
 
 

Taller pràctic 
 
“Connectant el propòsit i l’acció. Eines per aplicar l’ètica en el dia a 
dia”.  

Dirigit per beethik en coordinació amb Dirse Catalunya 
 

Amb la col·laboració de: 

 
 

Dia: 11 de novembre de 2022. 10:30h – 13:30h. 
Lloc: Oficines de DKV Seguros: Passeig de Gràcia, 55, 08007 Barcelona 

 
Presentació 

“L'ètica és el far que ha d'inspirar la nostra 
gestió perquè el veritable repte de l'empresa 

avui és tenir clar que tan important és el 
quant (és a dir, el compte de resultats) com 

els coms (és a dir la manera com 
s'aconsegueixen aquests ingressos)”. 

 
Alberto Andreu Pinillos 

President DIRSE 
 

“El propòsit, els valors, els codis ètics i els 
programes de compliance, defineixen les 

bases del que volem ser. 

El com prenem les decisions i ens 
relacionem amb els nostres interlocutors 

determinarà el camí per assolir-ho”. 

beethik 

 
 

El passat 21 de setembre de 2021 vam presentar l’estudi “l’Estat de la gestió 
ètica a les nostres organitzacions” elaborat per beethik en col·laboració amb 
DIRSE.  

 

El principal repte que es deriva de l’estudi: 

Reduir la bretxa entre [el que diem] a les nostres declaracions i [el que 
fem] en el dia a dia. 

 

En aquest taller podrem compartir, conèixer i valorar l’aplicació de les principals 
eines i recursos -toolkit “el viatge cap a l’ètica”- que tenim al nostre abast per 
reduir aquesta bretxa i afavorir la connexió entre el propòsit i l’acció. D’aquesta 
manera, estarem conformant la nostra cultura ètica com a organització, un 
recurs essencial per enfortir el compromís, la credibilitat i la confiança que 
necessitem per continuar operant. 

 



 
 

Dirigit a  
 
El seminari està dirigit als dirse i a les persones amb responsabilitats directives 
que de manera transversal estan connectades i treballant colze a colze per 
contribuir a la transformació i desenvolupament d’organitzacions més humanes 
i sostenibles. 

 
Objectius/ programa 

1. Prevenir i reduir els riscos ètics que impedeixen connectar el propòsit i 
l’acció. 

2. Identificar els principals recursos, espais i eines que constitueixen la 
infraestructura ètica que assegurar el compromís i la credibilitat al 
llarg de la nostra cadena de valor. 

3. Enfortir la confiança, millorant la coherència entre [el que diem] en les 
declaracions institucionals -propòsit, codis ètics, de conducta...- i [el que 
fem] en el dia a dia. 

 
Programa 

• Breu reflexió compartida sobre els principals resultats de l’estudi: 
fortaleses, riscos i oportunitats. 

• Desplegament del toolkit “El viatge cap a l’ètica”:  

o L'ètica confirma el seu sentit en l'acció, l´ètica és moviment. És un 
viatge que ens permet anar avançant (etapa a etapa) cap a aquell 
destí anhelat on anem reconeixent (en el nostre dia a dia) 
l'organització que volem ser. 

o Com no hi ha dos viatges iguals, el taller donarà a cada participant 
la possibilitat de planificar el de la seva empresa: organitzar les 
etapes, dotar-se de la infraestructura i dels recursos més adients, 
preparar-se per prendre les millors decisions davant de situacions 
difícils, capacitar els seus equips, gestionar l'impacte que genera 
en el viatge en els altres, triar eines per avaluar que se segueix la 
ruta més adequada i rectificar quan sigui necessari. 

 

 

“La felicitat (com l'ètica) no és una destinació 
on arribar, sinó una manera de viatjar”. 

Adaptat de Proverbi Hindú 
 



 
 

Equip de facilitadors/es 
  
José Antonio Lavado 

Soci fundador de bidea i beethik. Des de 2003 acompanya i 
assessora les empreses per integrar els criteris de l’ètica, la 
sostenibilitat i la responsabilitat en les seves estratègies i 
operacions. Entre 2014 i 2017 ha impulsat i coordinat 
juntament amb la Fundació Factor Humà la realització de tres 
cicles d’ètica aplicada, que han estat organitzats per la pròpia 
Fundació i per l’Obra Social “la Caixa”, amb la col·laboració 

acadèmica de la Dra. Begoña Roman.  

També ha dissenyat i dirigit quatre cicles de cinefòrum “Ètica, Economia i 
Empresa” al Palau Macaya (2016-2019) del Barcelona. És membre de la 
Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà, Llicenciat en Psicologia per 
la UAB, Post-grau en Psicologia i Gestió Empresarial per EADA i PDD per l’IESE.                             

                  

Nekane Navarro 
 

Sòcia fundadora de beethik, consultoria per a la gestió ètica i 
[radicalment] responsable.  

Sòcia i col·laboradora d’Alter Civites S.L. 

Membre del Patronat de la Fundació Ajuda i Esperança. 

Col·laboradora estable de la Fundació Carulla. 

És consultora experta en responsabilitat social, mesurament d'impacte i 
direcció estratègica, amb més de 17 anys d'experiència en consultoria social. 
Anteriorment, ha estat responsable de projectes a Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la Responsabilitat Social a Catalunya 
(2015-2019), coordinadora de l'Associació Clúster Créixer (2012 - 2014) i sòcia 
consultora responsable de l'activitat d'Alter Civites, S.L. a Catalunya (2005 - 
2014). 

Màster en Direcció d'Empreses de Comunicació i grups multimèdia a la 
Universitat Pompeu Fabra, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la 
Universitat de Navarra (Primer Premi Nacional de final de carrera atorgat pel 
Ministeri d'Educació i Ciència). 

 


