
 

 

 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 

El proper dijous 18 d’octubre, a les 19h, tindrà lloc la III trobada del cicle ‘Empreses que 

sumen +’ organitzada per la Fundació Setba, amb la col·laboració de l’Associació d’Amics, 

Veïns i Comerciants de la Rambla, per promoure la responsabilitat social de les empreses 

mercantils mitjançant la seva col·laboració amb les empreses socials i els serveis o 

productes que ofereixen. 

 

  

 
Esdeveniment 

 

Data 

Lloc 

 

Hora 

 

 

 

      III trobada del Cicle  

 ‘Empreses que sumen +’ 
 
18 d’octubre de 2012 

Fundació Setba 

Plaça Reial 10, 1er 2a (08002) Barcelona 

De 19h a 21h 

 

CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA 

 

 

Per a més informació i per confirmar l’assistència poseu-vos en contacte amb: 
 

Rosor Foret 

Responsable de premsa i comunicació 

671860561 

rosorforet@art-barcelona.cat 
 

 

La III trobada d’aquest cicle tindrà lloc el proper 18 d’octubre a la seu de la Fundació Setba i 

comptarà amb la presència d’Irene Samper, directora d’ISR - Iniciativa Socialmente 

Responsable, amb la ponència “La gestió per valors” en què exposarà un nou paradigma 

empresarial basat en  la creació de sinergies, entre  empreses i organitzacions responsables i 

sostenibles, per tal de generar confiança en el mercat i la suma de valors per tal de garantir 

l’eficiència i la responsabilitat cap un món millor.  

 



L’experiència de col·laboració que es presentarà en aquesta tercera trobada serà la del grup 

Icària Iniciatives Socials i l’empresa 7 i TRIA. 

 

Icària Iniciatives Socials és una entitat sense ànim de lucre que educa, forma i dóna feina a 

persones amb discapacitat, fonamentalment intel·lectual, per afavorir-ne la seva. A la trobada 

hi seran presents Maria José Pujol, fundadora i gerent, i Kika Sauquet, adjunta a gerència del 

grup Icària. 

 

Per altra banda, 7 i TRIA és  una empresa educativa especialitzada en la gestió i serveis per a 

l’ensenyament, l’alimentació, el lleure i la cultura i comptarem amb la presència del seu 

president, Oriol Carbonell. 

 

  



Desenvolupament de la trobada 

 
 
19:00 h  Benvinguda 
 Sr. Darío Olaortua 

 President de la Fundació SETBA 

 
19:10 h  Sr. Joan Oliveras 

 President de l’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla 

 
19:20 h  “La gestió per valors” 
 Sra. Irene Samper 

 Directora d’ISR - Iniciativa Socialmente Responsable  

 
19:50 h  EXPERIÈNCIES DE COL·LABORACIÓ 
 

Sra. María José Pujol i Sra. Kika Sauquet  

Gerent i adjunta a gerència, respectivament, del grup Icària Iniciatives Socials 

+ 

 Sr. Oriol Carbonell 

President de l’empresa 7 i TRIA  

 
20:20 h Col·loqui 
 
20:35 h  Cloenda 
 Sr. Darío Olaortua 

 President de la Fundació SETBA 

 
20:40 h  Copa de cava 
 

  

La propera trobada del cicle se celebrarà el febrer de 2013. 

 

 
 

 
 

 

Plaça Reial 10, 1r 2a 

08002 Barcelona 
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Rambla, 88-94, 3r D 

08002 Barcelona 

Tel. 933172940 

info@laramblabcn.com 

www.laramblabcn.com 

 

 


