Seminari “Igualtat, gènere i competitivitat
empresarial”
Amb CRESÀLIDA
El 12 de maig de 2015 a les 16:00
La desigualtat, especialment per raó de gènere, provoca una pèrdua de competitivitat empresarial, en general, i pèrdua
de talent, en particular, en el si de les organitzacions. Les desigualtats en el teixit econòmic i en l’activitat de les
organitzacions juga un paper decisiu en la sostenibilitat i viabilitat de les empreses en els nous escenaris de futur, basats
en l'economia del coneixement i el talent de la persones, que són les protagonistes dels canvis.
Analitzarem els factors clau de competitivitat i exposarem un enfocament sobre el tipus de direcció estratègica,
d’arquitectura organitzativa i de models de gestió de l’equip humà que eviten el malbaratament dels recursos més
estratègics que disposem actualment: els recursos intangibles. I, alhora, ofereixen més garanties d’èxit per donar
resposta als nous reptes del futur.

En aquesta sessió tractarem:






Igualtat d’oportunitats i competitivitat empresarial.
L’enfocament de gènere a l’empresa: estereotips, prejudicis i rols
La pèrdua de talent femení: la pèrdua de talent en les organitzacions.
Nous models de direcció i gestió de l’equip humà orientat a la Igualtat d’Oportunitats.
La RSC: el retorn social extern i intern de l’activitat econòmica.

Ponent: Marta Zaragoza Domingo, economista, emprenedora, i docent de la URV, UB i la UOC Business School, és
especialista en direcció estratègica i desenvolupament de competències professionals, emprenedores i directives en
processos de creació, consolidació i creixement d’empreses i organitzacions, amb i sense ànim de lucre. Formadora,
assessora, conferenciant i investigadora, el 2010 crea Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial que té com a
missió treballar perquè les organitzacions tinguin una vida equilibrada i sostenible a través d’una Direcció estratègica en
clau de competències.

Lloc:
Centre Cívic Cinema Iris
Carrer Vilamar nº 21
Calafell Platja

Inscripcions gratuïtes a la pàgina: http://events.urv.cat/go/12055seminari

