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dels Aliments. “Tot aquest es-
forç s’ha vist recompensat –diu–
amb la presència de Ferrovial
per dotzè any al Dow Jones Sus-
tainability Index i per vuitè any a
l’FTSE4Good. Fa dos anys vam
ser seleccionats com la segona
millor companyia del món en
RSC”.

INICIATIVES DE TOTA MENA
“L’essència de l’RSC de DKV,
com a companyia d’asseguran-
ces, és propiciar la millora de la
salut del nostre entorn”, diu Mi-
guel García. DKV introdueix la
prevenció com a full de ruta de
la seva actuació empresarial, per
tal de propiciar més anys i més
qualitat de vida als seus clients.
Aixímateix ha treballat en la pre-
sentació d’un tipus de contracte
d’assegurança transparent, llegi-
ble i comprensible. Altres línies
de la seva RSC es basen en el su-
port als més 30.000 metges que
treballen amb la companyia i en
la integració de persones amb
discapacitat.
Marta Martín recorda que la

cadena NH Hotel Group, amb

gairebé quatre-cents hotels, va
ser pionera en la creació d’un
programa d’RSC per adoptar els
valors ètics, socials i de sostenibi-
litat mediambiental en la gestió
hotelera. Explica que, amés d’ai-
xò, el cercle virtuós del compro-
mís responsable d’NH Hotel
Group és que els empleats esti-
guin satisfets per aconseguir que
el client estigui satisfet. Diu que
aconseguir el somriure sincer i
autèntic de l’empleat exigeix que
estigui satisfet amb la seva feina i
que tingui orgull de pertinença a
una organització que busca elmi-
llor per a ell, per al client i per a
la societat. Així mateix, NH Ho-
tel Group desenvolupa en col·la-
boració amb diverses oenagés
projectes d’ocupabilitat que han
beneficiat durant l’últim any
més de quatre-cents joves en risc
d’exclusió.
Per a la multinacional alema-

nya Henkel, present a 125 paï-
sos, el seumodel d’RSC està in-
tegrat a la investigació i la inno-
vació per desenvolupar pro-
ductes sostenibles que tinguin
un impacte positiu en la societat
i en el medi ambient. Henkel
s’ha marcat l’objectiu que el
30% de la seva fac-
turació procedeixi
d’aquest tipus de
productes. El fun-
cionament de
l’empresa s’ha es-
tructurat sobre
la base de l’ano-
menat Factor
tres, que con-
sisteix a cre-
ar tres ve-
gades més
valor amb
la mateixa
empremta
m e d i a m -
biental. No
obstant això,
per Henkel ai-
xò no és sufici-
ent perquè, per
exemple, el 60%
de l’impacte medi-
ambiental dels seus de-
tergents per a roba es
produeix en l’ús, la qual
cosa implica que promo-
gui també campanyes d’e-
ducació sobre això.
AntonioArgandoña des-

taca que totes les empreses
han de ser conscients de la
sevamissió, que cada una ha
de trobar les respon-
sabilitats socials a les quals
vol fer front i tota la seva
estructura de direcció i de
gestió ha de comprendre-
les. Com a exemples d’altres
empreses amb pràctiques
exemplars d’RSC cita Trans-
portes Boyaca, el director ge-

neral dels quals manté una
relació de comunicació directa
amb tots els seus empleats; a
Danone, per la reindustrialit-
zació de la vall navarresa d’Ult-
zama quan va tancar la seva
factoria, i a la multinacional de
calçat i de peces esportives Pu-
ma, per la implantació d’un
exigent codi d’RSC als seus pro-
veïdors, que serveix per a tot el
sector.
El professor Argandoña no es

mostra partidari que el Govern
intervingui amb legislació per
regular l’RSC a les empreses.
N’hi ha prou amb la simple reco-
manació, com fa la Unió Euro-
pea, que les empreses desenvolu-
pin programes d’RSC. A partir
d’aquí, tot i això, sí que seria útil
que l’Administració establís in-
centius però, puntualitza, que no

fossin econòmics. Marta
Martín, per exemple,
diu que l’Administra-
ció hauria de donar
prioritat als con-

tractes i concursos públics a les
empreses que exerceixin l’RSC.
Segons el parer de Xavier Ló-

pez, per a la Generalitat la millor
RSC d’una empresa és que sigui
sostenible, que treballi amb una
perspectiva de llarg termini, que
sigui rendible, creï ocupació i pu-
gui donar també ocupació a les
personesmés desfavorides. Con-
sidera que l’Administració hau-
ria de contribuir, això sí, a visibi-
litzar i posar en relleu les empre-
ses que actuen sota les premisses
de l’RSC. “Ser competitiu i obte-
nir beneficis –postil·la– ha de ser
conseqüència de fer les coses bé
i en això s’inclou l’RSC”.
Per Àngel Pes l’RSC no s’ha de

veure comun element de filantro-
pia empresarial ni com un cost
addicional, sinó com una millora
de la gestió que s’ha de definir i
integrar a la cadena de valor.
“Comprometre’s amb una gestió
responsable –afirma– lliga amb
el futur del teixit productiu i amb
el futur de l’Estat del benestar”.
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Elisenda Ballester:
“L’RSC ha de formar
part de l’ADN de les
companyies i ser un
dels seus grans valors
corporatius”

Marta Martín: “NH va
ser pionera en l’aplica-
ció de l’RSC en la gestió
hotelera i va propiciar
la satisfacció d’emple-
ats i clients”

Xavier López: “Per a
les empreses obtenir
beneficis ha de ser
conseqüència de fer les
coses bé i en això s’hi
inclou l’RSC”

Antonio Argandoña:
“Totes les empreses
han de ser conscients
de la seva missió i de
les seves responsabili-
tats davant la societat”

Miguel García: “DKV
Seguros fa de la preven-
ció el seu full de ruta
per propiciar més anys
i més qualitat de vida
als seus clients”

Juan Francisco Polo:
“Ferrovial ha facilitat
l’accés a l’aigua pota-
ble a 300.000 persones
en zones depauperades
del planeta”

Àngel Pes: “Microbank
ha fet possible la crea-
ció de més de cent mil
llocs de treball gràcies
a la concessió de micro-
crèdits”
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