Benvolgut/da <<nom>>,
“L’Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú, amb el suport de l'Ajuntament de
Barcelona i en col·laboració amb Barcelona Activa i el Districte de Sants-Montjuïc, vol crear un ecosistema
d’empreses i organitzacions implicades en la construcció d’un territori del Bé Comú al Districte, per tal d’avançar
cap a models de gestió més sostenibles i compromesos amb els reptes del territori.
Què obtindrà la teva empresa del projecte?

●

El Balanç del Bé Comú*, en el qual no tan sols es posen en evidència les bones pràctiques que ja
esteu realitzant, sinó que conté també un pla de millora de les accions a desenvolupar per arribar a
l’excel·lència del model.

●

Conèixer i compartir experiències amb empreses compromeses com la vostra, a través de la
participació en tallers conjunts amb altres empreses on es fomenta el networking i l’aprenentatge
conjunt.

●

Formar part de la xarxa d’empreses del Territori del Bé Comú Sants-Montjuïc.

Vols saber-ne més? Vine a la sessió informativa del Projecte.

Sessió Informativa
Què: Sessió de presentació de l’Economia del Bé Comú (EBC) a empreses del Districte de Sants-Montjuïc.
Quan: Dimecres, 29 de gener de 2020, de 17.00h a 18.30h (amb refrigeri-networking)
On: Espai Barkeno, Passeig de la Zona Franca 56-64, 2on pis Ubicació

*Què aporta el Balanç del Bé Comú a les empreses? Aquests són alguns dels seus beneficis:

-

Permet a l'organització assolir resultats d'excel·lència, a més de guanyar en imatge i reconeixement
com a empresa compromesa amb la sostenibilitat.

-

Permet quantificar els impactes socials i mediambientals de l’empresa en totes les àrees
d’activitat. A més, permet complir amb el requisit de la Ley 11/2018 en el cas d’haver de presentar un
informe d’estat d’informació no financera.

-

Millora la relació amb totes les parts interessades, sobretot la clientela, els treballadors, els
proveïdors i l’entorn social i ambiental.

-

Millora el clima laboral i, com a conseqüència, la productivitat.

Us preguem que confirmeu la vostra assistència tot emplenant el següent qüestionari, com a màxim fins al
24/01/2020.
Per a l’Economia del Bé Comú “l’empresa només és exitosa quan augmenta la riquesa social“.
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