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PART 1: Sobre el treball 

Resum executiu 

 
Crisi. Financera, de confiança, global, definitiva, apocalíptica (...) s’ha definit de mil 
maneres aquesta crisi. Milions de persones afectades. Rendes disminuïdes. Atur. 
Manca de finançament. Pèrdues. EROs. 
  
Enmig de tot l’enrenou, les empreses han de defensar-se, buscar noves estratègies, 
nous plans de negoci i com a conseqüència replantejar-se la validesa del concepte de 
Responsabilitat Social i la forma d’integrar-lo dins del context empresarial. 
 
En un món en que la demanda agregada de pràcticament tots els béns i serveis ha 
disminuït com poques vegades abans ho havia fet, on trobar algú que financi un 
projecte es cada cop més complicat, on els costos segueixen a nivells massa alts, és 
imprescindible trobar la manera de reconduir el negoci, de recuperar la confiança dels 
clients així com de tots els agents vinculats a l’empresa. 
 
Al llarg del treball exposem tres casos pràctics representatius de la Responsabilitat 
Social en el món empresarial: MRW, “La Caixa” i Esteve; així com el d’una entitat 
receptora: El Casal d’Infants del Raval. 
 
Com a resultat de l’estudi hem pogut determinar que sempre i quan la Responsabilitat 
Social formi part del pla estratègic de l’empresa mai no serà una despesa sinó una 
inversió. Per tant, tot i que l’RSE no sigui la solució a la crisi si que pot ser considerada 

una eina clau per atenuar-ne els efectes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dibuix de Piero Tonin. Font: www.cartoonstock.com 
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Introducció 

 
Financial Times publica cada final d’any un pronòstic econòmic, tant sobre l’any 
immediatament posterior a la publicació, com també sobre l’orientació de l’economia a 
més llarg termini. Dins dels pronòstics que es van publicar el 30 de desembre de 2008 
en previsió a la situació del 2009 es posava en relleu la fi de la Responsabilitat Social 
com a tal. Al llarg de l’article es comentava que la Responsabilitat Social havia arribat 
al seu propi final de cicle de forma inevitable induït, d’una banda, per la situació 
econòmica actual i, de l’altra, per la falta de convenciment i suport dels clients vers al 
concepte. 
 
D’altra banda, molts experts coincideixen en culpar el sistema econòmic de caire 
especulatiu de la crisi de confiança que estem vivint i defensen un concepte d’empresa 
responsable i sostenible com una eina clau per la supervivència de les empreses. 
L’objectiu principal i únic, doncs, deixa de ser el de maximitzar els beneficis any rere 
any, sinó que aquesta màxima tan ben apresa per tot estudiant d’Economia en el seus 
primers anys, passa a ser igualment important i fàcilment alienable amb d’altres com 
aconseguir fidelitzar el client a llarg termini o la bona gestió de les persones que 
treballen per l’empresa. 
 
Independentment de la postura, una situació econòmica com l’actual fa que les 
empreses hagin de replantejar de manera imperiosa la seva estructura de costos i 
inversions i, per tant, això també afecta l’àmbit de la Responsabilitat Social. 
 
Al llarg d’aquest treball us presentem una anàlisi sobre el concepte d’RSE, l’evolució 
històrica, l’àmbit legal, els àmbits d’aplicació, les opinions i postures dels experts, així 
com l’anàlisi de casos concrets i previsions de futur a curt termini per tal de poder 
extreure les nostres pròpies conclusions sobre les polítiques de Responsabilitat Social 
de les Empreses en un context econòmic desfavorable i, en la mesura del possible, 
reflexionar sobre la pura maximització de beneficis envers la sostenibilitat a llarg 
termini. 
 

 

Motivació i objectiu del treball 

 
L’objectiu del treball serà analitzar com està afectant la situació econòmica actual les 
polítiques de Responsabilitat Social de les empreses i determinar si davant la reducció 
dels seus marges de benefici es corre el perill de reduir la inversió en aquest tipus de 
projectes o tot el contrari, és a dir, que s’utilitzi la Responsabilitat Social com a eina per 
sortir d’aquesta situació d’inestabilitat econòmica.  
 
Una primera idea que ens pot venir al cap és que tot allò prescindible, allò que no 
aporti negoci ni beneficis a l’empresa de manera directa, serà eliminat dels 
pressupostos en busca d’aquelles partides que ajudin a equilibrar els comptes 
financers de l’empresa. La pregunta és: serà l’RSC una despesa prescindible o una 
inversió determinant? 
 
Però per endinsar-nos en l’estudi, prèviament haurem de fer front a una de les 
principals motivacions d’aquest treball i que esdevé el primer mur a escalar: entendre 
el concepte. Actualment podem trobar articles de Responsabilitat Social a un gran 
nombre de revistes i diaris, no només els especialitzats en economia i empresa, sinó 
cada cop més sovint a diaris d’informació general. Se’n parla de forma molt general, 
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s’hi atribueixen moltes definicions i s’hi engloben conceptes molt diversos, però no 
teníem clar què era exactament allò del que cada cop se’n parlava més, i la curiositat i 
les ganes d’ampliar horitzons ens van portat a decidir-nos per aquest tema. 
 
També hi va contribuir el fet de buscar un tema original. Aquest ho era. Existeixen 
informes sobre RSE, els experts n’opinen, s’imparteixen càtedres... Però la crisi és un 
fenomen tan recent, i la Responsabilitat Social un concepte tan jove, que són molt 
pocs els informes, treballs o investigacions que estudien l’efecte de la situació 
econòmica actual en l’RSE. Volíem ser originals, no només a nivell de classe, sinó fent 
també un estudi d’un fet que avui dia encara no es pot trobar a la xarxa.  
 
Actualment, per fer un treball amb una certa validesa acadèmica és necessari portar la 
teoria a una anàlisi pràctica, un treball de camp que permeti comprovar amb fets 
empírics tot allò que s’estudia. 
 
En el nostre cas, ja que és un concepte molt relacionat a la filosofia d’empresa i que és 
força complicat de quantificar exactament, contactarem, analitzarem i estudiarem els 
casos de diferents empreses referents en l’àmbit de la Responsabilitat Social per tal de 
poder determinar quin paper juguen aquest tipus de polítiques en cadascuna d’elles. 
Analitzarem l’adaptació al nou context econòmic i les perspectives de futur tot 
estudiant els projectes que tenen a curt i mitjà termini en l’àmbit estatal. De fet, és 
aquesta intenció d’analitzar l’efecte del shock econòmic mundial en l’RSE, el que ens 
fa contactar directament les empreses. Encara és molt d’hora per treure conclusions 
sobre quins efectes tindrà, fins i tot a curt termini, i els informes publicats de totes les 
empreses encara no contemplen les adaptacions que s’han vist obligades a fer. 
 
 
  

 
Quins avantatges pot aportar una política d’RSE segons les empreses? 

 

 
 

Font: Forética. Informe del 2008 
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PART 2: Nocions i conceptes 

1. Què és l’RSE? 

 
Aquesta pregunta és, de fet, un dels elements que va motivar aquest treball ja que en 
el seu punt inicial pràcticament cap membre del grup era capaç de respondre-la amb 
claredat. 
 
El fet és que no hi ha un acord en una definició del concepte. Es tracta d’un tema molt 
recent, un camp de l’empresa que no havia près força fins fa poc i, de fet, encara està 
pendent de limitar. 
 
La seva amplitud i el seu gran àmbit d’aplicació en fa difícil construir una definició 
exacta. Segons Josep Maria Canyelles, per exemple, expert en Responsabilitat Social 
de les Empreses i Organitzacions, l’RSE és una política d'empresa segons la qual una 
organització incorpora estratègicament en els seus processos de creació de valor els 
interessos i inquietuds dels agents – coneguts com stakeholders – que legítimament 
prenen part en el seu interès (accionistes, treballadors, clients, ciutadans, proveïdors, 
finançadors, reguladors, agents socials, organitzacions socials, etc.) i, específicament, 
un compromís amb la sostenibilitat global (ambiental, social i econòmica). 
 
D’altra banda, si utilitzem la definició que ens dóna la Unió Europea en el seu Llibre 
Verd, s’hi refereix com “la integració voluntària per part de les empreses de les 
preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i les seves 
relacions amb els seus interlocutors”1. 
 
Daniel Ortiz, director de l’àrea de Responsabilitat Social Empresarial del grup Esteve, 
ens va definir l’RSE com una manera de dirigir l’empresa, orientada a gestionar tot el 
procés productiu per actuar de forma responsable al mateix temps que es desenvolupa 
l’activitat econòmica principal de l’empresa. 
 
Així doncs, podríem considerar l’RSE com la maximització de beneficis dels actius 
intangibles, és a dir, del conjunt de béns que no tenen una base material (talent dels 
equips humans, confiança dels clients, reputació, marca, etc.) la qual s’ha convertit 
avui dia en un dels principals objectius empresarials ja que són una font de 
competitivitat i de creació de riquesa. 
 
El concepte d’RSE prové d’una evolució del que sempre s’havia conegut com ètica 
empresarial. El que abans era tractar bé els treballadors, ara s’ha ampliat, i no només 
fa referència a la gestió interna de recursos tangibles com intangibles sinó també a 
tenir cura de les externalitats generades durant el procés productiu. Una empresa 
responsable no es limitarà a disminuïr les externalitats negatives, com la contaminació, 
sinó que buscarà augmentar-ne les positives, com seria la col·laboració amb una 
organització sense ànim de lucre que pugui estar mínimament relacionada amb 
l’empresa en qüestió. 
 
Molts experts no dubten en assenyalar l’RSE com un potenciador d’imatge, dels actius 
intangibles d’una empresa. Segons estudis recents, els actius intangibles que anys 
enrera representaven aproximadament el 15% dels actius d’una empresa, ara 
representen un 67%. Aquest alt percentatge inclou tot aquells aspectes de l’empresa 

                                                
1
 Citat a Comisión de las Comunidades Europeas. (2001). Libro Verde de la Comisión Europea: Fomentar un marco 

europeo para la responsabilidad social de las empresas. Dins Instituto Persona, Empresa y Sociedad (ed.), Libro Verde 
de la Comisión Europea. Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas (1a ed., p. 
5-54). Barcelona: ESADE. 
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que no són quantificables, com ho poden ser la confiança dels clients, la imatge 
corporativa o la reputació dins el món empresarial. Aquí és on podem veure que unes 
polítiques socialment responsables per part d’una empresa poden contribuir, i de fet ho 
fan, a incrementar aquests actius i, per tant, poden aportar beneficis a l’empresa. Cal 
deixar clar que el concepte d’RSC no fa referència directament a l’aplicació d’aquestes 
pràctiques de forma altruïsta, és a dir, que és lícit buscar beneficis si aquests deriven 
d’una conducta responsable, ja que ambdues parts, la societat i l’empresa, es 
beneficien de la mateixa acció.  
 
Un exemple seria la marca esportiva Nike després de l’escàndol de l’explotació que 
patien els treballadors de fàbriques ubicades a països del Tercer Món. Per tal de 
netejar la seva imatge i recuperar la confiança d’uns clients que engegaven 
campanyes de boicot als seus productes van optar per canviar els models de treball. 
Van flexibilitzar completament els horaris, van promoure un control més exhaustiu de 
les condicions laborals, fent que mica en mica el benestar dels seus treballadors, tant 
a països desenvolupats com als menys desenvolupats on també hi duen a terme la 
seva activitat, anés convergint a un mateix. Després d’aquest procés, Nike és ara, 
segons estudis específics, una de les 100 millors empreses per les que treballar. Tot i 
que el fons de les polítiques responsables d’aquesta empresa no tinguessin l’orígen en 
un convenciment moral sinó en objectius de neteja d’imatge, el benefici social que van 
aportar és innegable. 
 
Un dels punts forts sobre l’RSE és com aplicar-la, ja que podríem dir que el primer 
dubte que té una empresa és: per on començo? Bé, la implantació de l’RSE no 
segueix una relació preestablerta ni una plantilla estàndard sobre les accions que cal 
fer. Existeix l’opció de procurar un millor clima laboral flexibilitzant horaris, creant 
millors espais de treball i d’esbarjo o fomentar les relacions cordials entre els membres 
dels grups. També és possible centrar-se primer en aportar ajudes a organitzacions de 
la zona geogràfica on se situa l’empresa, o que hi tinguin relació; o també pot 
començar per reduïr les emissions d’elements contaminants derivats del seu procés 
productiu. Són tantes les opcions d’actuació que té una empresa que decideixi aplicar 
polítiques responsables, que és impossible determinar un camí. Simplement, cada 
empresa, conscient de les necessitats més properes i dialogades, haurà d’aplicar les 
polítiques que cregui més oportunes. 
 
Per concloure, i com a resum de tot el que ha estat esmentat fins ara, deixarem clar 
que en aquest treball entendrem per Responsabilitat Social Corporativa o d’Empresa 
l’aplicació voluntària (és a dir, que no està regulda per la llei) per part de les empreses 
de polítiques laborals, socials i ambientals que permetin aportar beneficis als agents 
relacionats amb l’empresa mentre es desenvolupa l’activitat econòmica en qüestió. 
També tindrem en compte que aquesta aplicació no implica un concepte altruïsta, sinó 
que pot estar perfectament lligada, sigui com a causa o com a conseqüència, a 
l’obtenció de beneficis monetaris o empresarials. 
 
 

2. Els punts forts i febles de l’RSE 

 
Les empreses ja no són el que eren. Davant un nou context caracteritzat per la 
societat de la informació, les empreses han de competir en un entorn global on l’èxit 
d’avui no dóna cap garantia pel futur. En aquest nou context, les empreses ja no valen 
només el que indiquen els seus llibres comptables, sinó que també es veuen molt 
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afectades pel valor dels seus actius intangibles. Com bé diu Josep Maria Canyelles, 
“les empreses creen valor de manera diferent com ho feien anys endarrere”2. 
 
Així doncs, molts han estat els estudis duts a terme que han intentat demostrar que 
l’adopció de polítiques socialment responsables reporta beneficis a les empreses que 
les apliquen. Sembla, doncs, que no existeix en cap cas una relació negativa entre 
aquestes dues variables, però els avantatges que comporta l’RSE no són clars del tot. 
 
Malgrat tot, sembla ser que els beneficis més evidents són els següents: 

 Millora l’actuació financera 
«Un estudi de 1999, citat a “Business and Society Review”, informava que tres-
centes grans corporacions havien comprovat que els resultats de les 
companyies que s’havien compromès públicament a actuar d’acord amb els 
seus codis ètics havien estat tres vegades superiors als de les companyies 
que no ho havien fet.»3 

 Augmenta la productivitat i la qualitat tot reduint els costos operatius, a còpia de 
millorar la productivitat, o d’acabar amb la ineficiència dels treballadors, per 
exemple. 

 Revalora la imatge de marca i la reputació ja que, sovint, els consumidors 
tendeixen a decantar-se per aquelles marques o empreses amb una bona 
reputació. 

«Al Regne Unit un 86% dels consumidors tenen més bona imatge de les 
empreses que contribueixen a millorar activament la societat. Set de cada deu 
es mostraven disposats a canviar de marca, en igualtat de preu i qualitat, per 
una que donés suport a una bona causa.»4 

 Augmenten les vendes i la fidelitat del client. Diversos estudis mostren que hi ha 
altres valors a banda del preu, la qualitat, la disponibilitat o la seguretat, que 
afecten els clients a l’hora d’efectuar les seves decisions. Estem parlant de valors 
com la no-explotació de les persones i/o infantil o la reducció de l’impacte 
mediambiental. 

 Augmenta els recursos per atreure i conservar els treballadors fet que comporta, 
a la vegada, una possible reducció dels costos de formació i de contractació. 
També podem observar aquest efecte positiu en la teoria del model Happy-is-
productive. Aquest model estableix que un treballador satisfet i content amb la 
seva feina i el seu entorn de treball serà més productiu i farà millor la seva feina. 
Moltes de les principals empreses del món de les noves tecnologies són 
exemples clars de l’èxit de les polítiques de Responsabilitat Social vers els 
treballadors. Google o Apple en són exemples clars, els treballadors de les quals 
reben multitud de facilitats i incentius per part de les empreses, i aquests 
responen molt positivament; es tracta de gent motivada amb la seva feina i 
compromesa amb l’empresa a la qual pertanyen. En contrapartida aquestes 
empreses obtenen uns resultats econòmics envejables. 

 Redueix la supervisió a càrrec dels organismes reguladors ja que aquelles 
empreses que duen a terme pràctiques socialment responsables i que ho 
demostren davant les entitats governamentals nacionals i locals acostumen a ser 
menys controlades i, fins i tot, poden arribar a gaudir d’un tracte preferent. 

 Accés al capital. 
«El Fòrum d’Inversió Social informa que l’any 1999 als EUA hi havia més de 2 
bilions de dòlars (EUA) en fons lligats a l’ètica, al medi ambient i a la 

                                                
2
 Citat a Canyelles, J. M. (2006, juliol). Responsabilitat social de l’empresa: una aposta per la creació de valor de les 

pimes. Barcelona: UOC. Apunts electrònics. 
3
 Citat a Responsabilitat social de les empreses (1a ed.). (2003). Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de 

Catalunya. 
4
 Citat a Responsabilitat social de les empreses (1a ed.). (2003). Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de 

Catalunya. 
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responsabilitat social de l’empresa. La xifra ha crescut de 639 mil milions de 
dòlars l’any 1995 a 1.185 l’any 1997, i fins a 2,16 bilions l’any 1999. L’import 
total de la cartera de 1999 és de prop del 13% dels 16,3 bilions d’inversió sota 
direcció professional als EUA.»5 

 
Ara bé, alguns són els autors que esmenten el que es podrien considerar aspectes 
negatius de l’RSE. A molts economistes els va sorprendre un editorial publicat a The 
Economist el gener de 2005, on es considerava un error que les empreses hi destinin 
fons i esforços. Afegia també que una empresa ben dirigida ha de dedicar-se 
exclusivament a l’obtenció de beneficis pels accionistes, complint sempre la llei. Així 
doncs, si tenim en compte que els mercats financers generen una forta pressió per tal 
que les empreses generin beneficis a curt termini (el paper clau del valor de les 
accions en el mercat borsari), l’aplicació de l’RSE resulta contradictòria tenint en 
compte que les estratègies que la segueixen no donen resultats tan a curt termini. 
 
És cert que les empreses han de reaccionar davant les pressions i les demandes 
externes, però fins a quin punt? Ens trobem en una situació en la qual les ONGs, 
majoritàriament hostils a les empreses internacionals, al capitalisme i a l’economia de 
mercat, han passat a tenir un paper fonamental dins l’àmbit empresarial. Les 
empreses, i la societat en general, s’haurien de preguntar fins a quin punt aquestes 
pressions i demandes són coherents. Un exemple el trobem en un discurs de H. M. 
Morgan, director general de l’empresa minera australiana WMC Resources, en el qual 
va dir el següent: “Hugh, no ho entens? Avui en dia, la meva organització està dirigida 
per Greenpeace i la meva feina consisteix en assegurar que Greenpeace dirigeixi 
demà la teva”6. 
 
El perill és, doncs, que algunes de les empreses líders acabin adoptant pràctiques 
qüestionables, i que aquestes pràctiques siguin finalment obligatòries per a tothom, 
fins i tot si conduïssin a una disminució del benestar. Martin Wolf, en la seva columna 
al Financial Times, va argumentar que “[...] una economia internacional dinàmica ja té 
una faceta humana. La seva humanitat deriva de les oportunitats econòmiques que 
ofereix a la gent”7. 
 
D’altra banda, i no menys important, trobem el problema dels consumidors: un dels 
principals arguments per invertir en RSE és la pressió que aquests generen. Però 
aquesta suposada pressió no és tan evident ja que, moltes vegades, els consumidors 
no disposen de la suficient informació sobre les empreses. 
 
 

3. Dimensions i àmbits d’actuació de l’RSE 

 
“La Responsabilitat Social [...] és la responsabilitat davant la societat, la capacitat de 
ser conscient i conseqüent amb l’impacte de les actuacions i gestionar-les amb 
estratègies win-win en què tothom en surti màximament beneficiat”8. 
 
En el següent gràfic es poden apreciar els diferents àmbits d’actuació en matèria 
d’RSE, caracteritzats pels diferents tipus d’stakeholders que cadascun d’ells engloba. 

                                                
5
 Citat a Responsabilitat social de les empreses (1a ed.). (2003). Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de 

Catalunya. 
6
 Citat a Henderson, D. (2006). Virtud Errónea: Conceptos equivocados acerca de la Responsabilidad Social 

Corporativa (1a ed.). Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 
7
 Citat a Henderson, D. (2006). Virtud Errónea: Conceptos equivocados acerca de la Responsabilidad Social 

Corporativa (1a ed.). Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 
8
 Citat a Canyelles, J. M. (2006, juliol). Responsabilitat social de l’empresa: una aposta per la creació de valor de les 

pimes. Barcelona: UOC. Apunts electrònics. 
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A l’esfera més petita, l’empresa té el màxim poder de decisió: és l’interior de la 
mateixa. Així doncs, en l’àmbit de l’RSE interna hi trobem els treballadors, 
l’stakeholder més comú en aquest àmbit, entre d’altres. 
 
En el segon cercle hi trobem altres organitzacions amb les que l’empresa manté una 
estreta relació, així com els clients i l’Administració pública. Aquest segon cercle ja 
forma part del que es coneix com a dimensió externa de l’RSE. 
 
La tercera esfera del gràfic anterior inclou la comunitat i institucions locals (i 
supralocals). Representa l’àmbit on l’empresa du a terme la seva activitat i en el qual hi 
influeix. 
 
El següent cercle representa el conjunt de la societat. 
 
Per últim, i no menys important, el conjunt de les esferes es troben englobades en una 
més gran que representa la combinació del sistema econòmic com a subsistema del 
sistema natural. L’empresa ha de procurar que ambdós evolucionin conjuntament. 
 
Així doncs, podem classificar els àmbits d’actuació en dos grans blocs o dimensions: 
l’RSE a nivell intern i l’RSE a nivell extern. 
 

3.1. Dimensió interna de l’RSE 

Al món actual, les persones i el talent humà són l’element clau del procés de creació 
de valor i representen el fonament de l’estratègia. En aquest context, es pot 
aconseguir una major implicació dels treballadors? 
 
Tot i així, la dimensió interna no només inclou els treballadors de l’empresa, sinó que 
també ha de tenir en compte l’àmbit mediambiental (el consum de recursos energètics, 
d’aigua i de materials, el disseny de productes, la gestió de residus i els sistemes de 
gestió ambiental). 
 
La dimensió interna de l’RSE pot incloure els aspectes següents: 
 

 Conciliació de la vida laboral i familiar 

 Racionalització dels horaris 

Font: A. Olabe 
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 Integració de persones amb dificultats d’inserció (ja sigui per discapacitats o per 
motiu d’origen geogràfic, religiós o ètnic) 

 Igualtat de retribució i perspectives professionals 

 Necessitat dels treballadors de triomfar psicològicament 

 Evitar la precarietat laboral 

 Gestió de l’impacte ambiental i dels recursos naturals 

 Etc. 
 

3.2. Dimensió externa de l’RSE 

“En un context de societat relacional, les organitzacions trenquen fronteres i 
necessiten incorporar el diàleg amb l’exterior, no només per legitimar la seva 
existència i operacions sinó per captar informació cada cop més determinant per a 
l’èxit de l’empresa: alertar de riscos, entendre les tendències socials, prevenir litigis, 
desenvolupar oportunitats, fomentar la creativitat [...]”9. 
 
Dins l’àmbit de l’RSE externa, podem trobar-hi iniciatives com: 
 

 Gestió responsable de la cadena de proveïment: recordem el cas Nike (explicat 
anteriorment), o l’exemple més recent del trencament de relacions d’IKEA amb el 
seu principal proveïdor de fusta per no poder-ne certificar l’origen responsable al 
100% 

 Acció Social, que inclou tot aquell conjunt d’iniciatives orientades a ajudar a resoldre 
problemes de la societat o la comunitat on l’empresa actua 

 Inversió socialment responsable 

 Comerç Just 

 Etc. 
 
 

4. Visió històrica 

 
La Responsabilitat Social és un concepte que ha experimentat un boom en els darrers 
anys, sobretot ja entrat el segle XXI. Tot i així, el seu origen no és, ni de bon tros, tan 
actual com en un principi pot semblar, sinó que per trobar els primers antecedents ens 
hem de remuntar al segle XIX on trobem els primers exemples documentats de 
polítiques paternalistes o de caire social que consistien en accions d’algunes 
empreses en benefici dels seus treballadors.  
 
Tot i els antecedents, el concepte de Responsabilitat Social Empresarial com a tal 
s’acostuma a situar en el món anglosaxó al llarg de la primera meitat del segle XX. En 
primer lloc, als anys 30 es va començar a posar a la pràctica el sistema del fordisme 
com a mètode de producció on es van incrementar els salaris dels treballadors. Aquest 
sistema va representar un punt d’inflexió als Estats Units pel fet que per primer cop es 
va produir una transformació social lligada al fet que les classes treballadores 
històricament esclavitzades assolissin millors nivells de vida. 
 
La primera data històrica del concepte és l’any 1948 amb la Declaració Universal dels 
Drets Humans per part de l’Organització de les Nacions Unides, creada 3 anys abans 
un cop finalitzada la Segona Guerra Mundial. 
 

                                                
9
 Citat a Canyelles, J. M. (2006, juliol). Responsabilitat social de l’empresa: una aposta per la creació de valor de les 

pimes. Barcelona: UOC. Apunts electrònics. 
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Entre els anys 50 i 60 es va definir el concepte d’RSE, així com les primeres crítiques, 
a l’hora que es van replantejar els objectius de l’empresa i l’economia. Així doncs, l’any 
1953 Howard Bowen va publicar el llibre “Social Responsibilities of the Businessman”, 
el primer en aquesta nova disciplina i l’any 1962 Milton Friedman va publicar el 
“Principi de Responsabilitat Social”. 
 
L’any 1971 es va crear Greanpeace i al llarg de la dècada dels 70 van sorgir les 
primeres grans mobilitzacions ecologistes mentre que els grups pacifistes contra la 
guerra de Vietnam van boicotejar les empreses bèl·liques. Aquestes actuacions van fer 
prendre consciència a les empreses i governs de la necessitat de tenir en compte les 
demandes socials. A tall d’exemple, l’any 1972 es va crear el Club Roma per tractar 
sobre els límits del creixement i es va celebrar la Conferència d’Estocolm de Medi 
Ambient Humà; l’any 1976 es va fer la Declaració sobre la Inversió Internacional i 
Empreses Multinacionals (OCDE) i l’any 1977 es va fer la “Llei de Balanç Social” a 
França. 
 
Als anys 80, alguns governs nord-americans van demanar a les societats gestores 
dels seus fons d’inversió que es desprenguessin d’aquells valors que estiguessin 
associats al règim d’Apartheid sud-africà. L’any 1987 es va crear la Comissió Mundial 
de Medi Ambient i Desenvolupament. 
 
Als 90, l’RSE va començar a prendre força a la resta de països de l’OCDE. Però va ser 
a principis del segle XXI, arran dels escàndols financers provocats per pràctiques de 
mal govern corporatiu, quan es va accelerar la incorporació de les seves pràctiques. 
 
Simultàniament, cal remarcar la firma del Protocol de Kioto l’any 1997, la creació del 
Global Reporting Initiative o el llançament del Pacte Mundial anunciat per les Nacions 
Unides el 1999 que neix com una crida al compromís de la comunitat empresarial vers 
el compliment de 10 principis en matèria laboral, ambiental, de drets humans i contra 
la corrupció. 
 
Dins l’àmbit europeu també va ser molt important la publicació per part de la Comissió 
Europea del Llibre Verd l’any 2001. Tal i com s’especifica en la seva introducció, 
“aquest Llibre Verd té per objecte iniciar un ampli debat i recollir opinions sobre la 
responsabilitat social de les empreses a nivell nacional, europeu i internacional. La 
Comissió espera que aquesta iniciativa condueixi a l’establiment d’un nou marc per al 
foment de la responsabilitat social a les empreses”10. 
 
En la història més immediata cal remarcar l’aprovació l’any 2007 de la Resolució 
“RSC: Una nova associació” i la creació d’entitats com RSE-Pime per tal de 
promocionar la Responsabilitat Social en les empreses de l’Estat Espanyol 
 
 

5. Legislació i Responsabilitat Social Corporativa 

 
La Responsabilitat Social és difícilment acotable en el marc legal d’un sol Estat ja que 
el context internacional en que moltes empreses desenvolupen les seves activitats 
deixa entreveure la complexitat de la regulació. Així doncs, el caràcter global de l’RSE 
a més de la varietat en l’àmbit d’aplicació ha fet que en els últims anys s’hagin creat 
alguns indicadors i directrius sobre la matèria, a la vegada que les entitats públiques 

                                                
10

 Citat a Comisión de las Comunidades Europeas. (2001). Libro Verde de la Comisión Europea: Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas. Dins Instituto Persona, Empresa y Sociedad (ed.), Libro Verde 
de la Comisión Europea. Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas (1a ed., p. 
5-54). Barcelona: ESADE. 



La Responsabilitat Social de l’Empresa en temps de crisi 

Anna Cayuela Ràfols, Dani Moya Clivillé, Anna Perelló Sas i Ricard Sampere Aymerich 

 

 
 14 

han intentat facilitar el bon desenvolupament del procés de diàleg entre empreses i 
societat per tal de fomentar l’adopció de mesures sostenibles. 
 
Des dels poders públics es poden adoptar diverses mesures per tal d’afavorir la 
implementació de l’RSE ja que es pot considerar de manera ambivalent com a eina 
social, que potencia les aportacions positives de les empreses a la societat, i, a la 
vegada, com una eina potenciadora de l’eficiència del teixit empresarial. Per tant, 
l’objectiu de fomentar l’RSC per part d’entitats governamentals pot considerar-se com 
quelcom clarament convenient per l’economia i la societat. 
 
 Aquest objectiu pot comprendre tasques tan variades com: el foment de l’educació, 
informació i suport tècnic a les empreses, polítiques de promoció i incentius i un ampli 
etcètera que fins i tot pot arribar a contemplar la possiblitat d’impulsar dins del mateix 
Estat, empreses i organismes públics les mateixes idees de conductes responsables. 
 

5.1. Principals directrius publicades fins el moment 

5.1.1.  En l’àmbit internacional 
Els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides neixen com una crida al 
compromís per part de l’empresariat amb els deu principis sobre els que versa el 
pacte. Bàsicament fa referència a temes laborals, ambientals, contra la corrupció i 
d’acompliment dels Drets Humans. 
 
La Declaració Tripartida de principis sobre les empreses multinacionals i la política 
social és un text signat a Ginebra l’any 2002 que tracta sobre el repte de trobar modes 
de globalització que beneficïin el conjunt de la societat i que puguin garantir la 
competitivitat sostenible en els mercats mundials11. 
 
La mateixa OCDE també té un document de bones pràctiques empresarials que inclou 
diverses recomanacions en relació amb tots els aspectes que poden afectar l’RSE 
(medi ambient, tecnologia, drets dels consumidors, etc). 
 
5.1.2. En l’àmbit europeu 
El “Llibre Verd” neix com un recull de directrius que la Comissió Europea va editar el 
juliol del 2001 per tal d’estimular el debat sobre la Responsabilitat Social, a la vegada 
que intentava desenvolupar un marc normatiu (encara voluntari) per a l’aplicació de les 
polítiques d’RSE. 
 
La comunicació “La Responsabilitat Social Corporativa: una contribució empresarial al 
desenvolupament sostenible”, elaborada també per la Comissió un any més tard, 
inclou una primera anàlisi de les repercussions del concepte sobre les empreses i la 
societat. 
 
5.1.3. De la necessitat espayola d’estimular l’RSE 
Si bé és cert que Catalunya és una entitat pionera en l’àmbit de promoció de l’RSE 
respecte l’Estat Espanyol – n’és un exemple el Model d’Empresa Competitiva i 
Socialment Sostenible de l’octubre de 2003 elaborat per l’UGT de Catalunya i el 
Programa RSE.PIME12 del Departament de Treball de la Generalitat en col·laboració 
amb les Cambres de Comerç de Catalunya – també n’hem de dir que respecte les 
múltiples pràctiques i promocions de la Responsabilitat Social encara ens queda un 
llarg camí per recórrer en l’aplicació d’un model de sostenibilitat a les empreses. 
 

                                                
11

 www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_135_span.pdf. Guia per la Declaració Tripartida. 
12

 Més informació del programa a: www.rsepime.cat 
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Tot i així, podem destacar documents com el “Reial decret 221/2008 de 15 de febrer 
que crea i regula el Consell Estatal d’RSE” i les diverses sessions del Fòrum d’Experts 
en RSE. 
 
 

6. L’RSE al punt de mira 

 
Un dels punts importants a tenir en compte a l’hora de fer l’anàlisi dels casos pràctics, 
però, és el conjunt d’opinions de diversos experts que fan referència al futur de l’RSE 
ara que estem en temps de crisi. Tot i que aquestes opinions poden ser molt diverses, 
ens poden ajudar a preveure els resultats que obtindrem amb l’estudi i, un cop 
finalitzat aquest, a entendre el per què de les dades obtingudes. 
 
L’RSE es troba actualment al punt de mira de molts empresaris i economistes de gran 
prestigi. És ben sabut que des dels inicis de l’RSE molts han estat els que s’han 
posicionat a favor del concepte, fomentant-ne la seva aplicació. Però també és ben 
cert que ha existit i existeix un ampli col·lectiu el qual no veu l’RSE com una eina útil i 
necessària per al futur de les empreses. Així doncs, ens trobem davant dos 
posicionaments principals: 

 D’una banda, els que creuen que l’aplicació de polítiques responsables serà 
absolutament necessària per part de les empreses que vulguin sobreviure en la 
societat actual. L’RSE ha de passar a ser, doncs, un àmbit més que defineixi el 
concepte empresarial i que estigui completament integrat en el dia a dia de 
l’empresa o organisme. 

 D’altra banda, els que postulen que l’RSE és una moda com qualsevol altra i que, 
quan les coses comencin a empitjorar, passarà a ser irrellevant i, en molts casos, 
acabarà desapareixent. Aquest seria el cas d’aquelles empreses que hagin integrat 
l’RSE com un element que única i exclusivament els ha servit per donar una bona 
impressió a la societat en que es troben. 

 
Per què és important l’RSE actualment? Ara han arribat els temps difícils, la temuda 
crisi, i és per això que ara és el moment en el qual la societat en el seu conjunt podrà 
comprovar qui tenia raó. Ara és, doncs, quan veurem si les empreses que clamaven 
ser socialment responsables realment ho eren, o si tan sols era de cara a l’aparador. 
Davant les fortes pressions per tal de reduir costos, els CEOs analitzen la 
conveniència de mantenir les despeses associades a l’RSE. Significarà la crisi el 
declivi de l’RSE? Quedarà, potser, congelada durant un temps? 
 
És més, fins i tot organismes tan importants a nivell mundial en l’àmbit de l’RSE com el 
Global Reporting Initiative (GRI) han remarcat que, en gran mesura, la crisi ha vingut 
propiciada per la manca de responsabilitat social d’algunes empreses i sectors 
(concretament pel que fa a la manca d’ètica i transparència) durant els últims anys. 
 
Molts dels que afirmen que aquesta desapareixerà amb la situació econòmica actual 
creuen que, tal i com va dir Joaquín Garralda, vicedegà de l’Institut d’Empresa (IE), 
“[...] les prioritats a curt termini desplaçaran qualsevol tema que distregui la direcció de 
la pura supervivència”13. El prestigiós diari Financial Times, com ja s’ha comentat, 
també assegurava que quan empitjorés la situació econòmica l’RSE seria la primera 
en ser sacrificada per tal de reduir costos, afirmant, a més, que “en l’inevitable cicle de 

                                                
13

 www.ideas-empresariales.com. Citat a Garralda, J. (2009). RCS: ¿Debilitamiento o impulso? IDEAS IE Business 
School. 

http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_41636722_1.pdf
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_41636722_1.pdf
http://www.ideas-empresariales.com/
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les modes empresarials, la responsabilitat social corporativa es dirigeix ja cap a la 
sortida”14. 
 
Malgrat aquesta visió tan pessimista, cal destacar que són majoria els que no creuen 
que l’RSE en pugui sortir tan malparada. Tal i com va dir el secretari general del Grup 
Parlamentari socialista, Ramón Jáuregui, “l’RSE va arribar a les empreses espanyoles 
per quedar-se fins i tot durant els períodes de desacceleració o crisi”15. Podríem citar 
moltes opinions que recolzen aquesta teoria. Una d’elles és d’en Ramón Soler, 
secretari general d’Adecco, segons el qual “és veritat que quan la cosa es complica 
has de prendre decisions de gestió, però la visió de la companyia segueix sent la 
mateixa i, per tant, has de donar-li continuïtat”16, o el consultor i formador del Grupo 
ODE, Oriol Palom (PMD per ESADE), que fins i tot creu que “sembla que la 
transformació vindrà marcada per l’èxit d’algunes empreses líders en RSE, que també 
estan demostrant excel·lents resultats econòmics, fins i tot en temps de crisi”17. 
 
Altres ferms partidaris del concepte i de tot el que aquest comporta, com Josep Maria 
Canyelles, no són tan optimistes i postulen que “la desacceleració econòmica pot fer 
disminuir alguns projectes o alentir-ne el ritme però no pot deixar al congelador un estil 
de gestió que ha començat a demostrar el seu potencial de canvi. [...] Podria succeir, 
doncs, que les polítiques generals d’RSE es mantinguin però que les vinculades per 
exemple a col·laboració amb organitzacions socials retrocedeixin”18. Aquesta visió 
segueix la teoria que diu que, en temps de crisi, aquelles accions que requereixen 
d’una gran inversió (és a dir, que tenen un cost més elevat), com ara les de tipus 
mediambiental o l’acció social, es contrauran. D’altra banda, és molt probable que la 
resta de pràctiques d’RSE interna en surtin ben parades ja que suposen un cost que 
no és tant d’inversió com si de reflexió. 
 
Finalment, i fent referència a aquest últim conjunt d’experts que són una mica menys 
optimistes, cal remarcar l’article ¿Puede la responsabilidad social sacarnos de la crisi?, 
d’Antonio Argandoña (Càtedra “la Caixa” d’RSE i Govern Corporatiu a l’IESE) on 
suggereix que l’RSE no és la solució per sortir de la crisi, sinó que permetrà a les 
empreses gestionar-la millor; és a dir, l’RSE servirà per pal·liar els efectes que la crisi 
pot tenir sobre aquelles empreses que hagin aplicat vertaderes polítiques 
responsables. Una empresa amb aquestes característiques és quasi segur que haurà 
comès menys errors ja que haurà pensat en el llarg termini. Un exemple seria el 
d’aquella empresa que s’ha esforçat per mantenir un diàleg obert i transparent amb els 
seus stakeholders i que es trobarà segurament amb: 

 Uns treballadors lleials poden estar disposats a estrènyer’s una mica el cinturó si 
l’empresa ho necessita. 

 Uns acords més fàcils d’assolir gràcies, també, a uns clients i proveïdors més 
comprensibles. 

Això, però, només serà vàlid per aquelles empreses que van integrar l’RSE en el seu 
negoci, i no pas com un afegit! 
 
Així doncs, per al col·lectiu d’empreses que han aplicat, apliquen, i seguiran aplicant 
vertaderes polítiques socialment responsables, la crisi fins i tot pot arribar a suposar un 
punt a favor i una evolució positiva de l’RSE. “Les crisis ajuden a les empreses a 

                                                
14

 www.ft.com. Citat a The Financial Times. (2007, 30 desembre). President Clinton, Google grows, $100 oil, but no US 
recession – this is 2008. FT.com. 
15

 www.elmundo.es. Citat a Munera, I. (2008, 8 juliol). ¿Sobrevivirá la responsabilidad social a la crisis? El Mundo. 
16

 www.elmundo.es. Citat a Munera, I. (2008, 8 juliol). ¿Sobrevivirá la responsabilidad social a la crisis? El Mundo. 
17

 www.materiabiz.com. Citat a Palom, O. (2008, novembre). ¿Tiene futuro la Responsabilidad Social en tiempos de 
crisis global? MATERIABIZ. 
18

 www.responsabilitatglobal.com. Citat per Josep Maria Canyelles. 

http://www.materiabiz.com/
http://www.responsabilitatglobal.com/
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exprimir millor els seus recursos”19, tal i com exposa Juan Arena de la Mora, president 
de la Fundación Empresa y Sociedad. Un exemple prou clar és el fet que la gran 
majoria d’empreses mostraran una clara tendència a retenir el talent humà. Per tant, 
moltes d’aquestes empreses aprendran a gestionar millor els recursos disponibles 
quan aquests minvin, i això es tradueix en una millora de l’eficiència dels processos 
interns. 
No hem de caure en l’error, però, de considerar menys responsable una empresa que 
es vegi obligada a retallar més els pressupostos destinats a l’RSE, i més responsable 
aquella que els pugui, fins i tot, mantenir. Cada empresa ha d’aplicar les polítiques 
socialment responsables que consideri més oportunes i eficaces, tenint en compte que 
cada empresa és un món i que les necessitats de tots els agents que l’envolten poden 
arribar a ser molt diferents. No hem d’intentar veure quines empreses són més 
responsables, i quines no tant (no considerem que es pugui diferenciar en aquest 
aspecte), sinó que hem de poder distingir entre les empreses que sí que ho són i les 
que no. 
 
 
 
 
 
  

                                                
19

 www.expansion.com. Citat a Medina, A. (2008, 5 novembre). La responsabilidad social tiene que crear valor, incluso 
en una crisis. Expansión.com. 

 
Desglossament del posicionament en funció de la mida de l’empresa 

 

 
 

 
En aquesta classificació, Líder és el que creu en la Responsabilitat Social i l’aplica. Me 
Too és el perfil d’empresa que no s’acaba de creure l’RSE però que l’aplica en part. 
L’Endarrerit és aquell que hi creu però no l’aplica. El Pragmàtic no veu útil l’RSE i no 
l’aplica, mentre que el Detractor ni hi creu ni l’aplica. Finalment, el perfil sota el nom 
d’Irresponsable defineix el sector d’empreses que és escèptic amb l’RSE, però que creu 
en la seva utilitat. 

 
 

Font: Forética. Informe del 2008 

http://www.expansion.com/
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PART 3: Un cop d’ull al món real 
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1. Introducció 
  
Un cop plantejats els conceptes i les idees més teòriques del nostre estudi procedim 
doncs a intentar elaborar el que pretén ser un estudi de l’impacte de la crisi financera i 
econòmica que estem patint en l’actualitat sobre les polítiques de Responsabilitat 
Social. És a dir, en un context de dificultats econòmiques i/o manca de recursos, les 
polítiques de sostenibilitat poden considerar-se supèrflues sota alguns criteris i, per 
tant, desaparèixer ja que la reducció de beneficis implica un ajustament de costos no 
rellevants per a les empreses. 
 
Així doncs la pregunta que intentarem resoldre és la següent:  
 
És la Responsabilitat Social una inversió o una despesa per les empreses? 
 
Si bé sabem que partim d’un concepte difícilment quantificable i molt relatiu i que, per 
tant, la nostra resposta molt probablement no resultarà ni una afirmació ni una negació 
rotunda de cap de les dues alternatives, el que intentarem en aquest apartat pràctic 
serà discernir d’entre alguns exemples d’empreses que ja practiquen l’RSC de manera 
habitual una evolució que ens indiqui si aquesta ha patit algun tipus de contracció 
degut al canvi en el context econòmic o si, contràriament, les empreses l’han potenciat 
en la mesura del possible com a element enriquidor per la pròpia empresa i la societat.  
 
Abans d’entrar a presentar les empreses i analitzar les diferències en l’evolució de les 
polítiques d’RSE, creiem convenient explicar una mica més detalladament la relació 
entre inversió, despesa i Responsabilitat Social, que són les tres paraules clau del 
nostre anàlisi.  
 

1.1. La Responsabilitat Social com a inversió 

En el moment de començar a aplicar polítiques d’RSC en una empresa, el primer que 
s’ha d’establir és un conjunt de persones (comissió o departament) que s’encarregaran 
tant de dur a termes el projectes com de promoció interior i exterior dels mateixos. Una 
bona política d’RSE permet i reforça, doncs, la comunicació interdepartamental que 
motiva a la vegada, una gestió empresarial més ràpida i eficaç.  
 
Pel que fa a l’àmbit extern de la Responsabilitat Social i, tenint en compte que 
actualment es parla d’una crisi principalment de confiança en el sistema que deriva en 
una crisi econòmico-financera, treballar cap a la sostenibilitat és treballar, a la vegada, 
cap a la transparència i, per tant, tal i com diu Josep Mª Rosanas (professor de l’IESE): 
“l’objectiu intermig de l’RSE és posar èmfasi en un element addicional diferenciador de 
la nostra empresa sobre la competència, practicar la competència distintiva” 20. 
 

1.2. La Responsabilitat Social com a despesa 

Tant cert és que una bona política d’RSE aporta credibilitat i molt possiblement 
rendibilitat a l’empresa com que aplicar-ne (i, sobretot, de bon principi) provoca 
despeses. Al tractar-se d’un concepte força innovador i interdisciplinar, la despesa en 
formació a la vegada que la creació d’informes avaluadors i promocionals sobre les 
campanyes que s’han dut o s’estan duent a terme són elements indispensables que 
fan d’una bona eina, com a mínim inicialment, una despesa de temps i recursos. 
 
A més, tal i com hem comentat amb anterioritat, el diàleg interdepartamental en 
l’empresa també suposa costos de diàleg i coordinació que, si no s’aprofiten les 

                                                
20

 Cita extreta de AP Marketing (2009, 19 maig). Cicle de conferències Responsabilidad Social Corporativa. 

http://www.expansion.com/
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sinergies provocades per la transversalitat aconseguida, es poden considerar com a 
costos innecessaris per l’empresa. 
 
Així doncs, un cop sabem què és allò que teòricament pot dur a les empreses a 
decidir-se per aplicar RSC a més de considerar l’aplicació de les polítiques de 
sostenibilitat com a la decantació per part dels empresaris d’un plat de la balança 
d’inversió a favor o en contra de la despesa, parlarem doncs de casos pràctics que ens 
ajudaran a exemplificar i repartir el pes que recaurà sobre la mencionada balança i 
veure doncs quina és la repercussió de la crisi dins d’aquest repartiment. 
 

1.3. Les institucions estudiades 

Des d’un principi vam voler escollir un perfil d’empresa amb una llarga trajectòria en el 
món de la Responsabilitat Social i que a la vegada fossin líders en el seu sector i 
conegudes per la gran majoria. Aquests són els principals motius que ens han dut a 
escollir Esteve, MRW i “la Caixa” per tal de realitzar el nostre estudi de casos pràctics. 
Per altra banda també hem estat en contacte amb el Casal dels Infants del Raval. 
 
“la Caixa” és la principal institució espanyola quant a inversió en Responsabilitat Social 
i Acció Social amb uns pressupostos destinats a la causa que assoleixen  els 500 
milions d’euros cada any. Paral·lelament constitueix un dels principals difusors de 
Responsabilitat Social a nivell acadèmic i empresarial com ara per exemple el patrocini 
de la Càtedra “la Caixa” de Responsabilitat Social per IESE. És per tant, un punt clau a 
analitzar si es vol fer qualsevol estudi relacionat amb el tema que ens ocupa. 
 
Esteve és la empresa líder farmacèutica a Espanya amb una llarga trajectòria en 
l’àmbit de la Responsabilitat Social. Des del nostre punt de vista ens resultava molt 
interessant analitzar la responsabilitat social en el context farmacèutic ja que des de 
sempre ha estat un tema polèmic i controvertit. 
 
MRW és l’empresa espanyola més ben valorada per les ONGs del país i es tracta 
d’una empresa líder en el servei de missatgeria en l’àmbit estatal. Les polítiques de 
responsabilitat social d’MRW constitueixen un exemple estudiat per les principals 
escoles de negocis del  món que ha rebut multitud de premis com a reconeixement a 
la seva llarga trajectòria en aquest àmbit. 
 
El Casal dels Infants del Raval és una institució receptora de fons per part d’empreses 
de tot tipus per tal de dur a terme els seus projectes destinats a la integració de nens 
en perill d’exclusió social i les seves famílies. Vam considerar adequat analitzar les 
variacions en els pressupostos destinats a aquestes causes des del punt de vista del 
receptor i el Casal dels Infants del Raval és una de les institucions més ben valorades 
en aquest aspecte. 
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“En un any de menor creixement de l’economia, “la Caixa” 
manté el seu compromís amb la societat intensificant la seva 
activitat financera” 
 
Memòria de Sostenibilitat de “la Caixa” 2008 
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2. “la Caixa” 
 

2.1. Empresa i evolució 

La Caixa d’Estalvis i Pensions va néixer el 1990 com a resultat de la fusió de dues 
entitats com Caja de Pensiones, nascuda el 1904, i Caja de Barcelona, nascuda el 
1844. Els inicis de les dues caixes ja són vinculats a la Responsabilitat Social: es van 
dedicar a fomentar l’estalvi entre els treballadors en una dècada de convulsió i 
malestar social.   
 
En l’actualitat és la primera caixa d’estalvis nacional i la tercera entitat financera del 
país. Compta amb 5.500 oficines distribuïdes arreu de l’Estat, amb més de 26.000 
treballadors i 10.5 milions de clients. El seu volum de negoci es va situar en 414.507 
milions d’euros l’any 2008. 
 
Durant l’any 2008 l’aportació de “la Caixa” en la seva Obra Social l’ha posicionada com 
la primera fundació privada espanyola, la segona europea i la cinquena a nivell 
mundial (segons el volum pressupostari)21. I tal com diuen els anuncis, l’Obra Social és 
l’ànima de “la Caixa”. 
 

2.2. El concepte de Responsabilitat Social de “la Caixa” 

 “[…] Aquesta especial sensibilitat de “la Caixa” cap a la societat es veu reflectida en la 
recent posada a punt d’iniciatives que intenten donar resposta a algunes de les 
demandes socials més urgents: la promoció de vivendes assequibles, la concessió de 
microcrèdits, la prevenció de la dependència, el foment del voluntariat, la integració 
dels immigrants o la conservació del medi ambient, [...] i proporcionar un nou i ferm 
impuls a la cobertura de les necessitats socials”22. 
 
Si ens hi fixem, podem dir que la política d’RSE de “la Caixa” gairebé s’aplica a tots els 
àmbits en que la Responsabilitat Social és aplicable – tant de dimensió interna com de 
dimensió externa – i això es reflecteix en el mateix concepte de Responsabilitat de 
l’empresa. 
 
Els pilars d’actuació de “la Caixa” 
 
Bàsicament, tal i com ens va explicar el director de Responsabilitat Corporativa de “la 
Caixa” durant la reunió que vam mantenir, l’RSE va directament lligada a l’evolució 
dels canvis socials. És a dir, l’RSE sorgeix com a resposta o adaptació de “la Caixa” 
als canvis socials i, d’aquesta manera, intenta cobrir aquelles necessitats que no 
poden ser cobertes per l’Estat del benestar. 
 
Així doncs, totes les actuacions tenen un destinatari, un grup d’interès: els clients, els 
empleats, la societat o el medi ambient. 
  

                                                
21

 Dades extretes de http://obrasocial.lacaixa.es/informacioncorporativa/identidadycompromiso_es.html 
22

 Citat a www.lacaixa.es 
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2.3. Principals campanyes dutes a terme per “la Caixa” durant l’any 
200823 

Àmbit  
Exemple o nom de 

la campanya 

Inclusió 
financera 

L’objectiu d’aquesta campanya és facilitar 
l’accés a microcrèdits o avals tant a empreses i 
autònoms com a particulars amb recursos 
financers limitats.  
A més d’altres campanyes d’accessibilitat per 
tal de reduir les barreres físiques de totes 
aquelles persones discapacitades. 

Microbank 
 
 
 

Inredis 

Integració 
laboral 

Creació de llocs de treball: tot i la situació 
econòmica, “la Caixa” ha mantingut el nombre 
d’incorporacions laborals en l’empresa. 
Integració laboral de persones amb 
discapacitats, majors de 45 anys sense 
experiència laboral, dones afectades per 
violència domèstica (aconseguit: prop de 
10.000 persones contractades). 

Programa Incorpora 
 

Benestar 
social: 

Obra Social 

Ha signat la primera aliança mundial de vacuna 
per lluitar globalment contra la mortalitat infantil 
 
Caixa ProInfancia: destinació de fons d’ajuda a 
les famílies amb nens menors de 16 anys que 
poden patir exclusió social. 

Inauguració del 
Caixa Fòrum de 

Madrid 
 

Voluntariat 
corporatiu 

Medi 
ambient 

Programa a favor del Mar, que intenta 
contribuir a la conservació dels ecosistemes 
marins espanyols mitjançant la investigació i 
l’educació mediambiental. 
Programa de conservació de parcs naturals i 
reinserció social. 
 
A més d’intentar que les pròpies instal·lacions 
siguin menys contaminants i reciclant tot el 
material possible. 

Principis d’Equador 
 

Projecte Paperless 

Formació 

L’intent de captació i retenció de talent que “la 
Caixa” vol promocionar mitjançant la seva bona 
reputació com a entitat ocupadora es veu 
potenciat per la gran inversió realitzada en 
formació dels propis empleats. 

Pla de formació dels 
Servicios Centrales. 

 
Portal de Formació 

Virtaula 

Satisfacció 
del client 

El client, tant empreses com particulars, és un 
dels principals grups d’interés de l’empresa; per 
tant, la mesura de la pròpia eficiència i 
transparència segons la seva experiència és de 
vital importància. 

Establiment d’un 
nou qüestionari de 

satisfacció del client 

Conciliació 
laboral 

Desenvolupament de mesures per la igualtat i 
la conciliació laboral mitjançant millores en els 
permisos tant de paternitat com de maternitat, 
facilitat d’adaptació del personal més gran, etc.  

Projecte Harmonia 
 

Programa Optima 

 
  

                                                
23

 www.lacaixa.es. Dades extretes de l’Informe anual de Responsabilitat Corporativa (2008). 
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Des de l’any 2006 s’imparteix la Càtedra de Responsabilitat Social  
de “la Caixa” juntament amb la col·laboració de l’IESE 

 

2.4. “la Caixa”, RSE i crisi 

Per tal de poder analitzar els efectes que l’actual crisi econòmica i de confiança està 
tenint sobre les polítiques d’RSE dutes a terme per “la Caixa” vam creure oportú 
reunir-nos amb Jordi Fabà, director de Responsabilitat Corporativa de l’empresa. Així 
doncs, després d’enviar-li per correu electrònic les preguntes que havíem pensat 
plantejar-li, ens vam reunir amb ell personalment a la seu de l’empresa, situada a 
l’Avinguda Diagonal, 621-629 (Barcelona). 
 
Cal remarcar que l’entrevista amb el senyor Fabà no es va centrar en discutir única i 
exclusivament les preguntes escrites, sinó que va ser una conversa més distesa en la 
qual, entre moltes altres qüestions, es va fer referència als temes pensats inicialment. 
Per tant, cal dir que les preguntes escrites prèviament (veure els annexos) ens van 
servir de guió per orientar la reunió i per assegurar-nos de no obviar cap detall 
important. A continuació presentem tots els punts que vam comentar amb el senyor 
Fabà: 
 
Com entén Jordi Fabà el concepte de l’RSE? 
 
“la Caixa”, com qualsevol altra organització de caràcter lucratiu, mai farà res que no 
tingui com a finalitat principal l’obtenció de beneficis. Des d’aquest punt de vista, 
l’empresa entén l’RSE com un element que forma part de l’objectiu estratègic de la 
companyia: qualsevol actuació dins l’àmbit de l’RSE es du a terme perquè darrera 
porta associada la creació de valor per l’empresa. És a dir, incrementar i millorar la 
reputació de l’empresa sovint comporta un augment dels clients, que es tradueix en un 
augment dels beneficis. 
 
“Jo sempre dic que la Responsabilitat Social la porto a la butxaca” és una de les frases 
preferides del director del departament de Responsabilitat Corporativa de l’empresa, i 
a la vegada ens porta a comentar un clar exemple del que s’ha mencionat 
anteriorment: 
 
“la Caixa” va descobrir que, tot i les adaptacions que l’empresa 
havia fet als caixers per tal de facilitar les transaccions al 
col·lectiu de persones amb minusvalies visuals, aquest encara 
tenia dificultats a l’hora de retirar diners del caixer (havien de 
demanar ajuda en el moment de posar la targeta de crèdit). 
Després d’analitzar la situació, “la Caixa” va decidir canviar el disseny de les seves 
targetes de crèdit (concretament les MasterCard) tal i com es pot apreciar en el dibuix. 
L’empresa fàcilment va aconseguir millorar la situació del col·lectiu i, al mateix temps, 
en va treure profit (va augmentar la seva quota de mercat). 
 
D’altra banda, “la Caixa” és una entitat financera àmpliament coneguda per la seva 
Obra Social (o acció social, a la qual ha arribat a destinar-hi fins el 25% dels seus 
beneficis). Per sorpresa nostra, “a diferència del que podria semblar, les caixes 
d’estalvi no es veuen obligades a destinar res a obra social”24 (afirmació corroborada 

                                                
24

  Citat a Magallón, E. (2009, 22 febrer). La crisis obliga a las cajas a aplicar un duro recorte a su obra social. La 
Generalitat velará por que se mantengan los compromisos asistenciales. La Vanguardia, 70. 
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per Jordi Fabà). Però tot i ser un element clau, l’RSE de “la Caixa” no és tan sols 
l’Obra Social. La repercussió de l’RSE és important dins i fora de la pròpia empresa. 
 
Quatre són els aspectes que reben especial atenció per part del departament: 

 Inclusió financera dels sectors marginals: el fet que tothom pugui accedir al sistema 
financer genera beneficis 

 Recursos humans 

 Medi ambient 

 Foment de l’RSE a l’empresa espanyola, un dels objectius més recents i innovadors 
 
S’ha vist afectat el departament d’RSE per la crisi? 
 
Jordi Fabà afirma en tot moment que l’RSE a “la Caixa” no s’ha vist afectada gens ni 
mica per la situació de crisi actual. En el moment que l’empresa la considera com un 
element estratègic, els recursos que l’empresa hi destina (en comparació amb els 
altres departaments) no s’han de veure en cap cas afectats. Treballar per millorar les 
relacions amb els clients, els treballadors, i la societat en general suposa, davant d’una 
crisi, que la fidelitat pot ser un bon punt a favor de l’empresa. 
 
Mentre l’RSE a nivell intern dins “la Caixa” no ha disminuït (l’empresa continua aplicant 
les mateixes polítiques que abans), l’RSE a nivell extern, segurament més fàcil de 
representar amb dades numèriques, tampoc ho ha fet:  
 

Milions d’euros destinats a l’Obra Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percentatge dels ingressos i beneficis nets destinats a l’Obra Social 
(milions d’euros) 

 
Font: elaboració pròpia. Dades obtingudes de: www.lacaixa.es 
* Dades estimades a partir de la variació dels resultats del primer trimestre entre els anys 2008 i 2009 

 
Si l’any 2007 “la Caixa” va invertir al voltant de 400 milions d’euros en l’Obra Social, els 
anys 2008 i 2009 el pressupost ha estat d’aproximadament 500 milions d’euros. És 
important remarcar, però, que els beneficis atribuïts al Grup “la Caixa” van disminuir un 

2005 2006 2007 2008 2009*

Ingressos totals 4151 5221 6255 6981 7258

Obra Social (Acció Social) 264,63 310,90 404,45 464,73 500

Ratio 6,38% 5,95% 6,47% 6,66% 6,89%

Font: www.lacaixa.es 
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27,6% l’any passat, i un 9,3% el primer trimestre d’aquest any (en relació amb el 
mateix període de 2008). Així doncs, es pot dir que els pressupostos que “la Caixa” 
destinarà aquest any a l’Obra Social (l’àmbit extern de la seva RSE) augmentaran en 
termes relatius en relació amb els beneficis, però disminuiran si només tenim en 
compte els ingressos totals, tal i com podem veure en el gràfic anterior. 
 
Ara bé, sí que és cert que les accions que reben aquests pressupostos han anat 
canviant durant aquests últims anys. Segons el senyor Fabà, però, això no és una 
conseqüència directa de la crisi, sinó que l’RSE de “la Caixa” va lligada directament a 
l’evolució dels canvis socials. És a dir, l’RSE en aquesta empresa sorgeix com a 
resposta i/o adaptació als canvis que es produeixen al voltant de “la Caixa”. Què té en 
compte aquesta entitat bancària a l’hora de distribuir aquests pressupostos? 

 El retorn de les polítiques que aplica, que indica si aquestes són efectives o no, i en 
quina mesura. Per tant, s’ha d’intentar trobar algun instrument que permeti mesurar-
lo. 

 Els canvis en les preferències i/o necessitats de la societat (“si no es venen gots, no 
ens dedicarem a fabricar gots”). 

Així doncs, si fa uns quants anys “la Caixa” centrava els seus esforços en temes com 
les accions socials (ajuts a cecs i tuberculosos, entre d’altres) i d’àmbit cultural (Caixa 
Fòrum o Arco de Madrid), actualment les seves principals preocupacions són la 
immigració i la desocupació. “Com que forma part del pla estratègic cal buscar 
l’eficiència d’acord amb el context”. 
 
D’altra banda, i segons el nostre interlocutor, una empresa que es veu obligada a 
retallar costos (a causa de la caiguda dels beneficis) i que és realment responsable, 
destinarà menys recursos a cadascun dels departament, i no només al d’RSE, ja que, 
com bé s’ha comentat anteriorment, la Responsabilitat Social forma part del pla 
estratègic de l’empresa. Així doncs, en temps de crisi cada empresa actuarà d’acord 
amb les seves possibilitats, i en cap moment serà més responsable aquella que pugui 
destinar una major quantitat de diners a l’RSE o que pugui actuar en més àmbits. 
 
Un altre punt important esmentat pel senyor Fabà és el fet que, si tenim en compte que 
l’actual crisi és principalment una crisi de confiança, les empreses que fins ara han 
treballat per reforçar la reputació i la confiança dels que l’envolten mitjançant l’RSE, 
com “la Caixa”, estan i estaran més ben preparades per superar la situació actual 
(sempre i quan tinguin prou recursos per subsistir). L’RSE els servirà, doncs, per 
potenciar la confiança que la crisi ha afectat tan negativament. 
 
No hem d’oblidar que els inicis d’aquesta entitat ja són socials per sí mateixos. Va 
néixer l’any 1904 amb el nom de “Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro”, una 
època de forta convulsió social, per tal d’ajudar els treballadors a estalviar per la 
vellesa (d’aquí el seu nom inicial). Per tant, estem parlant d’una empresa que sempre 
ha estat molt lligada amb la societat: els seus ideals són sòlids i ferms (molt positiu per 
l’RSE). 
Tot això comporta que al cor de “la Caixa” (òrgans com el Consell d’Administració) hi 
ha representants de tots els grups d’interès de l’empresa, com ara dels clients, de les 
institucions fundadores o dels treballadors. Així s’aconsegueix que tot el que estigui 
relacionat amb l’empresa (societat, clients i proveïdors, treballadors...) es trobi creant 
valor. 
 
Finalment, i ja per concloure aquesta anàlisi, analitzarem una mica les funcions del 
departament de Responsabilitat Corporativa de l’empresa, del qual n’és director el 
nostre interlocutor. Dins “la Caixa”, aquest és el departament que funciona com 
aglutinador. És a dir, el departament s’encarrega de mirar quines són les necessitats 
que existeixen dins i fora de l’empresa, i actua: s’encarrega que la resta de 
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departaments funcionin correctament. “El departament de Responsabilitat Social és un 
element de transversalitat dins “la Caixa”. Per tant, el propi departament en cap 
moment destina recursos per donar a conèixer la tasca duta a terme (no fa 
propaganda). Això no vol dir que després no en facin ús en el departament de 
màrqueting. 
 
Un dels àmbits (dins l’RSE interna) en els quals aquest departament està començant a 
centrar activament els seus esforços és la igualtat. Els alts càrrecs a “la Caixa” encara 
són ocupats majoritàriament per homes. Tot i així, durant els últims anys s’ha estat 
lluitant per incrementar el percentatge de nomenaments de dones. Tot i que el nostre 
interlocutor reconeix que no serà una feina fàcil, aquest dóna molta importància als 
temes de conciliació laboral amb la vida familiar: els canvis actuals en aquest àmbit, 
com ara les quatre setmanes que ara els homes poden demanar per la seva paternitat, 
poden ajudar a assolir aquests objectius. 
 
“la Caixa”, una empresa on el 75% del valor de les seves accions correspon als seus 
actius intangibles, es podria permetre deixar d’aplicar polítiques d’RSE en temps de 
crisi? 
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“Avui en dia, la innovació i la Responsabilitat Social resulten 
imprescindibles per garantir la sostenibilitat d’una empresa” 
 
Daniel Ortiz 
Director de Responsabilitat Social d’Esteve 
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3. ESTEVE  
 

3.1. Empresa i evolució 

Esteve és un dels grups empresarials químicofarmacèutics principals del nostre país. 
El seu origen el trobem a Manresa l’any 1929 quan el Dr. Antoni Esteve Subirana 
s’inicia en l’entorn farmacèutic desenvolupant les primeres especialitats vitamíniques 
(Esterocal i Esterosol). 
 
Es tracta d’una companyia referent en el camp de la investigació i com a fet 
destacable, trobem que va desenvolupar el primer medicament d’origen espanyol en 
rebre reconeixement internacional. Tot i els seus orígens exclusivament farmacèutics 
la companyia va augmentar paulatinament el seu ventall de productes; l’any 1963 va 
obrir la divisió de Salut Animal (Esteve veterinària). L’any 1966 es va establir Esteve 
Química (EQ Esteve), dedicada al desenvolupament, la fabricació i la comercialització 
de principis actius per a la indústria internacional. L’any 1974 es crea Isdin com a Joint 
Venture amb el Grup Puig fent que la companyia s’expandís en l’àmbit de la 
dermofarmàcia. A finals dels anys 80 es posa en funcionament la divisió hospitalària 
de la companyia. En el transcurs dels anys 90 i primers anys del segle XXI la 
companyia augmenta el nombre de països on hi és present amb la obertura de seus a 
la Xina, Mèxic, Portugal, Estats Units, Itàlia i Alemanya. 
 

3.2. El concepte de Responsabilitat Social d’Esteve 

“Esteve és un grup empresarial internacional que centra els seus esforços en la 
innovació i l’excel·lència en l’àmbit de la salut, treballant dia a dia per aconseguir la 
satisfacció dels seus clients i contribuir al benestar de la societat”25. 
 
Podem veure de la cita anterior que la importància del compromís d’Esteve se centra 
en dos camps d’actuació: 

 Activitat intensa en l’àmbit de R+D per tal de desenvolupar nous medicaments per 
millorar el benestar de les persones 

 Control exhaustiu sobre processos tècnics i productius que garanteixin processos i 
productes segurs, eficaços i de millor qualitat. 

 

3.3. Principals campanyes dutes a terme per Esteve durant l’any 200726 

Àmbit  
Exemple o nom de 

la campanya 

Innovació 

“Innovar per créixer” 
Tal i com es veu reflectit al seu concepte d’RSE 
la inversió en R+D és un dels seus focus 
d’inversió més forts. 

Incorporació 
fundació COTEC 

 
Patró de Genoma 

Espanya 

Formació 

La formació dels seus treballadors esdevé un 
dels objectius fonamentals de l’empresa per tal 
de fomentar el creixement dels professionals 
de l’empresa. 

2007: un 96.4% de 
la plantilla d’Esteve 
va assistir a algun 
curs de formació. 
Promig d’hores de 

formació: 
53.2 hores el 2006 
53.9 hores el 2007 

                                                
25

 www.esteve.es. Citat a Informe de Responsabilitat Corporativa Esteve (2007). 
26

 www.esteve.es. Dades extretes del resum de l’Informe de Responsabilitat Corporativa (2007). 

http://www.esteve.es/EsteveFront/EQ.do
http://www.esteve.es/EsteveFront/EQ.do
http://www.esteve.es/EsteveFront/EQ.do
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El 2008 Esteve esdevé la primera farmacèutica en obtenir la qualificació 
“A+” per la seva memòria de Sostenibilitat a Espanya, verificada per la 
firma independent KPMG i elaborada segons les directrius de la GRI 

Fundació 
Esteve 

Creada l’any 1983, des d’un principi opera amb 
independència de les empreses Esteve amb 
l’objectiu d’estimular el progrés de la 
farmacoterapèutica mitjançant la comunicació i 
la discussió científica a través de l’organització 
de reunions mundials multidisciplinàries. 

Premi anual 
d’Investigació al 

millor article publicat 
per investigadors 

espanyols en l’àrea 
farmacoterapèutica 

Acció Social 

Bàsicament és constituïda pel subministrament 
gratuït de medicaments a ONG, en la promoció  
de la salut com el suport a familiars de malalts 
d’Alzheimer o en la investigació i recerca 
científica. 

Cuidant el cuidador 
 

Donacions al Fons 
d’Ajuda Humanitària 
d’Emergències de 

Farma Mundi 

Medi 
Ambient 

L’acció mediambiental d’Esteve es dirigeix en 
dos sentits: la implantació del Sistema Integrat 
de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals i 
Gestió Ambiental (SIG) i una política de 
prevenció i medi ambient. 

Increment del 
reaprofitament i la 
recollida selectiva 

 
Instal·lació de 

bombetes de baix 
consum 

 

 

3.4. Esteve, RSE i crisi 

Amb l’objectiu de poder analitzar els efectes que l’actual crisi econòmica i de confiança 
està tenint sobre les polítiques d’RSE dutes a terme pel grup farmacèutic Esteve vam 
creure oportú reunir-nos amb Daniel Ortiz, director de l’àrea de Responsabilitat Social 
Empresarial, dins el departament de Sostenibilitat. Així doncs, després de contactar-hi 
i d’enviar-li per correu electrònic les preguntes que havíem pensat plantejar-li, ens vam 
reunir amb ell personalment a la seu de l’empresa, situada a l’Avinguda Mare de Déu 
de Montserrat, 221 (Barcelona). 
 
Com en el cas anterior, l’entrevista amb el senyor Ortiz no es va centrar en discutir 
única i exclusivament les preguntes escrites, sinó que va ser una conversa més 
distesa en la qual, entre moltes altres qüestions, es va fer referència als temes pensats 
inicialment. Per tant, cal dir que les preguntes escrites prèviament ens van servir de 
guió per orientar la reunió i per assegurar no deixar-nos de tractar cap detall important. 
A continuació presentem tots els punts que vam comentar amb el senyor Ortiz: 
 
Com entén Daniel Ortiz el concepte de l’RSE? 
 
“L’RSC és dirigir correctament l’empresa”. Aquestes són les paraules que el senyor 
Ortiz ens va respondre quan li vam plantejar aquesta qüestió. 
 
L’RSE té a veure amb la Direcció de l’empresa: aquesta s’encarrega de comunicar-la 
als seus stakeholders i intentar que aquests l’entenguin i la comparteixin. “Quin tipus 
d’empresa volem ser? L’RSC és la resposta”, una resposta que, per Esteve, ha de ser 
satisfactòria per tothom. És a dir, l’empresa ha d’obtenir beneficis tenint en compte de 
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la societat i el medi ambient. D’aquí que l’empresa, i més concretament l’àrea d’RSE, 
busqui responsabilitat econòmica, social i mediambiental (els tres pilars de l’RSE 
d’Esteve). 
 
Així doncs, les polítiques responsables d’Esteve han d’anar molt més enllà de l’Acció 
Social i de la filantropia (petites parts de l’RSE). L’RSE de veritat ha d’abarcar-ho tot, el 
conjunt de l’empresa; és a dir, tots els processos que s’hi duen a terme han 
d’incorporar una forma d’actuar responsable i sostenible per sí mateixos. A més, dos 
punts molt importants pel nostre interlocutor són: 

 L’RSE sempre ha de ser voluntària 

 L’RSE ha de significar, també, innovació 
 
“A Esteve hem d’intentar ser responsables en les nostres activitats”. “L’RSC no és un 
plus”. 
 
Per tant, l’RSE a Esteve es planteja a nivell estratègic: l’àrea que dirigeix Daniel Ortiz 
ha d’influir de forma transversal a la resta d’àrees i departaments. Això no significa que 
el departament no tingui projectes propis, ni molt menys. Però la seva tasca principal 
és parlar i arribar a un acord amb la resta de departaments sobre aquelles qüestions 
que es cregui que es poden millorar.  
 
Ara bé, l’RSE implica en qualsevol cas un procés gradual. És un concepte molt nou, 
que tot just ha començat. Per tant, estem parlant d’un tipus de polítiques que no 
reporten beneficis a curt termini. És per això que l’empresa en qüestió no practica, per 
exemple, campanyes agressives. Aquests beneficis, però, no hem d’oblidar que la 
gran majoria d’ells acaben comportant de forma indirecta guanys a nivell econòmic. I 
aquest és un fet que al senyor Ortiz li va costar una mica el parlar-ne, tot sigui dit. 
Finalment ens va dir que no és dolent guanyar diners amb l’RSE, sinó que el problema 
és com els guanyem. Gràcies a l’RSE una empresa guanya quota de mercat perquè 
obté uns millors resultats econòmics i perquè, senzillament, ha actuat correctament. 
Però com bé hem dit, el seu procés d’implementació és llarg i això pot fer que algunes 
empreses optin per no aplicar-la. “És una manera de construir l’empresa”. 
 
D’altra banda, la Direcció General d’Esteve està constituïda per 15 directors dels 
diferents departaments de l’empresa, entre els quals destaca la presència de la 
directora del departament de Sostenibilitat. Aquest departament, a la vegada, es 
divideix en tres àrees o seccions: 

 Medi ambient i prevenció de riscos laborals 

 Gestió del risc 

 Responsabilitat Social Empresarial (l’àrea d’en Daniel Ortiz) 
Estem parlant, en tot cas, d’un departament molt nou creat farà poc més de tres anys, 
així com d’una àrea d’RSE que té menys de dos anys de vida (fou creada amb la 
incorporació del senyor Ortiz a la plantilla d’Esteve). 
 
Finalment, cal remarcar que Esteve no fa propaganda de la seva RSE, sinó que és 
una empresa força discreta i no en presumeix. És a dir, no paga per la publicació 
d’articles i anuncis que parlin de les seves noves accions responsables, sinó que, en 
tot cas, cedeix espais publicitaris a algunes de les ONGs amb qui participa amb l’única 
condició de posar-hi un petit logo de l’empresa a la part superior dreta. Ara bé, 
l’empresa tampoc ha de ser extremadament discreta ja que no és bo. És a dir, cal 
comunicar l’RSE de l’empresa fins a cer punt (Esteve, per exemple, envia anualment la 
seva memòria de sostenibilitat als seus stakeholders). 
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S’ha vist afectat el departament d’RSE per la crisi? 
 
Tal i com ens va dir Daniel Ortiz, Esteve té la sort que el sector farmacèutic no és un 
dels que s’han vist més afectats per l’actual crisi econòmica i de confiança. Per què? 
L’Estat, i més concretament la Seguretat Social, és el principal client de les empreses 
que formen part d’aquest sector (com a mínim en el cas d’Espanya). Per tant, les 
vendes d’aquestes empreses de moment es mantenen. A més, estem parlant d’una 
empresa molt diversificada, motiu pel qual el risc disminueix. La seva activitat es mou 
al voltant de dos grans àmbits, el químic i el farmacèutic, dins els quals podem trobar-
hi una gran quantitat d’especialitzacions. 
 
Durant els últims anys hi ha hagut un creixement sostingut, tot i que no exagerat, de 
les inversions en RSE, i ara, en temps de crisi, els pressupostos destinats a aquesta 
àrea de l’empresa no han disminuït (si més no, de moment). L’increment de cara el 
2009 ha estat, però, inferior al que s’havia previst inicialment, i alguns projectes s’han 
hagut de congelar. 
 
Percentatge dels ingressos destinats a RSE (milions d’euros) 

 
Font: elaboració pròpia. Dades obtingudes de: www.esteve.es 
* Dades estimades gràcies a la informació que ens va facilitar Daniel Ortiz 

 
El quadre anterior mostra l’evolució de la facturació d’Esteve durant els últims anys, 
així com l’evolució de les inversions relacionades amb l’RSE i el percentatge que 
aquestes representen sobre el volum total de facturació. Podem observar que, pel que 
fa a la vessant econòmica de l’RSE d’Esteve (inversió en R+D i actius industrials), 
aquesta sí que ha augmentat la seva importància relativa lleugerament. En canvi, les 
inversions en les vessants social (donacions) i mediambiental han vist disminuïda la 
seva importància relativa. Cal remarcar, però, que en tots tres casos les dades han 
augmentat en termes absoluts. 
 
No hem d’oblidar que l’RSE d’Esteve també actua a nivell intern i extern (tot i que 
només podem quantificar monetàriament la segona), i que ambdues dimensions són 
igual d’importants. La primera està formada pels col·laboradors interns (el grup amb 
més pes), mentre que la segons comprèn la resta de grups. Finalment, aquesta relació 
queda més o menys equilibrada. 
  
Així doncs, mentre l’RSE interna d’Esteve no s’ha vist afectada en cap aspecte (no 
s’ha modificat res), a nivell extern sí que hi ha hagut algun canvi pel que fa a la 
destinació dels recursos emprats en l’Acció Social. Durant els últims anys l’empresa ha 
augmentat considerablement la seva presència a l’exterior (les vendes internacionals 
han augmentat en termes absoluts i relatius) i, per tant, n’ha de tenir cura: 

 Ha de ser responsable als països on actua (sobretot a Mèxic i a Xina): ha de 
complir les lleis i assegurar unes condicions laborals que estiguin per sobre la 
legislació del país en qüestió (similars a les d’Espanya) 

 Vol donar resposta al problema del dret a la salut: una gran part de la població 
mundial no el té garantit. Això ho fa mitjançant donacions de medicaments a ONGs 

2007 2008 2009*

Facturació 765 805 825

Vendes internacionals 296 (38,69%) 324 (40,25%) 346 (41,94%)

Inversió en R+D 55 (7,19%) 64 (7,95%) 68 (8,24%)

Inversió en actius industrials 35 (4,58%) 41 (5,09%) 45 (5,45%)

Inversions mediambientals 5 (0,65%) 5 (0,62%) 5 (0,61%)

Suma de donacions 2,33 (0,31%) 2,24 (0,28%) 2,25 (0,27%)
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Degut a la gran importància que té l’exterior per l’empresa, Esteve no vol, ni es pot 
permetre, substituir les inversions en altres països per inversions a Espanya en temps 
de crisi. El que sí que pot fer i, de fet fa, és centrar-se més en les polítiques que es 
duen a terme al nostre país. És a dir, Esteve observa què passa al seu voltant i actua 
en funció de les necessitats. “Volem ser sensibles a la crisi”. Per exemple, aquest any 
l’empresa substituirà la recollida de joguines que duia a terme cada Nadal per una 
recollida d’aliments per ajudar els col·lectius que més estan patint la crisi econòmica, 
com el 4t Món. 
 
D’altra banda, i a diferència de “la Caixa”, el senyor Ortiz sí que creu que la crisi està 
afectant l’RSE a nivell general: “no és immune”. Així doncs: 

 Les empreses que han aplicat una RSE superficial deixaran de fer-la ja que tindran 
altres problemes molt més prioritaris 

 Les que han aplicat una RSE de veritat ara tindran un estímul per treballar-la, 
desenvolupar-la i millorar-la 

La crisi servirà, doncs, per poder distingir aquelles empreses que realment han estat i 
són responsables d’aquelles que no ho són. Per tant, l’RSE, tot i veure’s afectada per 
la crisi, pot treure profit de la situació i sortir-ne reforçada: al trobar-nos davant una 
crisi estructural que afecta elements determinants del sistema, a mig termini 
segurament hi haurà un impuls de l’RSE. Una crisi que, a més, ha vingut donada pels 
excessos de moltes empreses, i una conducta prudent i sostenible és la solució. Per 
tant, l’RSE anirà a més. Així doncs, la crisi crea dificultats, però també és una 
oportunitat per reforçar i perfeccionar l’RSE: en el futur serà impensable que una 
empresa no apliqui RSE ja que el propi mercat no ho tolerarà. 
 
Com ajuda l’RSE en temps de crisi? Tot i que encara no podem afirmar res 
rotundament, una empresa socialment responsable és sinònim d’una empresa 
excel·lent (segons Daniel Ortiz). És una empresa que ha fet bé les coses en tots els 
terrenys, o com a mínim ho ha intentat i s’hi ha esforçat. I això comporta satisfacció i 
un major sentit de col·laboració per part dels grups d’interès. És a dir, l’RSE acaba 
reportant a l’empresa, i en aquest cas a Esteve, una major confiança per part dels 
seus stakeholders, que és el que precisament manca actualment (recordem que sovint 
parlem de crisi de confiança més que econòmica). 
 
Però “l’RSC vol temps de maduració”, i les empreses que fins ara no l’han aplicat és 
molt difícil que puguin incorporar-la d’un dia per l’altre. 
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“L’estratègia d’MRW es basa en tres pilars d’igual importància: 
la qualitat, l’expansió i l’RSC. No sabem quin dels tres 
correspon al bon funcionament de l’empresa, així que cap de 
les tres serà retallada” 
 
Sílvia Vilchez 
Directora de Relacions Corporatives d’MRW 
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4. MRW 
 

4.1. Empresa i evolució 

MRW és una empresa de missatgeria i logística fundada a Barcelona l’any 1977 per 
Francisco Martín Frías, l’actual president d’MRW. Engloba un total de 1.370 
franquícies, 43 plataformes i 60 centres de logística distribuïts a Andorra, Gibraltar, 
Portugal, Espanya i Veneçuela. L’empresa està formada per un equip de 14.000 
treballadors i l’any passat va facturar 606,808 milions d’euros, fet que va suposar una 
caiguda del 4% respecte l’any anterior. 
 

4.2. El concepte de Responsabilitat Social d’MRW 

“En l’empresa es desenvolupa i es persegueix un clima social satisfactori, i, sempre 
que sigui possible, en el seu entorn, bastant-se en els següents principis: adaptació 
contínua a la normativa aplicable, [...], ambient de treball basat en la confiança i el 
respecte mutu, la col·laboració amb organitzacions compromeses amb la millora de la 
vida dels més desafavorits, comunicació i informació transparent sobre les actuacions 
en Responsabilitat Social, formació [...]”27. 
 
Les polítiques de Responsabilitat Social d’MRW són una característica indispensable 
de l’empresa i fins l’any 2007 havien rebut un total de 172 premis. Entitats públiques i 
privades han reconegut l’alt nivell d’implicació en temes d’Acció Social a la qual li 
assignen més de l’1% de la facturació bruta anual des de 1993. Contracta persones 
amb discapacitats i les seves mesures de conciliació familiar i vida laboral estan a la 
disposició de cada treballador. 
 
Cal remarcar que les polítiques de Responsabilitat Social d’MRW són tan conegudes 
que el seu model de negoci i polítiques socials han estat incorporats als programes 
d’estudi d’escoles de negocis i universitats com IESE Business School, Harvard, 
ESADE o la pròpia Universitat Pompeu Fabra. 
 
Els Principis de Gestió d’MRW persegueixen un clima social satisfactori basant-se en 
l’adaptació contínua a la normativa aplicable, la prevenció i control de situacions no 
desitjables, un ambient de treball basat en la confiança i el respecte mutu, la 
col·laboració amb organitzacions compromeses amb la millora de les condicions de 
vida d’aquelles persones més desafavorides, la comunicació i informació transparent 
sobre les actuacions de Responsabilitat Social, la formació i la millora continuada. 
 
  

                                                
27

 Citat a www.mrw.es. 
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Distribució de la inversió en Responsabilitat Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com podem observar en el gràfic, més de tres quartes parts de la inversió d’MRW es 
destinen a Acció Social i pràcticament tota la resta a l’àmbit de la cultura. Tot i així, són 
molt importants les tasques de divulgació de les seves polítiques de Responsabilitat 
Social que tot i no constituir una part representativa del pressupost total resulta 
estratègica per l’empresa. 
 

4.3. Principals campanyes dutes a terme per MRW durant l’any 200728 

Àmbit  
Exemple o nom de 

la campanya 

Acció Social 

L’acció de l’empresa en aquest àmbit 
d’actuació se centra en oferir l’enviament 
gratuït o a preu molt reduït a les organitzacions 
socials o grups d’interès social. 

Plan Ayuda 
 

Plan PIA 

Medi 
ambient 

Derivat del tipus d’empresa que és, el 
compromís d’MRW és el de mantenir el seu 
parc automobilístic actualitzat per tal d’evitar la 
contaminació innecessària, a més de l’acció a 
nivell d’empresa que poden desenvolupar 
(utilitzar sensors lumínics i l’ús de materials 
reciclables o biodegradables). 

Reciclatge de 
paper: tretze mil kg 
de paper reciclat 

 
Reducció 

d’emissions de CO2 

Cultura 
A més de l’enviament de llibres a preus reduïts, 
també exerceix mecenatge d’algunes 
institucions catalanes. 

Mecenes del Gran 
Teatre del Liceu 

Educació 

MRW dóna a conèixer la seva experiència 
empresarial en col·laboració amb universitats i 
escoles de negocis, a més de col·laborar 
directament en seminaris i taules rodones. 

Aportacions a la 
Fundació 

Coneixement i 
Desenvolupament 

Altres 

La formació del personal, contractació de 
persones discapacitades, etc., s’inclou dins la 
inversió que la mateixa empresa etiqueta com 
“altres”. 

Cursos In Company 

 

                                                
28

 www.mrw.es. Dades extretes del Resum de l’Informe de Responsabilitat Corporativa d’MRW (2007). 

Font: elaboració 
propia  
Dades extretes de 
la Memòria Social 
d’MRW (2007) 
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El 2009 MRW ocupa la 18a posición del rànquing del Monitor Espanyol de 
Reputació Corporativa (Merco) i Francesc Frías ocupa la mateixa posició 

en la llista de líders més valorats 

 
 

4.4. MRW, RSE i crisi 

Com ja hem comentat anteriorment, era imprescindible pel nostre treball estudiar 
MRW. Per aquest motiu vam sol·licitar una entrevista amb Francisco Sosa, el director 
de Relacions Externes de la companyia. Des d’un primer moment MRW va estar molt 
disposat a col·laborar amb nosaltres però, tot i així, no va ser possible poder realitzar 
una entrevista personal a la seu de l’empresa com havia estat plantejat en un principi. 
Així doncs, l’entrevista es va realitzar per telèfon i la resta d’informació que vam 
necessitar se’ns va facilitar per correu electrònic. 

 
En Francisco Sosa és considerat una de les persones més rellevants de l’àmbit de la 
Responsabilitat Social i poder-lo entrevistar va ser per nosaltres una gran oportunitat 
que vam aprofitar per tal que ens donés el seu punt de vista sobre el tema que 
tractem, i no només centrar-nos en les preguntes que li havíem enviat prèviament que, 
tot i així, van ser el fil conductor. A continuació presentem tots els punts que vam 
comentar amb el senyor Sosa: 

 

Com entén Francisco Sosa el concepte de l’RSE? 
 
Segons ens va explicar Sosa, els sociòlegs diferencien i agrupen les persones segons 
quatre tipus o models, i creu que aquesta distinció també és aplicable a les empreses. 
Els quatre tipus de persones són: 

 Les que són bones cap als altres però que es fan mal a elles mateixes (sacrificats) 

 Les que fan mal als altres i a elles mateixes (estúpids) 

 Les que busquen el benefici propi i el mal dels altres (malvades) 

 Les persones que busquen el benefici pels altres a la vegada que per a ells 
mateixos (intel·ligents) 

Un cop analitzats aquests grups, la Responsabilitat Social seria comparable amb la 
quarta opció, és a dir, l’opció intel·ligent. 
 
D’altra banda, i potser ja no tant a títol personal, des d’MRW entén la Responsabilitat 
Social com “la integració voluntària per part de l’empresa d’aquelles polítiques que 
suposen un pas més enllà del mínim regulat per la llei”, definició que clarament va molt 
lligada a la definició que nosaltres hem acceptat a l’inici del treball. Parlem, doncs, de 
tres grans objectius en l’àmbit de l’RSE: 

 La transparència financera, tot rebutjant qualsevol política especulativa 

 Responsabilitat vers el medi ambient 

 Responsabilitat vers les persones 
Aquests, que es podrien definir com els tres pilars de l’RSE en el cas d’MRW, s’han de 
gestionar des de la base. 
 
Però en Francisco Sosa és plenament conscient del fet que ser responsable és, i ha 
de ser, sinònim de ser rentable. Una altra vegada, la pregunta clau és saber com una 
empresa ha de gestionar els seus recursos (pel nostre interlocutor són les persones, el 
compromís i el talent), i la resposta sempre anirà lligada amb els principis de cada 
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2005 2006 2007 2008 2009*

F ac turac ió 516,96 564,17 632,09 606,81 582,54

Ac c ió S oc ial 6,34 7,00 9,86 10,04 10,44

Ratio 1,23% 1,24% 1,56% 1,65% 1,79%

empresa. S’ha de creure, doncs, en el que s’està fent i en l’estratègia que s’està 
seguint, i l’RSE n’és una opció. 
 
Però aquesta pregunta és necessari plantejar-la als màxims responsables de cada 
empresa: els que marquen les directrius i les duen a terme. És necessari plantejar 
l’RSE a les persones que saben que és absolutament necessari generar riquesa, i que 
les estratègies a curt termini no funcionen. “Els directius han de veure que no ser 
responsable i sostenible a la llarga desmuntarà el seu projecte empresarial”. 
 
Cal remarcar un fragment de l’entrevista telefònica amb el senyor Sosa en el qual, 
després de preguntar-li què li diria a un directiu que no aplica una estratègia basada en 
l’RSE (ja que afirma que no aporta cap tipus de benefici econòmic a la seva empresa), 
ens va respondre clarament: “li diria que està perdent una oportunitat molt gran i que la 
seva estratègia suposa un perill per a la seva pròpia empresa ja que tota empresa pot 
sofrir un incident, encara que sigui de forma casual, que perjudiqui la seva imatge [...] 
A una empresa amb una trajectòria responsable se li perdonarà una errada; a una 
empresa no responsable no, ja que no es podrà defensar”. 
 
S’ha vist afectat el departament d’RSE per la crisi? 
 
Segons Francisco Sosa, l’actual crisi econòmica i de confiança està afectant clarament 
MRW i, en concret, el departament de Responsabilitat Social de l’empresa. Aquesta 
crisi els ha suposat una disminució palpable del nombre d’enviaments i pagaments: 
“els nostres clients produeixen menys i, per tant, requereixen en menor mesura els 
nostres serveis”. Podem veure, doncs, com la facturació total de l’empresa el 2008 va 
disminuir un 4% respecte l’any anterior, i pel 2009 es preveu que aquesta segueixi el 
mateix ritme. 
 
Percentatge dels ingressos destinats a Acció Social (en milions d’euros) 
 

Font: elaboració pròpia. Dades obtingudes de: www.mrw.es 
* Dades estimades gràcies a la informació que ens va facilitar Francisco Sosa 

 
Un cop més, l’única part quantificable numèricament de l’RSE d’MRW és la quantitat 
dels recursos que aquesta empresa destina a l’Acció Social. Com podem veure a la 
taula anterior, MRW té la intenció de mantenir la inversió en Responsabilitat Social 
aquest any 2009, tot i veure com els seus ingressos disminuiran encara més. La 
voluntat de l’empresa és la de no prescindir de cap dels plans socials actius 
actualment, ni la de reduir-ne el volum. 
 
Per aconseguir-ho, Sosa ens va explicar que l’empresa té com a principal objectiu la 
captació de clients, intentant incrementar així la seva quota de mercat. Les empreses 
de missatgeria menys potents estan desapareixent, i és per això que MRW vol 
aprofitar aquesta oportunitat i intentar ampliar la seva presència en el mercat. Uns 
nous clients que, un cop superada la crisi, tornaran a créixer conjuntament amb 
l’empresa. Tot i així, la situació d’MRW durà a l’empresa a incrementar el percentatge 
dels ingressos destinats a les polítiques de Responsabilitat Social de l’empresa si 
aquesta vol mantenir-ne la inversió. 
 
 “Una crisi com l’actual suposa un moment per parar a reflexionar sobre quina ha de 
ser l’orientació dels receptors de la nostra ajuda”. MRW ha creat un comitè transversal 
per poder dur a terme aquesta reflexió mitjançant l’anàlisi dels seus stakeholders i dels 
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nous productes que ofereix per tal de poder innovar en aquest camp i ser capaços de 
canviar cap a millor. 
 
Però no hem d’oblidar que l’àmbit intern de l’RSE també és fonamental per MRW. És 
per això que, en aquest moment, l’empresa està donant molta importància al fet de 
potenciar l’aspecte intern de la seva RSE, és a dir, els seus treballadors. MRW està 
centrant, doncs, els seus esforços en poder mantenir el nombre de treballadors amb 
dificultats d’inserció, els programes de formació, la innovació en el procés i la creació 
de nous serveis. 
 
D’altra banda, l’aspecte mediambiental també s’està prioritzant a MRW mitjançant la 
millora en l’eficiència dels seus serveis. Un exemple és una nova mesura que 
l’empresa ha implementat recentment, i que consisteix en l’enviament d’un missatge 
de text previ a l’entrega. Amb això s’aconsegueix, d’una banda, reduir costos evitables 
per part de l’empresa, i, de l’altra, una important reducció de la contaminació per part 
de la seva flota gràcies a la reducció dels trajectes. 
 
Ja per concloure l’anàlisi d’aquesta entrevista, comentar que la imatge de la marca, 
tant interna com externa, constitueix un factor diferencial per MRW. “Mitjançant les 
nostres polítiques de Responsabilitat Social aconseguim un lligam emocional que ens 
aporta un augment de la productivitat i la fidelització interna i externa. L’RSE millora 
clarament la reputació de l’empresa, i fa que sigui més estimada i més simpàtica 
envers tots els stakeholders”. 
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“Per poder donar l’impuls necessari als projectes que duem a 
terme des del Casal, dotar-los d’estabilitat i qualitat, el suport de 
les empreses de la ciutat és imprescindible. [...] Les empreses 
són, cada cop més, espais d’implicació i intervenció social” 
 
Memòria d’activitats del Casal dels Infants del Raval 2006 
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5. Casal dels Infants del Raval 
 

5.1. El Casal i l’evolució 

El Casal dels Infants del Raval és una organització sense ànim de lucre que promou el 
respecte dels drets de la infància i la joventut.  Va néixer el novembre de 1982 a 
Barcelona, tot i que la seva activitat es va començar a dur a terme l'any 1983. 
 
L’actuació d’aquesta ONG es basa en “evitar l’exclusió social, treballant-ne la 
prevenció, i fent un seguiment dels individus i famílies en situació de risc. Així doncs, la 
seva tasca gira entorn a nens, joves i famílies; i a promoure canvis des de la seva 
pròpia realitat: la família, l’escola, la feina i el barri. Considera la sensibilització 
ciutadana com un dels eixos clau per combatre l'exclusió. Això s’aconsegueix amb la 
implicació de professionals i voluntaris, que treballen directament sobre el terreny, 
ajudant a trencar les dinàmiques d’exclusió, i a implementar un model més solidari i de 
cooperació entre tots els membres de la societat”29. 
 
Al llarg dels seus 25 anys d’història han aplicat projectes d’intervenció social en barris 
marginals de Barcelona com La Mina, el Raval o Badalona-sud. Allà han dut a terme 
projectes d’inserció laboral per a persones amb dificultats i l’acompanyament de la 
iniciació en el sistema educatiu per a col·lectius marginats que es mantenien al marge, 
entre d’altres. D’aquesta manera pretenen posar el seu gra de sorra a la recuperació 
econòmica i social d’aquestes zones i procurar així una millora en la qualitat de vida. 
 

5.2. Casal dels Infants del Raval, l’altre punt de vista de l’RSE 

Fins ara hem vist l’RSE des d’un punt de vista d’empresa, des d’aquells que ofereixen 
beneficis a la societat, però també creiem que havíem de tenir la visió dels qui reben 
ajuts del món empresarial per aportar de manera directa una ajuda a la societat. No 
només això, sinó que amb aquest punt de vista també veurem si les aportacions per 
part de particulars s’han modificat degut a la situació econòmica actual. Com exemple 
d’institució barcelonina i, que a més, col·labora amb empreses que hem analitzat, com 
el Grup Esteve, hem agafat el Casal dels Infants del Raval. 
 
La manca d’informació a Internet la vam haver de suplir amb el contacte directe amb la 
cap de l’Àrea de Col·laboracions Institucionals del Casal, la senyora Rita Grané.  
Després de contactar-la, ens va respondre a unes preguntes per correu electrònic que 
ens van ser molt útils per entendre la tasca d’aquesta organització. 
 
Com es relaciona RSE, la crisi i una ONG? 
 
És evident que aquesta organització sense ànim de lucre no variarà les inversions en 
la seva activitat, si més no, voluntàriament. L’RSE de les empreses és un factor que 
condiciona, no les despeses (com fins ara a la resta d’institucions), sinó part dels 
ingressos. 
 
Pel Casal dels Infants del Raval, l’RSE és una manera de fer de les empreses, en que 
una de les vessants, la que a ells els interessa, és aportar beneficis a la societat, no 
només dins l’empresa, sinó a través de terceres institucions que emprin el seu capital 
en obres socials més concretes. Aquesta mena d’outsorcing social és el que fa que 
organitzacions com aquesta es converteixin en essencials per fer arribar, de forma 
més eficient, les ajudes que les empreses volen aportar. 
 

                                                
29

 Citat a www.casaldelraval.org. 
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S’ha vist afectat per la crisi? 
 
Segons ens va comentar la senyora Rita Grané, la crisi ja està afectant les donacions 
d’empreses que reben al Casal dels Infants. Concretament, troben que la crisi els està 
afectant de diferents maneres: 

 D’una banda, han vist com les quantitats provinents del sector empresarial han 
disminuït 

 Les donacions en espècies (materials o serveis professionals) han augmentat 

 Les ofertes de voluntariat corporatiu han augmentat 
 
Tal i com ens va dir, “tot i que el moment econòmic fa caure les donacions, les 
empreses no perden de vista la seva estratègia de responsabilitat i intenten suplir les 
col·laboracions econòmiques amb altres accions que no els suposen una despesa 
directa i els fan mantenir la relació de suport al sector no lucratiu”. 
 
Pel que fa a les xifres, destaca el fet que les donacions econòmiques per part 
d’empreses se situen actualment al 50% del nivell de l’any passat durant el mateix 
període. Només aquesta dada ja ens confirma el fet que les empreses han decidit no 
destinar tants recursos monetaris perquè aquests són, actualment, escassos degut a 
les dificultats de finançament que troben al mercat del diner. 
 
El context de crisi també fa que les empreses analitzin amb molt més detall en quin 
projecte inverteixen socialment. Rita Grané va dir-nos que ella creu que aquest “es pot 
considerar com el “moment de la veritat”. El sedàs és més fi i no totes el passaran. Ja 
ens ha passat que una empresa ens ha comunicat que al baixar la quantitat que 
l’empresa destina a col·laboració amb ONGs han retallat les entitats destinatàries de 
l’ajuda: el Casal s’ha mantingut entre les que tornaran a rebre la col·laboració. La crisi, 
en aquest sentit, és una oportunitat. Aquelles entitats que han invertit esforços en un 
exercici clar de transparència, rendició de comptes i fidelització de donants estan, ara, 
millor posicionades”. De fet, aquest argument és l’utilitzat per la majoria de persones 
que hem contactat, i creiem que és una visió força acurada. 
 
Un altre punt que volíem estudiar era saber quin tipus d’empresa sol col·laborar amb 
organitzacions com el Casal dels Infants del Raval. Aquest “compta amb la 
col·laboració d’un grup molt heterogeni d’empreses i un ampli ventall de maneres de 
participar en el projecte. Trobem des de multinacionals a empreses petites de barri”. 
Un fet que ens va destacar és que els canvis, o el nivell de fidelització dels seus 
col·laboradors, no distingeix empreses grans de petites. És a dir, que la diferència 
entre una empresa que es manté i una que deixa de col·laborar, no ve donada pels 
seus recursos, sinó pel temps que porta cooperant amb l’organització. Les que tenen 
vincles més forts es mantenen, de moment, fidels a la causa social, fet que també 
demostra que en aquests casos ha arrelat la filosofia que pretén transmetre el Casal. 
Aquesta mentalitat fa que sigui descartada l’opció que la col·laboració amb l’entitat 
barcelonina per part de les empreses sigui per un ànim de neteja d’imatge, sinó més 
aviat per convenciment conceptual. 
 
De totes maneres, la senyora Grané va diferenciar-nos les diferents motivacions que 
solen tenir les empreses per col·laborar amb ells: 

 Pel que fa a empreses grans, el vincle amb el Casal sol néixer de l’estratègia 
d’RSC. “En molt poques ocasions l’RSC d’aquestes empreses s’activa des de 
Comunicació o Màrqueting. Es busca que l’RSC tingui un impacte sobre la imatge, 
sí, però molt més la imatge interna (cohesió de l’equip de treballadors, per exemple) 
que l’externa. Tant és així que, més enllà de la col·laboració econòmica, el que 
sempre se’ns demana és que es puguin desenvolupar accions de participació 
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treballadors-Casal”. També creu que si en el fons el que es busqués fos repercussió 
mediàtica, anirien a col·laborar amb ONGs amb un major impacte als mitjans. 

 Respecte les empreses petites o mitjanes, creu que “la motivació respon més a un 
interès individual de la persona amb el càrrec més alt de l’empresa” i que, per tant, 
està desvinculat de tot interès econòmic o publicitari. 

 
Però tornant al tema principal d’estudi, vam interessar-nos també per les possibles 
variacions existents en els seus projectes degudes a la crisi. En paraules de la mateixa 
cap de l’Àrea de Col·laboracions Institucionals, “els projectes s’estan veient minvats de 
recursos econòmics i, per tant, patiran ajustos que repercutiran directament en 
l’atenció que puguem oferir als infants i joves. La demanda d’ajut per part dels 
col·lectius als qui atenem creix molt en temps de crisi. La situació de moltes famílies i 
de molts joves es veu greument empitjorada fins al punt de fer-se insostenible i, 
paradoxalment, quan més necessiten eines i recursos per tirar endavant menys 
capacitat d’actuació tenim des del Casal”. 
 
Com a conclusió, doncs, direm que un dels àmbits de l’RSE externa, la col·laboració 
amb ONGs, s’està veient clarament afectat. Buscar el punt de vista d’un receptor del 
sistema empresarial ens ha permès veure que en el punt que ens trobem de la crisi ja 
es nota clarament com els recursos destinats minven. La filosofia d’aquells que volen 
seguir ajudant no canvia, però sí que ho fa la manera com aquest ajut es duu a terme. 
Ja no són tan primordials els recursos monetaris, que manquen avui dia, sinó que 
prenen força les retribucions no monetàries, com són contractes vinculants per integrar 
becaris o material per dur a terme tot tipus d’activitats. 
 
De totes maneres, tot i que les ajudes es mantinguin per part d’uns, ja hi ha empreses 
que s’han desvinculat en un intent de reduir costos, o simplement perquè ja no podien 
fer-hi front. 
 
Sigui com sigui, organitzacions com el Casal dels Infants del Raval estan 
experimentant un creixement de la seva feina, ja que la crisi està augmentant la gent 
que necessita del seu ajut, i la manca de recursos és un problema al que han de fer 
front. Tot i els problemes, però, segueixen mantenint l’esperit solidari i de lluita que 
farà que tots els recursos que rebin siguin distribuïts i utilitzats de la millor manera per 
tal d’aportar aquell benefici que la societat tant necessita, i mirar així d’evitar que la 
crisi sigui tant notòria. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes i 
presentades durant l’estudi 

PART 4: Pinzellades finals 

Conclusions 

 
És la Responsabilitat Social una inversió o una despesa per les empreses? 
 
Fa 5 mesos aquesta pregunta esdevenia un dels motius principals per l’elaboració del 
treball. Començàvem a tenir clar el concepte de que parlàvem i volíem veure si per les 
empreses representava una inversió o una despesa. Doncs bé, després de moltes 
hores dedicades a buscar informació, llegir llibres, articles i revistes, legislació, de 
diverses entrevistes amb experts en el tema i directius de les àrees de Responsabilitat 
Social de diferents empreses, i la nostra pròpia anàlisi, estem preparats per confirmar 
la hipòtesi que vam formular a l’inici del plantejament del treball: per les empreses que 
inclouen l’RSE dins el seu pla estratègic aquesta és una inversió a llarg termini. Per 
aquelles empreses que realitzen tasques d’RSC o que apliquen aquest tipus de 
polítiques només amb motius de neteja d’imatge o de publicitat, la veuran com una 
despesa. 
 
Abans d’avançar, però, volem remarcar les dificultats que ens hem trobat al llarg de 
l’elaboració del treball. En primer lloc, la impossibilitat d’abarcar el conjunt d’empreses 
en general i d’analitzar-les totes, motiu pel qual hem fet una selecció de les que actuen 
com a referents en l’àmbit de l’RSE. A més, la comparativa entre una empresa que 
aplica polítiques de Responsabilitat Social i una que no, que se’ns va proposar durant 
el torn de preguntes de la presentació oral i que crèiem força adequada i interessant, 
no l’hem pogut realitzar degut a la impossibilitat de trobar una empresa que serveixi 
com a exemple contrari a una de responsable. Pel que fa a l’anàlisi numèrica, hem de 
puntualitzar que les dades pel 2009 no han estat encara publicades però es basen en 
pressupostos, prediccions i tendències elaborades per les mateixes empreses que 
hem analitzat. Finalment, l’RSE és un concepte a llarg termini, i el nostre estudi es 
basa en una anàlisi de la situació actual, i no fa gaire que va esclatar la crisi. Per tant, 
unes conclusions taxatives a dia d’avui serien precipitades. 
 
Com ja hem comentat, per extrapolar la teoria i aplicar-la al món real vam decidir 
analitzar diferents empreses i institucions; i vam contactar amb els seus representats 
perquè ens donessin la seva visió en primera persona de com la crisi està afectant els 
seus departaments.  
 

Per poder dur a terme una 
conclusió més acurada us 
presentem una gràfica on 
veiem el comportament que 
ha tingut cada empresa 
estudiada respecte l’RSE al 
llarg dels últims anys per tal 
d’analitzar la tendència i, a 
més, veure si actualment 
s’estan veient afectades les 
seves ràtios d’inversió en 
obra social respecte  
el volum de facturació de 
cada període i si les teories 
i els comentaris personals 
dels entrevistats es 
confirmen.  
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Volem aclarir que parlem d’obra social, remarcant que tot i ser només una part del 
conjunt de polítiques de Responsabilitat Social, és el factor més quantificable i, per 
tant, ens permet poder realitzar l’estudi comparatiu entre les empreses estudiades, 
com també les variacions interanuals. 
 
Una de les principals conclusions que hem extret és l’exposada anteriorment: 
l’empresa que hagi interioritzat el concepte d’RSE no reduirà els pressupostos en 
èpoques de crisi. De la gràfica deduïm i entenem que les tres empreses (MRW, “la 
Caixa” i Esteve) han mantingut, i fins i tot augmentat, les seves ràtios. Per tant, i per 
inducció de la nostra primera conclusió, afirmem que l’RSE està interioritzada dins 
l’empresa i juga un paper decisiu en el seu pla estratègic. 
 
Aquest pla estratègic està basat en la filosofia de cada empresa. Això comporta que 
els valors inicials adquireixin una notorietat fonamental. És evident que una època de 
crisi provoca un replantejament de costos, però en cap cas es tracta d’una crisi de 
valors. A tall d’exemple, Oriol Tarrats, soci director de Mentor Organitzacions, S.L., ens 
va comentar durant l’entrevista realitzada que “els valors, o es tenen o no es tenen, no 
poden dependre del pressupost. Altra cosa és que hi hagi polítiques empresarials o 
actuacions que poden veure’s aparcades per raó del seu cost, la qual cosa és evident 
que sí”, opinió que coincideix amb les de Daniel Ortiz, Jordi Fabà i Francisco Sosa, i 
altres experts consultats.  
 
Malgrat els valors es mantenen, no ho fan així els pressupostos. Davant d’un període 
de crisi els recursos es veuen limitats i és el moment de trobar la manera de 
compatibilitzar els mateixos valors amb un menor volum de capital per acomplir-los. És 
el moment de buscar estratègies de responsabilitat efectives sense que suposin un 
desemborsament de capital excessiu. Per tant, és moment per la innovació, la 
creativitat i les petites idees que generen grans canvis. Tal com va dir Albert Einstein, 
“és en èpoques de crisi quan neix la inventiva, els descobriments i les grans 
estratègies”. Un fet contrastat és que les empreses han replantejat els convenis de 
col·laboració amb agents externs. Rita Grané, del Casal dels Infants del Raval, ens va 
comentar que les donacions econòmiques provinents del món empresarial s’havien 
reduït des de l’inici de la crisi un 50%, però que, d’altra banda, la involucració de les 
empreses en les tasques del Casal havia tingut un creixement molt intens, canvi que 
valoraven molt positivament des de la institució. 
 
Per tant, creiem que la crisi suposa una eina encaminada a entendre millor el concepte 
d’RSE i la considerem un element que pot ajudar les empreses a sortir-ne reforçades. 
Els nous objectius de l’RSE naixeran del canvi en les necessitats socials que la crisi ha 
generat. Així mateix, des del moment que atribuïm a les empreses el compromís de 
cobrir les mancances del sistema, en la situació actual, que comporta un increment de 
la demanda de necessitats socials no cobertes, el concepte d’RSE esdevé un factor 
clau per a superar, no només econòmicament, sinó també socialment, la crisi. 
 
Així doncs, i ja per acabar, tal i com ja sospitàvem des de la introducció, la simple 
maximització de beneficis que tant defensava Milton Friedman deixa de ser l’objectiu 
principal de l’empresa per passar a ser la restricció; és a dir, evidentment, sigui quin 
sigui el context econòmic i social, l’empresa no pot viure sense beneficis a llarg termini, 
per tant, aquesta és la restricció: no tenir pèrdues. Però la funció que està subjecta a 
aquesta restricció és la de contribuir a la satisfacció de tots els elements 
interrelacionats amb l’empresa, des dels més propers, com els clients, fins als que ho 
són menys, la societat. 
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Model d’entrevista: “la Caixa”, Esteve i MRW 
 
1. Creuen que està afectant o afectarà la crisi al departament de Responsabilitat 

Social de l’empresa? En cas afirmatiu, com ho farà? 
 
2. Hi ha hagut algun canvi pel que fa a la quantitat de recursos destinats a l’RSE 

(pressupost anual sobre beneficis totals de l’empresa)? En cas afirmatiu, de quin 
percentatge de canvi estem parlant? 

 
3. Creuen que empreses que fins al moment han aplicat una veritable política de 

Responsabilitat Social estan més ben preparades per afrontar la crisi? Per què? 
 
4. Estan potenciant de forma especial l’RSE interna respecte la externa o viceversa?  
 
5. En l’àmbit de l’RSE interna, s’han experimentat canvis? Per exemple, es manté la 

mitjana de persones contractades amb dificultats d’integració? Han accedit els 
treballadors (en cas necessari) a reajustar les seves condicions per tal d’ajudar la 
viabilitat de l’empresa?, etc. 

 
6. En l’àmbit de l’RSE externa, des de l’inici de la crisi, s’ha intentat potenciar l’àmbit 

estatal respecte les polítiques humanitàries a països tercers on l’empresa no hi té 
presència? 

 
7. Quina part del pressupost es destina a donar a conèixer la tasca duta a terme pel 

departament d’RSE? S’ha vist afectat pel context econòmic actual? 
 
8. Ja que es diferencien dos tipus de crisi, una econòmica i una de confiança, l’RSE 

com a element potenciador de bona imatge ha ajudat a pal·liar a primera?  
 
9. Són compatibles els valors inicials amb èpoques de baix pressupost? 
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Model d’entrevista: Casal dels Infants del Raval 
 
1. Creuen que està afectant o afectarà la crisi a les ajudes i col·laboracions que rep la 

vostra organització per part dels departaments de Responsabilitat Social de les 
empreses amb qui han col·laborat fins ara? En cas afirmatiu, com ho farà? 

 
2. Hi ha hagut algun canvi pel que fa a la quantitat de recursos rebuts per part de les 

empreses? En cas afirmatiu, de quin percentatge de canvi estem parlant? 
 
3. Quin és el perfil de l’empresa que col·labora amb la vostra organització? Quin és el 

perfil d’empresa que segueix apostant pels vostres projectes de forma més 
persistent? Coincideix amb empreses amb les quals fa més temps que treballeu de 
forma conjunta? 

 
4. En el cas que hi hagi hagut retallades en les col·laboracions amb les empreses, 

creuen que aquestes han col·laborat fins al moment amb l’objectiu de netejar la 
seva pròpia imatge? 

 
5. Quin paper juguen les petites i mitjanes empreses amb la col·laboració de la vostra 

entitat? 
 
6. Més enllà de les donacions de tipus econòmic, quin tipus de col·laboracions o 

aportacions duen a terme les empreses amb la vostra organització? 
 
7. Els projectes de la vostra organització, en el context de l’actual crisi econòmica, 

s’estan veient reforçats o d’altra banda minvats per una possible disminució 
d’aportacions externes? 

 
8. Quin percentatge de les aportacions que rebeu prové del món empresarial? 
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