2 de desembre
de 2021

9:30 a
13:30 h

Format híbrid des de
la Seu del CCJCC

Jornada sobre
Informació no Financera

INTRODUCCIÓ
• Quina relació hi ha entre l’RSE i l’Agenda 2030?
• Com està relacionada la informació no financera i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)?
• El temps en què les entitats només publicaven informació financera ha conclòs. Com afecta aquest fet al reporting
de les entitats?
• La demanda creixent de transparència i retiment de comptes està relacionada amb la informació no financera?
• Quins són els referents internacionals generalment acceptats en relació amb el reporting no financer?
• Com es garanteix la fiabilitat de les dades?
• Aquesta Jornada pretén reflexionar sobre aquests interrogants

PROGRAMA
09:30 – 10:00h

Inauguració i presentació
de la jornada
• Alfredo Rocafort, president de la
RAED
• Antoni Gómez, president del CCJCC

10:00 – 11:00h

Tendències internacionals
sobre informes de sostenibilitat
Presenta:
• José Antonio González, vicepresident 1r del CCJCC
Ponents:
• Jordi Martí Pidelaserra, investigador
del Grup ESG UB, acadèmic numerari
de la RAED
• Carlos Cerdan, director d’RSC i Sostenibilitat a RSM
• Laura Gómez, consultora de Sostenibilitat i Riscos a Deloitte

11:00 – 11:15h

Pausa

11:15 – 12:15h

Debat sobre el valor de la informació
no financera en diferents sectors,
públics i privats

• Monserrat Casanovas, catedràtica
d’Economia Financera i Comptabilitat
a la UB, acadèmica numerària de la
RAED
12:15 – 13:15h

L’RSE / Agenda 2030
/ Informació No Financera
Presenta:
• Isabel Vidal, directora del Centre
Investigació d’Economia i Societat UB
Ponents:
• Tomás Castillo, director gerent del
Grup AMICA
• Francisca Gómez, responsable de
l’Àrea de gestió del Grup AMICA
• José Maria Baldasano, catedràtic
d’Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmic numerari de la RAED

13:15- 13:30h

Clausura i homentge al professor
Josep Maria Gay De Liébana
• Alfredo Rocafort, president de la
RAED
• Antoni Gómez, president del CCJCC

Presenta:
• Antoni Gómez, president del CCJCC
Ponents:
• Àngels Fitó, vicerectora de
Competitivitat i Ocupabilitat de
la UOC, vicedegana del CEC
• Josep Maria Sánchez, director
general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de
Catalunya
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