Presentació
És suficient que l’activitat d’una empresa giri entorn de la
cadena de valor? Què passa si la cadena de valor no aporta
sentit a l’activitat de l’organització i a les persones que en
participen?
La VI Jornada Clade vol crear un marc de reflexió entorn del
nou model de management que marquen alguns projectes
integrant la cadena del valor econòmic i la cadena del sentit,
aquella que genera sentit a l’activitat de l’empresa pel què fa i
com ho fa.

El president de Grup Clade, senyor Miquel Àngel Oliva,
es complau a convidar-vos a:

VI Jornada Clade
“Cadena de valor, cadena de sentit”
que tindrà lloc el dijous, 12 de gener, a dos quarts de set
del vespre, a l’Auditori de La Pedrera, Passeig de Gràcia,
número 92, de Barcelona.

Places limitades. Confirmeu, si us plau, l’assistència.
Tel. 933 320 793
Email: grupclade@grupclade.com

La jornada no pretén ser una exposició de casos pràctics,
sinó un debat que permeti aprofundir en quins són els
paràmetres que les empreses han d’aplicar al seu model de
negoci per orientar-se a les demandes que s'estan gestant.
Per això, planteja el diàleg des de tres òptiques diferents:
empresaris que apliquen cadena de valor i de sentit en el seu
model de management, acadèmics vinculats al món del
management que aposten per un nou model basat en la
gestió social, i periodistes econòmics que perceben el canvi
econòmic i la reorientació de les empreses amb èxit.
Clade és el primer grup empresarial cooperatiu de Catalunya.
Està format per onze entitats: Abacus Cooperativa,
Cooperativa Plana de Vic, Escola Sant Gervasi, Fundació
Blanquerna, Fundació Catalana de Cooperació, Grup Cultura
03, Grup Qualitat, IUCT, La Fageda, lavola i Suara
Cooperativa. Constituït a finals del 2004, Grup Clade vol ser
un referent a Catalunya d’un model empresarial basat en les
persones, innovador i sostenible.

www.grupclade.com

Col·labora:

Programa
18.30 h

Benvinguda de Marta Lacambra,
Directora General de l’Obra Social de CatalunyaCaixa

18.32 h

Benvinguda de Miquel Àngel Oliva, President Grup Clade

18.36 h

“Nou paradigma:
L’alineació de la cadena de valor i del sentit”
Josep M. Corbinos, director general La Fageda

18.45 h

DEBAT
Josep Santacreu, director de DKV Seguros
Josep M. Rosanas, Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats,
Organitzacions i Humanisme, IESE.
Pere Pous, director General de lavola
Modera: Olga Grau, redactora en cap de l’àrea d’economia
de El Periódico

19.35 h

Clausura
Antoni Castellà i Clavé, secretari d'Universitats i Recerca

19.55 h

Comiat a càrrec de Ignacio González
Director general Grup Clade

20.00h

Copa de cava

20.45 h

Tancament

Perfil dels ponents
Josep M. Corbinos. Llicenciat en Ciències actuarials per la Universitat de
Barcelona. Del 1978 al 1993 va ocupar diferents càrrecs directius al Grup
Winterthur a Barcelona, com a director de màrqueting estratègic i director
de planificació. El 1993 el van nomenar director de desenvolupament
d’Atlantis assegurances. Consultor independent des del 2002, realitzant
plans estratègics i d’acompanyament a la direcció de diferents centres
especials de treball. Des de 2003 és director general de La Fageda.
Dr. Josep Santacreu. Conseller delegat de DKV Seguros, líder europeu en
assegurances mèdiques. És metge i doctor en Administració d’Empreses i
diplomat en Gestió Hospitalària, Economia de la Salut i Gestió Asseguradora. Tota la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en els àmbits
sanitari i assegurador. Ha estat director metge de l’Hospital del Mar,
Director Gerent del Complex Hospitalari Juan Canalejo, Gerent de la
Clínica Quirón i conseller delegat de DKV Seguros des del 1997.
A l’actualitat també és vice-president de la Fundació FemCat (una fundació
privada d’empresaris catalans que vol portar a terme i donar suport a
iniciatives que serveixin pel progrés de la societat catalana).
Pere Pous. Biòleg de formació, va fundar fa 30 anys lavola una empresa
de serveis per a la sostenibilitat que dirigeix. Durant anys va compaginar la
seva activitat de professor de ciències naturals amb la direcció general,
fins que el 1992 es va centrar en l’empresa de serveis ambientals. Amb
unes 170 persones que conformen l'equip amb i delegacions a Barcelona,
Madrid, Vilanova i la Geltrú i Andorra, lavola vol ajudar als seus clients a fer
camí cap a la sostenibilitat.
Josep Maria Rosanas. Professor d’Accounting i Control a IESE.
Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC, Doctor en Filosofia
(Management) per la Northwestern University. MBA per IESE. Especialitzat
en sistemes de costos, management de control de sistemes, economia de
l’organització i el management i teoria de l’organització. Autor de
“Manifiesto para un management mejor. Una visión racional y humanista”
juntament amb Rafael Andreu, editat per IESE dins la càtedra Crèdit
Andorrà de Mercados, Organizaciones y Humanismo.
Olga Grau. Redactora en cap d'economia de El Periòdico de Catalunya,
va treballar durant sis anys a EXPANSIÓN com a redactora de finances i
empreses. Ha estat cap de secció de EL MUNDO i cap d'empreses del
Dossier Econòmic de Catalunya.

