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La societat relacional

Estat
relacional

Estat Benestar

Estat liberal
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ENTORN

ENTITAT

El context: la societat relacional 

La responsabilitat social

La responsabilitat social de les ONL

La base: la responsabilitat social
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L’Estat del Benestar

Hi ha força separació entre
l’àmbit privat i l’àmbit públic

El sector públic afronta les 
necessitats socials

Sector 
públic

Tercer 
Sector

Empresa
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La societat relacional

Sector 
públic

Tercer 
Sector

Empresa

La col·laboració entre sectors 
és més freqüent i estreta

Cap a la societat de la 
responsabilitat compartida

Actuació socialment 
responsable de cada actor
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Algunes reflexions sobre la relació amb els altres actors socials

1. Redefinir mecanismes actuals de relació amb 
administracions públiques: col·laboració i incidència

2. Ampliació dels espais de relació

3. Consideració a les empreses com un actor social més amb 
qui col·laborar i sobre el que fer incidència
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Iniciativa i interès

Sector 
públic

Tercer 
Sector

Empresa

Iniciativa privada – Interès privat

Iniciativa privada
Interès públic

Iniciativa pública
Interès públic



Les empreses, un actor social més

• Cada vegada més important i amb més poder de decisió

• Possibilitat d’influir en la societat mitjançant les 
empreses

• Ignorar-les seria ignorar el món en el que ens estem 
movem avui

• Hi ha un procés de presa de consciència de la seva 
responsabilitat social per part de les empreses

• En definitiva, un actor social més amb el que hem de 
comptar
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Prejudicis i tòpics món empresarial - ONG

Nosaltres som 
diferents. No ens 
serveix res del que 
fan les empreses...

Així no podem continuar. 
Per a què aquesta 
organització funcioni hem 
de gestionar-ho bé, com 
una empresa

Estant amb organitzacions 
no lucratives m’ha tocat 
escoltar moltes vegades 
frases com aquestes...

Tot el que ve del 
món de l’empresa 
és dolent
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Prejudicis i tòpics món empresarial - ONG

És que les ONG 
tenen molta 
voluntat i poca 
capacitat

En realitat, avui dia les 
organitzacions no 
lucratives són les 
dipositàries dels valors

I estant amb empreses 
també he escoltat coses 
com aquestes

A les ONG les coses 
són utòpiques i poc 
reals
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Superar els prejudicis

Empreses, Administracions Públiques, Organitzacions No 
Lucratives...

¿Què tenen en comú?
Són organitzacions formades per persones per aconseguir 

objectius pels que treballen

¿I de diferent?
Precisament, els objectius pels que existeixen, la seva raó de 

ser

I podríem continuar estirant, depenent d’on volem posar 
l’accent, mes similituds i mes diferències, segons els 
esforços de cadascú...
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La relació ONG-empreses no és…
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Models de relació entre ONG i empreses

Estratègia “Sí a tot” i 
dona igual d’on vingui

Obertura total a 
donacions corporatives, 
patrocini, 
esponsorització…

Estratègia “Acoso y 
Derribo” : boicot 
sistemàtic i renuncia a 
fons corporatius

Incidència/ Pressió
Diàleg social 
Desenvolupament d’aliances
Presència conjunta de marques/ Patrocinis
Donacions
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La responsabilitat social corporativa

És la integració voluntària, per part de les empreses, de les 
preocupacions socials i mediambientals en les seves 
operacions comercials en les seves relaciones amb els seus 
interlocutors.

(Definició de RSC en el Libro Verde de la UE )

La RSC és el conjunt d’ obligacions i compromisos legals i 
ètics, nacionals i internacionals, amb els grups de interès, 
que es deriven dels impactes que la existència, activitat i 
operació de les organitzacions produeixen en l’àmbit social, 
laboral, mediambiental i dels drets humans.

(Definició de RSC a l’esborrany 19 de la norma de AENOR )
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RSC: de mínims a màxims

terra mínim

sostre màxim

respecte de la legalitat vigent i de la legislació
internacional bàsica (convenis de la OIT, Declaració
Universal dels Drets Humans, etc.)

es fixa allà on cada 
empresa desitgi 
arribar en l’exercici 
d’una activitat 
empresarial 
responsable
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Alguns instruments de RSC

Codis de conducta

Codis de governabilitat

Triple balanç (econòmic, social i mediambiental)

Etiquetes que donin garanties de que els productes 

o serveis són mediambiental i/o socialment 

responsables

Fons ètics i altres instruments d’ISR

...
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RSC i acció social de l’empresa

RSC

Com gasta i inverteix 
l’empresa els calers?

Com guanya l’empresa  
els calers?

Acció social≠

Encara avui hi ha una confusió
moltes vegades (mal)intencionada
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Ètica o cosmètica?

core business (què fer, per a qui, amb qui i com):

política de gestió i desenvolupament dels equips 

(condicions laborals, igualtat d’oportunitats, 

formació,...)

producció (respecte al medi ambient i altres)

relació comercial (relació amb altres empreses i actors 

socialment responsables)

comunicació (rendició de comptes i transparència)

enfocament stakeholders (involucrats), en lloc d’un 

enfocament shareholders (accionistes)
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Voluntarietat o obligatorietat?

Debat: creació d’un marc regulador d’obligat 
compliment en temes de RSC o manteniment del 
model actual de voluntarietat de les empreses per fer 
o no fer? 

Dilema: càstigs per les empreses que no actuen i 
recompenses per a les empreses actives. Enfocament 
positiu de l’esforç.

Cóctel de motivacions

Incentius a la 
RSC

Rendibilitat com 
a motivació?
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La col·laboració i la incidència política

-Són incompatibles?

-Com es pot gestionar?

-Simultàniament? Seqüencialment?

-Amb els mateixos actors entitats-empreses?
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La construcció de confiança

-La confiança és un element previ que augmenta l’efecte de la 

incidència política

-Confiança social i confiança del món empresarial

-Com es pot generar una relació de confiança?

-Creació de capacitat per incidir i ser escoltat

-Quin ha de ser el rol de les entitats de segon nivell?

-No sempre és possible construir una relació de confiança
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Les eines per a la incidència política

-Exercici d’identificació d’eines per a la incidència política sobre 
el món empresarial

Per grau d’activisme

Per tipus de relació

Per durada en el temps

Per tipus de resultat buscat
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La necessitat d’informació

Per poder realitzar una incidència política sobre 
el món empresarial es necessita informació per 

fonamentar-la

3 possibilitats per obtenir informacions rellevants:

-Webs especialitzades d’internet

-Compra informació a grups d’investigació especialitzats

-Realització d’investigacions especialitzades
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La necessitat d’informació

Criteris per escollir una font d’informació:

-Recursos disponibles

-Credibilitat

-Possibilitat d’actualització

-Proximitat a les empreses investigades

-……
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Webs especialitzades

-www.transnationale.org

-www.ideas.coop/observatorio

-www.corpwatch.org

-www.multinationalmonitor.org

I altres més especialitzades temàtiques



Observatorio de Corporaciones Transnacionales
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www.ideas.coop/observatorio



Transnationale
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http://es.transnationale.org



Multinational Monitor (revista)
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www.multinationalmonitor.org

Número 
especial anual:

The ten worst
corporations of

the year
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Centres d’investigació especialitzats

-www.eiris.org

-www.siricompany.com

-www.ais.com.es

-www.domini.com

I altres centres especialitzats



Domini
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www.domini.com



Eiris
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www.eiris.org



Exemples de criteris amb els que treballa Eiris

– Productes que fan malbé l’ozó Pesticides
– PVC Operacions Tercer Món
– Fustes tropicals Alcohol
– Test amb animals Pells
– Joc Enginyeria genètica
– Ús de combustibles fòssils Drets Humans
– Ramaderia intensiva Mineria
– Política mediambiental Multes per pol·lució
– Pornografia Grandària de l’empresa
– Pol·lució d’aigües Avortaments (hospitals)
– Proveïdor d’ electricitat Construcció de carreteres
– Gestió mediambiental Donacions polítiques
– Impacte mediambiental Igualtat d’oportunitats
– Productes positius i serveis Construcció de carreteres
– Participació de treballadors Formació de treballadors
– Queixes sobre la publicitat Implicació en la comunitat
– Transparència Salut i Seguretat
– Dones en el Consell d’Administració
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Criteris més utilitzats pels clients d’Eiris

– Criteris que afecten l’àmbit militar (armament, 
exportacions, pr. estratègics...)

– Productes que fan malbé l’ozó
– Experimentació amb animals
– Criteris relacionats amb el tabac (producció, 

venta, marketing en 3er. Món)
– Incomplir codis de comercialització en el tercer 

món: llet infantil, farmacèutics.
– Energia nuclear
– Criteris mediambientals (Política, pol·lució, 

gestió ambiental,...)
– Pornografia
– Joc
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Treballar amb la informació d’Eiris

• Compra d’informes concrets

• Preus especials per organitzacions no lucratives

• Possibilitat de llogar una base de dades per fer servir a 
l’ordinador amb la informació de gairebé 2.000 
multinacionals

• Es poden fer simulacions amb la informació per 
identificar les empreses que ho fan millor o pitjor en un 
tema o en un sector d’activitat
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Llistats exemple Fons ètic
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• Anàlisis per temes

• Escollir àmbits d’interès del fons

• Anàlisi d’empreses comparatiu

• Veure exemple



Una eina útil

• La base de dades d’Eiris és una eina molt útil perquè
darrera hi ha una investigació…
– Continuada
– Sistemàtica
– Rigorosa

• Més de 30 persones en EIRIS dedicats en exclusiva a la 
investigació ètica empresarial

• Sí que hi ha informació rigorosa més enllà dels balanços i 
la pròpia font empresarial
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Investigacions pròpies
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• Afronten la necessitat concreta d’informació de 
l’organització

• Molta necessitat de recursos i perill de desenfocament 
de l’activitat

• Permet actuacions locals properes i aprofitar les xarxes 
territorials

• Dificultat de l’actualització i seguiment
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El rol dels mitjans

-Altaveu de les campanyes

-Capacitat de pressió i incidència de la ciutadania

-Dificultat de controlar el discurs final

-Decidir el moment de fer públiques les campanyes

-Creació de relacions a llarg termini amb els mitjans

-Grau de compromís del mitjà amb la campanya: no són 
activistes i tenen compromisos publicitaris i empresarials

-Construcció de confiança amb els periodistes
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Un joc global i local

-Tenir en compte les realitats transnacionals d’empreses, 
ONG’s i xarxes

-L’alineament multiplica l’impacte

-A on es prenen les decisions?

-Coordinació i costos
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Una reflexió final

NECESSITAT DE COHERÈNCIA PER 
TENIR LEGITIMITAT I 

CREDIBILITAT EN LES CAMPANYES 
D’INCIDÈNCIA

“Predicar amb l’exemple”

Funcionament i activitats de les 
nostres organitzacions
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