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La responsabilitat social
corporativa avança a Espanya

La xarxa espanyola d’empreses que apliquen i desenvolupen l’RSC és la més important de les
que integren el Pacte Mundial impulsat per l’ONU i que ja han subscrit més de cent països

L

Enric Tintoré

a responsabilitat social
corporativa (RSC) avança a Espanya. Cada vegada són més les empreses que assumeixen el
seu compromís de servei a la
societat i, sobretot, que l’inte-

gren a la vida diària de la seva organització. Avui dia, la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial és la
més important de les més de
cent xarxes nacionals d’empreses que formen part del Pacte
Mundial de Responsabilitat Social Corporativa de l’ONU, que va
ser impulsat per Kofi Annan.
Trenta de les 35 empreses de
l’Ibex 35 el subscriuen.
El gran repte ara per a l’RSC a
Espanya és aprofundir la seva integració en l’estructura empresarial i estendre la seva filosofia i la seva aplicació al conjunt d’empreses de menys
dimensió. En això coincideixen els representants
d’empreses líders en
aquest àmbit que han
participat aquesta
setmana en una
nova edició de les
Trobades a La
V a n g u a r d i a,
convocades
pel seu director general,
Pere Guardiola, com és
el cas d’Àngel Pes, subdirector de responsabilitat
social corporativa i reputació de
La Caixa de Pensions, que presideix la
Xarxa Espanyola del
Pacte Mundial; Juan
Francisco Polo, director de comunicació i
responsabilitat corporativa de Ferrovial;
Marta Martín, VP corporate responsability &
int. comm. corporate affairs, d’NH Hotel Group;
Elisenda Ballester, directora de comunicació corporativa de Henkel Ibérica i Miguel García, director de comunicació i responsabilitat
empresarial de DKV Seguros, juntament amb
Xavier López i Garcia,
director general d’EcoXAVIER LÓPEZ,
director general
de cooperativa i
treball autònom
de la Generalitat

MARTA MARTIN,
VP corporate
responsability &
int. comm. d’NH
Hotel Group

nomia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat i
el professor Antonio Argandoña,
titular de la càtedra La Caixa de
Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern Corporatiu.
“En el cas de La Caixa –assenyala Àngel Pes– l’RSC forma
part intrínseca del nostre model
de negoci. Des de l’àmbit de la
nostra activitat financera procurem donar suport a totes aquelles
activitats que tenen sentit social. Som la
tercera funda-

ELISENDA
BALLESTER, directora de comunicació de Henkel
Ibérica

ció mundial, amb un pressupost
anual de 500 milions d’euros”. Al
marge de la important obra social que du a terme l’entitat, Àngel
Pes posa en relleu la tasca de Microbank, fundat el 2008, com a
instrument per a la concessió de
microcrèdits, gràcies als quals
95.000 persones han pogut tenir
una feina a Espanya. També destaca l’actuació de La Caixa com a
incentivadora de l’RSC en altres
empreses. En aquest sentit ha
propiciat que gairebé quatre-centes
empreses
col·laborin amb aquesta entitat en el programa mundial de vacunació infantil GAVI Alliance. En la mateixa línia ha començat a
ponderar l’impacte social i mediambiental en
l’anàlisi de riscos que fa
l’entitat per
a la concessió de crèdits. De la mateixa manera
disposa d’un
programa de voluntariat corporatiu en el qual
participen més
de cinc mil persones.
Juan Francisco
Polo destaca que
Ferrovial posa el
principal èmfasi de
la seva RSC a aconseguir la màxima
eficiència i el mínim impacte mediambiental en la
construcció i operació de les grans infraestructures, carreteres, aeroports i edificis que realitza a tot el món.
La companyia ho planteja
com una contribució al desenvolupament econòmic i social
de les zones on opera. A més
d’això, disposa de programes d’infraestructures sociJUAN FRANCISCO
POLO, director de
comunicació i
responsabilitat
social corporativa
de Ferrovial

als per al sanejament i la potabilització d’aigua que, aquests
anys, han donat servei a més de
300.000 persones en zones depauperades de l’Àfrica i d’Amèrica Llatina. A Espanya, ha posat
en marxa ajuts per condicionar
magatzems i centres de distribució d’aliments a famílies necessitades amb la Creu Roja i el Banc

