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Presentació



Presentació

Aquesta tesi aborda, des de la sociologia, tres camps d’estudi –empresa, 

comunicació i governança per a la sostenibilitat- que s’estudien 

clàssicament des d’altres disciplines. L’economia i el management s’han 

ocupat extensament de les relacions entre l’empresa, la societat i el medi 

i ofereixen explicacions sobre les respostes actuals als reptes empresarials 

que imposa la globalització. Les teories del màrqueting estableixen 

lligams directes entre imatge corporativa i responsabilitat social. Des de 

la comunicació social s’analitzen les fórmules actuals d’interacció social 

i definició pública dels problemes més urgents del desenvolupament 

sostenible. La ciència política analitza la governança com noves formes 

de govern basades en la interdependència, interacció i coordinació social 

per a la presa de decisions compatible amb el model de la sostenibilitat. 

La sostenibilitat, entesa com un nou paradigma, és transversal i, per tant, 

present en els programes d’estudi de l’economia, de la comunicació, de la 

ciència política i, com és natural, de la sociologia.

Quina aportació es pot fer des de la sociologia amb un estudi creuat de 

l’empresa, la comunicació i la governança? Per simplificar, podríem dir 

que la sociologia s’ocupa de les relacions, processos i interaccions socials; 

la sociologia ambiental (constructivista) d’aspectes relacionats amb la 

construcció social dels problemes ambientals; la sociologia d’empresa de 

temes relacionats amb l’organització i relacions amb grups d’interès; la 

sociologia de la comunicació de la percepció i definició dels problemes 

socials. Es pot afirmar de manera contundent que totes les subdisciplines 

de les ciències socials s’ocupen des de fa temps d’aquestes qüestions. 

El repte de la tesi i, per tant, la resposta a la pregunta anterior, és relacionar 

els actors socials de l’empresa, la comunicació i la governança ordenant-

los segons la seva percepció sobre la responsabilitat social, entesa com una 

reacció de l’empresa al paradigma de la sostenibilitat que també pot donar 

indicacions sobre el grau d’avenç cap al desenvolupament sostenible. En 

altres paraules, es vol posar de manifest la diferent (llunyana o propera) 

comprensió que gestors, inversors, periodistes, ecologistes, experts, 
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governants i ciutadans tenen sobre la responsabilitat social, percebent-la 

uns com una forma més de comunicació (o màrqueting), i altres com 

una forma nova de governança (o estratègia de presa de decisions) per al 

desenvolupament sostenible. 

La informació i la comunicació són requeriments dels processos de 

governança i prenen una especial importància en la governança per al 

desenvolupament sostenible. En la governança com xarxes d’interacció 

entre actors, els fluxos d’informació faciliten la construcció de relacions 

de confiança i la comunicació sovint és l’estratègia a través de la qual es 

negocien els acords i es promou la participació i el diàleg. Es considera 

que la provisió d’informació és un primer pas per a la construcció de 

xarxes de relacions. La transparència i l’accés a la informació estan en els 

fonaments que permetran edificar la governança i la capacitat conjunta 

de presa de decisions. 

Quan es parla de governança o de processos participatius en la presa de 

decisions tendeixen a barrejar-se instruments propis de la gestió política 

amb la comunicació i, fins i tot, amb eines clàssiques del màrqueting i la 

publicitat o les relacions públiques. Així, moltes Agendes 21 locals, que en 

la seva gènesi conceptual es defineixen com plans d’acció conjunta entre 

governats i governants, són sovint fulletons informatius de les estratègies 

de desenvolupament i planificació ambiental dels governs municipals. 

De la mateixa manera, les empreses compromeses amb el medi ambient 

implanten sistemes de gestió ambiental en les quals, de fet, l’única forma 

d’intervenció social és la informació i la formació que l’empresa està 

obligada a lliurar sobre les seves operacions. Les noves certificacions 

en temes de comptabilitat social, els codis de conducta, la confecció de 

memòries de sostenibilitat i els índexs verds de cotització en borsa són, 

fonamentalment, tècniques de comunicació si atenem a la forma com 

majoritàriament s’elaboren, publiciten i utilitzen. 

Alguns d’aquests instruments s’integren en estratègies de Responsabilitat 

Social Corporativa (RSC), emparades per l’alta direcció i sota la visió d’una 

nova cultura empresarial de tipus social i ambiental. La responsabilitat 

corporativa es defineix segons les idees d’acció voluntària i relació amb 

grups d’interès. Fuig, doncs, de concepcions anteriors de relació de 

l’empresa amb el medi basades en el mercat, el paternalisme i la jerarquia, 

on la informació i la comunicació eren elements clau per “vendre” a 

la societat una idea de compromís i bon comportament ambiental. La 

introducció del diàleg amb grups d’interès duu forçosament a apropar 

La informació i 
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són requeriments 
dels processos 
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i prenen una 
especial 
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la governança 
per al desenvolu-
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aquestes estratègies de RSC a la mateixa idea de governança, de “decidir” 

sobre qüestions de sostenibilitat. A més de la comunicació, s’introdueixen 

conceptes com obertura, interacció, interdependència i negociació 

vinculats al model del desenvolupament sostenible.

La tesi vol explorar el grau de comprensió i assumpció social d’aquests 

conceptes a través de l’anàlisi i comparació de les percepcions i discursos 

sobre RSC de l’empresa i dels seus grups d’interès. És una tesi que, mitjançant 

un treball empíric de contrastació de percepcions i opinions, vol saber 

fins a quin punt la RSC, en l’àmbit de la relació entre sostenibilitat i 

empresa, és un element que fa avançar i quins altres elements hi ha en joc 

en les relacions entre actors i en la direcció que pren el desenvolupament 

sostenible. L’objectiu final és situar els actors de la sostenibilitat en un 

mapa de posicions determinat per les idees d’uns i altres sobre el paper 

que pot jugar la RSC en el paradigma sostenibilista. Els mapes serveixen 

per localitzar situacions i per decidir direccions. El present treball té per 

primera finalitat definir el mapa de RSC que queda determinat per les 

coordenades comunicació i governança i assenyalar-hi posicions socials. 

Un desideràtum addicional és que els resultats permetin apuntar algunes 

direccions sobre el camí que pren la sostenibilitat a partir de la RSC. 

Cal fer alguns apunts previs, de tipus teòric i metodològic, sobre el doble 

objectiu de definició del mapa i determinació de posicions. Comencem 

per aquest darrer. La tesi se centra, des d’un punt de vista metodològic, 

en l’anàlisi i comparació de percepcions i discursos socials sobre RSC. 

Tanmateix, el resultat d’aquesta anàlisi se sintetitza en la noció de posició. 

Amb el terme posició es vol transmetre la idea que els diferents actors 

socials ocupen un punt determinat en l’espai de relacions entre tots, des 

del qual defensen amb el discurs la seva comprensió i definició de RSC 

(percepció). L’anàlisi de les percepcions projectades i discursos articulats 

per uns 170 actors socials en entrevistes i grups de treball  permet 

posicionar a cada grup d’actors en un punt determinat del mapa.

Com és lògic, prèviament ha calgut definir el mapa des d’un punt de vista 

teòric, fet que constitueix l’altre objectiu de la tesi. Algunes de les preguntes 

sorgides d’aquest objectiu teòric són: S’entén la RSC fonamentalment 

com una nova forma de comunicació amb grups d’interès que utilitza 

les tècniques tradicionals i modernes del màrqueting i la comunicació 

activa? O s’entén com una nova forma de relació i negociació amb els 

grups socials i de reformulació d’estratègies per a la competitivitat i per la 

sostenibilitat del negoci (tant l’econòmica com la social i ambiental)? 
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La primera pregunta posa l’accent en la comunicació. La RSC, vista com 

comunicació, continua essent una forma de relació molt lineal amb els 

grups d’interès fins i tot quan s’assumeix el diàleg i relació amb aquests 

grups. No modifica substancialment el model de presa de decisions però 

sí imposa una forma diferent de comunicació, més oberta i participativa, 

i adaptada a les necessitats de les parts interessades. És una evolució de la 

comunicació corporativa però encara no ha assolit el nivell de governança 

per a la sostenibilitat. 

La segona pregunta decanta el pes cap a la governança. La RSC 

com governança es troba a mig camí en el continuum que va de la 

comunicació tàctica a la governança estratègica. En el nivell tàctic preval 

l’ús dels instruments de comunicació per resoldre conflictes i recuperar la 

credibilitat. En el nivell estratègic s’assumeix el paper actiu i fonamental 

dels diferents grups d’interès en el procés de presa de decisions, des de la 

innovació a la comercialització, passant per la producció i la distribució. 

L’empresa sostenible és la que assegura la seva competitivitat a llarg 

termini a través d’una relació continuada, formalitzada i sistemàtica 

amb els seus grups d’interès clau per assegurar l’equilibri econòmic, 

social i ambiental. El diàleg amb els grups d’interès va més enllà de la 

provisió d’informació, funciona en tots els sentits i la participació dels 

grups s’integra en l’estratègia del negoci. La RSC seria el vehicle que duu 

l’empresa des de l’escenari tàctic a l’estratègic.

En el debat actual conviuen diferents comprensions i discursos sobre 

RSC, més propers a la comunicació o més propers a la governança. Es 

barregen definicions descriptives i prescriptives i fórmules d’aplicació 

que tan poden considerar-se maquillatge, com comunicació corporativa, 

com també governança en el sentit de proposar models participatius de 

presa de decisions. La curiositat en aquesta tesi és esbrinar si la diferent 

percepció sobre RSC de gestors, tècnics, mitjans, acadèmics, governants 

o associacions i la posició relativa d’aquestes distintes percepcions poden 

donar orientacions sobre les distàncies que queden per cobrir en el camí 

cap a la governança per a la sostenibilitat i sobre l’eficiència de la RSC 

com vehicle per avançar-hi. 

Les aportacions de la tesi inclouen, en primer lloc, la definició de quatre 

models de RSC establerts en funció del diferent pes que es dóna a la 

comunicació i la governança com estructures de relació entre actors de 

la sostenibilitat. Aquests models van des d’una noció de RSC propera 
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al màrqueting fins a la visió que la situa en la governança, passant per 

alternatives mixtes que es mouen en la comunicació corporativa i la 

comunicació participativa. En segon lloc, la posició dels actors en aquests 

models condueix a una tipologia d’actors de la sostenibilitat construïda a 

partir de la seva diferent consideració de la RSC com estratègia eficaç de 

governança per al desenvolupament sostenible. 

Com es pot intuir, la comunicació té un pes important en ambdós 

casos i també en tenen els seus protagonistes. Es parteix d’un treball 

empíric basat en agents actius en RSC i sostenibilitat a Catalunya que 

inclouen empreses –sobretot grans, però també PIME- que han definit i 

condueixen estratègies i accions de RSC especialment visibles en l’àmbit 

de la sostenibilitat, i institucions i organitzacions públiques i socials que 

també operen en aquest àmbit. Aquests agents defensen el seu paper com 

actors legítims de la sostenibilitat i en aquest esforç recorren a diferents 

estratègies comunicacionals i paradigmes culturals per emmarcar el seu 

discurs sobre sostenibilitat. La tesi també vol contribuir a desvetllar quins 

emmarcaments hi ha darrera de les postures dels actors i què amaguen 

les estratègies comunicacionals que utilitzen. Els mitjans de comunicació 

i la seva posició són elements clau per entendre el rol que pot jugar la 

comunicació en l’avenç cap al desenvolupament sostenible, especialment 

a través de l’estudi de la RSC pel fet que, avui per avui, se situa –fins i tot 

organitzativament- en l’espai de la comunicació corporativa.

La tesi té dues parts. En la primera es fa un recorregut teòric pels tres 

grans temes d’estudi (empresa, governança i comunicació) prenent 

la sostenibilitat com fil conductor i establint el marc explicatiu de la 

responsabilitat social corporativa. En la segona s’aborda una ordenació 

de les diferents posicions socials sobre RSC a través del treball empíric 

amb actors consubstancials a la mateixa activitat de l’empresa (gestors, 

treballadors i accionistes) i actors del context en el qual opera 

(administració pública, mitjans de comunicació, experts, organitzacions 

no governamentals (ONG), comunitat local i mediadors).   

La primera part comença amb una introducció de la tesi que estableix 

els pressupòsits de partida. Es fa una breu revisió històrica del debat 

teòric sobre les relacions entre empresa i societat, fins arribar al canvi de 

paradigma que representa la sostenibilitat. El model del desenvolupament 

sostenible modifica les velles formes de relació de l’empresa amb la 

societat i estableix nous requeriments i nous instruments. L’emergència 

d’interessos i expectatives tant de l’empresa com de les seves parts 
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interessades (més enllà del camp financer i del negoci) modifica la forma 

d’entendre la relació empresa–societat i va configurant models particulars 

de percepció sobre l’actuació i resposta social de les empreses.

A partir de la introducció, es fa el recorregut teòric començant amb la 

definició teòrica i crítica del concepte de responsabilitat social corporativa 

com estratègia de resposta de l’empresa al repte de la sostenibilitat. A 

continuació, d’una banda, es fa un examen de les diferents formes 

d’entendre la governança, prenent la perspectiva de xarxes com referència 

teòrica per explicar la governança a l’empresa sostenible. De l’altra, 

es desgranen les funcions de la comunicació en la sostenibilitat i es 

caracteritza un model de comunicació participativa basat en la integració 

d’actors de la informació en el procés de construcció de continguts. Es 

planteja els reptes que suposa per a l’empresa l’aplicació d’aquest model 

de comunicació participativa (per oposició al màrqueting verd).

La segona part és l’anàlisi i ordenació de les percepcions i posicions 

de diferents tipus de grups d’interès sobre el concepte de RSC i la seva 

aplicació actualment a l’empresa sostenible catalana. Les estratègies de 

responsabilitat social corporativa afecten de diferents maneres a diversos 

grups d’interès entesos com sectors socials de la sostenibilitat. Aquests 

grups inclouen, com és natural, les empreses impulsores de les estratègies 

de RSC i els grups d’actors consubstancials a la seva activitat com són 

treballadors, inversors o accionistes. També inclouen els actors del 

context en el qual operen les empreses entre els quals s’hi compten les 

administracions, associacions i organitzacions no governamentals (ONG), 

mitjans de comunicació o experts acadèmics, per mencionar-ne alguns. 

Els actors del context poden ser beneficiaris directes o indirectes de la 

RSC, o bé observadors de l’activitat empresarial en aquest camp.

En el debat sobre la sostenibilitat i el paper que hi pot jugar l’empresa es 

barregen interessos, percepcions i postures dels grups socials implicats. 

Cada grup d’actors defensa el seu model particular de RSC utilitzant-

lo per avaluar l’actuació de l‘empresa en l’àmbit del desenvolupament 

sostenible i generant, alhora, definicions i percepcions diferents del que 

és i del que ha de ser la RSC. El resultat d’aquest debat és la convivència de 

múltiples models de RSC, és a dir, diferents formes de concebre, definir i 

aplicar la RSC per part dels diversos grups d’interès.

La recerca té per objecte endreçar aquests models de RSC prenent 

com criteris d’ordenació la comunicació i la governança enteses com 
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estratègies de relació entre actors de la sostenibilitat. L’interès i el dubte 

que promouen la investigació són comprovar si les posicions socials 

sobre RSC són realment tan allunyades com es tendeix a pensar i, alhora, 

esbrinar quines estratègies de relació regeixen la comprensió de la RSC i 

què genera aquesta multiplicitat de models pel que fa a l’avenç cap a la 

sostenibilitat.  
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1. Empresa i societat. Nous debats 
i noves relacions en el marc de la 
sostenibilitat

1.1. Perspectiva d’estudi de la relació empresa – societat

El tema central d’aquesta tesi és la Responsabilitat Social Corporativa 

(RSC) però es vol començar per acotar clarament la seva perspectiva 

d’estudi. Justament, és la perspectiva escollida la que aporta els elements 

menys explorats d’un tema que, tot i ser relativament nou, és ja centre del 

debat internacional sobre empresa i sostenibilitat. 

La responsabilitat social corporativa és un model de relació entre 

l’empresa i la societat que, en la pràctica, adopta formes diferents que van 

des d’instruments d’informació i comunicació, com codis de conducta 

o informes de sostenibilitat, fins a eines de decisió i estratègia, com 

iniciatives de diàleg amb les parts interessades. 

Responsabilitat Social Corporativa és una expressió que té múltiples 

variants amb connotacions que la fan més propera a la gran empresa o a la 

PIME, als drets humans o al medi ambient, al diàleg social o al màrqueting, 

als valors empresarials o a la gestió. Altres expressions referides a temes que 

podríem considerar de RSC i que s’utilitzen en diferents contextos teòrics 

o socials, inclouen responsabilitat empresarial, reputació corporativa, 

responsabilitat ambiental, comptabilitat social, ciutadania corporativa, 

ètica empresarial, territori socialment responsable i una plèiade de 

combinacions subjectives i adjectives, algunes de les quals es revisaran al 

llarg d’aquest treball. 

Utilitzarem l’expressió Responsabilitat Social Corporativa (en endavant 

RSC) i en capítols posteriors ens detindrem en la seva definició més estesa 

a nivell europeu, contrastant-la amb altres definicions aportades sobretot 

per autors nord-americans i anglosaxons. 

L’objectiu d’aquest primer capítol -abans de centrar-nos en la RSC 

pròpiament- és establir la perspectiva d’estudi escollida i els pressupòsits 

de partida, així com justificar l’interès d’aquest treball per a la disciplina 

de la sociologia.
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La responsabilitat de les grans corporacions front la societat o, dit d’altra 

manera, la creixent necessitat de les empreses de passar comptes davant 

la societat i, anant més enllà, tornar-li part dels beneficis que n’extreu, és 

un procés que evoluciona paral•lelament als processos de globalització, 

competitivitat i diferenciació en els mercats globals, sostenibilitat, així 

com al mateix procés democràtic i de creixent implicació i participació 

pública en la presa de decisions. 

La RSC es pot analitzar com una resposta als imperatius de transparència 

informativa imposats per les noves tecnologies i la globalització dels 

problemes socials i ambientals; com una resposta del món del màrqueting, 

la comunicació i les relacions públiques al posicionament de la marca i la 

construcció de prestigi i credibilitat; com el resultat d’una nova generació 

de gestors i directius amb una visió del negoci basada en la competitivitat 

segons el triple compte de resultats o balanç sostenible entre beneficis 

econòmics, socials i ambientals; i també com transposició al món de 

l’empresa de la creixent intervenció social en la presa de decisions pública 

amb models de governança que mostren formes d’interacció entre el 

govern i la societat. 

L’enfocament escollit en aquesta tesi és mixt i se centra en la comunicació 

i la governança. És més proper a les ciències socials i polítiques que a les 

ciències econòmiques i la gestió empresarial. També és més proper a la 

comunicació que al màrqueting i les relacions públiques. De la mateixa 

manera, se situa en el context social i de la sostenibilitat i no en el context 

del mercat i, per tant, avalua el paper social i públic per sobre del paper 

corporatiu i del management, i se centra més en aspectes de diàleg i 

relació amb grups d’interès que en qüestions relatives a l’organització i la 

gestió de processos.

Es tracta, en tots els casos, d’una aproximació social al món corporatiu, 

d’una visió de l’empresa cap a la societat i des de la societat. L’empresa 

sostenible és considerada un actor més en el debat i resolució dels 

problemes ambientals. No n’és l’única causant ni l’última responsable. 

Participa, en canvi, juntament amb altres actors de diferent poder, 

representació i capacitat d’influència, en l’intercanvi d’informació, la 

participació i la creació d’aliances cap a la cerca de solucions orientades 

al benefici mutu.

 

L’empresa desenvolupa la seva activitat en un marc social i econòmic 

determinat. La qualitat del marc institucional i d’organització social 
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contribueixen a definir el comportament de l’empresa en un procés 

d’interacció entre tots. La responsabilitat de l’empresa està lligada al seu 

rol en la societat i, per tant, l’avaluació del seu comportament determinarà 

el seu grau de responsabilitat. Per la seva mateixa naturalesa, l’empresa 

té efectes directes en l’economia i la societat, com ara el creixement 

econòmic; l’ocupació, contractació i determinació de les condicions de 

treball; la generació d’activitat de proveïdors i de clients; o l’impacte sobre 

el medi ambient. Aquests efectes poden dependre dels valors corporatius, 

de l’ètica del negoci o de la forma com s’observin els drets fonamentals.

Portant la visió de Friedman (1970) a l’extrem, l’empresa ha de maximitzar 

el seu benefici i qualsevol desviació de recursos cap a programes socials, 

ambientals o d’altre tipus acabarà constituint un impost per a consumidors 

i accionistes1. En una postura radicalment diferent, l’empresa pot ser un 

instrument de política social, ja que paga impostos que el govern gestionarà 

per atendre determinades necessitats socials2. Sembla que la responsabilitat 

de les empreses se situa en algun lloc entre aquests extrems.

En el desenvolupament de la seva activitat, l’empresa es relaciona amb 

un conjunt de proveïdors, clients i altres grups d’interès que acaben 

conformant una xarxa estable d’actors i relacions. En la terminologia de 

la RSC sovint es parla de stakeholders3 per referir-se als grups d’interès (o 

parts interessades) en un sentit ampli, és a dir, abastant qualsevol actor o 

grup d’actors que tenen algun interès o implicació (directe o indirecte) 

amb les activitats de l’empresa. La noció de stakeholder així com les 

diferents definicions i classificacions que se’n fa a la literatura s’abordarà 

en capítols posteriors. En endavant s’utilitzarà indistintament l’expressió 

stakeholder o parts interessades. 

La constitució i funcionament de la xarxa de stakeholders s’explica des de 

diferents perspectives teòriques. La teoria econòmica de l’empresa recorre a 

la transacció de costos, que defineix les relacions entre socis comercials que 

tenen resultats interdependents (Williamson, 1985), és a dir, la xarxa es crea 

per la necessitat dels socis de negociar costos. La teoria organitzativa recorre 

a les seves perspectives basades en recursos i competències per explicar les 

xarxes socials que es configuren a partir de la dependència i organització de 

recursos i l’estructura de drets i competències (Aoki, 1984; Jensen, 1993). 

Segons la managerial theory, les xarxes es constitueixen arran de la preocupació 

dels gestors per donar respostes a altres actors externs a l’àmbit estrictament 

financer i del negoci (Jensen i Meckling, 1976). La teoria de la comunitat 

moral (Etzioni, 1995) i la stakeholder theory (Donaldson i Preston, 1995) 

1. En la literatura sobre RSC 
sovint es fa referència a Mil-
ton Friedman i l’article que 
va publicar el 1970 al New 
York Times Magazine titulat 
“The social responsability 
of business is to increase its 
profits”. Aquest Premi Nobel 
d’Economia i precursor de 
l’Escola de Xicago és conside-
rat un dels primers neoliberals 
en introduir el concepte de 
responsabilitat social. Tot 
i que la major part de les 
referències a Friedman són so-
vint per argumentar contra els 
supòsits reflectits en el mateix 
títol del seu famós article, al-
guns autors han buscat lectures 
“morals” de la seva defensa 
dels beneficis econòmics per 
sobre de qualsevol altre consi-
deració. L’ètica social darrera 
la tesi de Friedman seria, per 
exemple, envers els mateixos 
consumidors, que obtindrien 
un preu inferior pel producte 
en no contenir aquest el cost 
que suposaria desviar fons cap 
a qüestions no estrictament 
econòmiques.

2. Sobre això es podria 
argumentar que la possible 
ingerència de les multina-
cionals en la determinació 
de condicions de comerç i 
treball a nivell internacional 
pot portar a situacions injus-
tes, tot i que s’hi podria afegir 
que l’obtenció de beneficis no 
hauria d’imposar-se als drets 
fonamentals de les persones 
(Klein, 2000).

3. El terme stakeholder en anglès 
prové de l’expressió «to hold a 
stake» usada en el món de les 
apostes. Stake és una quantitat 
de diners cedida a una part 
neutral en una aposta (cursa 
de cavalls, joc de cartes, etc.) 
per assegurar el pagament 
al guanyador, de manera 
clara. Curiosament, el terme 
està vinculat a un capital i 
fa referència a una persona 
desinteressada i neutral. En el 
seu ús actual a l’empresa, en 
canvi, es refereix a les parts 
interessades, incloent actors no 
necessàriament vinculats al ca-
pital. Això és pràcticament el 
contrari del significat original.
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també reforcen la importància de les xarxes socials i comunitàries en 

l’actuació de l’empresa i en la seva responsabilitat social. 

Les xarxes generen nexes de confiança que es mantenen a llarg termini per 

l’interès mutu. El manteniment de la confiança i la capacitat per resoldre 

conflictes i identificar solucions orientades al benefici mutu depenen, en 

bona part, de la salut i funcionament de les xarxes. La comunicació i 

la governança són processos íntimament relacionats amb la construcció 

de xarxes. La comunicació assegura la capacitat de les xarxes d’accedir i 

participar en els fluxos d’informació i de coneixement; i la governança 

assegura la seva mateixa constitució, manteniment i eficàcia per a la presa 

de decisions. 

Una perspectiva sociològica de la RSC la vincula als processos i 

relacions entre empresa i societat que poden arribar a produir canvis 

en les estructures i institucions socials, a través de la creació de xarxes, 

la distribució de recursos i competències, i la construcció social dels 

problemes i les seves solucions. De la mateixa manera que la RSC pot 

conduir a canvis en la forma com l’empresa es relaciona amb els seus 

grups d’interès, creant xarxes i integrant aquesta relació en l’estratègia de 

negoci, les xarxes socials poden modificar també la seva actuació davant 

les empreses segons les relacions de confiança que es puguin establir i la 

percepció sobre l’autenticitat o legitimitat de la responsabilitat social.

L’objectiu d’aquesta tesi és entendre i interpretar la RSC des de 

les percepcions socials que en tenen els stakeholders i la mateixa 

empresa, concretament en el paradigma de la sostenibilitat. En aquest 

capítol introductori, establirem alguns pressupòsits de partida: els 

principals punts del debat sobre la funció social de l’empresa; la 

necessitat corporativa d’atendre als requeriments que imposa el 

canvi cap al desenvolupament sostenible; i, com conseqüència dels 

anteriors, l’aparició de noves formes de resposta corporativa davant 

els actors socials. Començarem per revisar d’on parteix el debat sobre 

la relació entre empresa i societat i com –i cap a on- ha evolucionat. 

Ens centrarem en un moment clau, el canvi de paradigma cap a la 

sostenibilitat, per analitzar amb més deteniment la relació empresa 

i societat en el model del desenvolupament sostenible i per veure 

quines han estat, des d’aleshores, les respostes corporatives als nous 

requeriments imposats pel paradigma de la sostenibilitat. Per últim, 

ens girarem cap a la societat i els principals stakeholders de l’empresa 

sostenible per introduir el concepte de RSC. 

Es vol entendre 
i interpretar la 

RSC des de les 
percepcions 
socials que 

en tenen els 
stakeholders 

i la mateixa 
empresa, 

concretament en 
el paradigma de 
la sostenibilitat.
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La tesi té un interès especial en analitzar les diferents percepcions sobre 

RSC que es generen arran del debat teòric i social sobre la relació entre 

empresa i societat. Per a l’estudi de la percepció, aquest treball se situa en la 

teoria social constructivista. Es recorre als emmarcaments4 i ressonàncies 

culturals de Hansen (1993, 1998) i A.Anderson (1997, 1999) per lligar 

la definició dels problemes ambientals a la seva categorització com 

problemes en l’esfera pública a través dels mitjans de comunicació i dels 

emmarcaments culturals i discursius de la sostenibilitat. També es recorre 

a la perspectiva de governança com xarxes de Kooiman (1993, 2000) per 

explicar les relacions estratègiques entre stakeholders de l’empresa per a 

la presa de decisions vinculada a la sostenibilitat. 

Al llarg del desenvolupament teòric, es farà referència a aquests 

enfocaments destacant la seva rellevància per a la recerca i argumentant 

la seva elecció front d’altres models explicatius.

1.2. El debat sobre la funció social de l’empresa

Les transformacions socials, econòmiques i tecnològiques dels darrers 

segles s’han fet notar especialment en l’economia i, en particular, en 

l’empresa. Els canvis de la revolució industrial i tecnològica van modificar 

el contingut del desenvolupament econòmic i les preocupacions pel 

benestar i la qualitat de vida i van incidir directament en l’empresa, la 

seva activitat productiva i el seu paper com institució social5. 

L’empresa és i es considera una institució social. Opera en un marc social 

i econòmic determinat i és social internament (com conjunt de persones) 

i externament (com un actor més d’un entramat complex d’institucions 

econòmiques, polítiques, familiars, educatives, ideològiques i culturals). 

En el paradigma clàssic del capitalisme, l’empresa no estava deslligada de 

les seves funcions socials, polítiques i ideològiques, tal i com van reflectir 

en els seus treballs Weber (1922), Schumpeter (1939) o Durkheim 

(1933). També els liberals, tot i emfasitzar el rol econòmic de l’empresa 

en el lliure mercat, aportaven perspectives que no estaven deslligades de 

les funcions socials de l’empresa i que es poden trobar a Hayek (1976), 

Nozik (1974) i Friedman (1962). 

Durant molt de temps es va considerar que l’empresa naixia i organitzava 

la seva activitat productiva per mirar de satisfer de la millor manera 

possible una demanda econòmica concretada en béns i serveis específics. 

4. S’utilitza el terme emmar-
cament per traduir el concepte 
de frame. Com s’analitzarà al 
llarg del treball, Anderson i 
Hansen utilitzen el concepte 
de frame per referir-se al con-
junt de supòsits socials i cultu-
rals sobre els quals les persones 
interpreten i defineixen els 
problemes ambientals.

5. En alguns camps de 
coneixement com ara la 
Comunicació Social de 
l’empresa, s’assumeix el paper 
de l’empresa com institució 
social. Bona part de la litera-
tura sobre RSC també parteix 
d’aquest supòsit i, especial-
ment, de la idea d’empresa 
com institució social desenvo-
lupada per Touraine (1971). 
Aquest autor va vincular 
els canvis a la societat com 
conseqüència de la moderni-
tat a la decadència de la vida 
privada, la destrucció de l’ego 
i la naturalesa del consumis-
me. L’empresa com institució 
social és una forma de superar 
aquests problemes, de la 
mateixa manera que la societat 
civil és un requeriment de la 
política (perquè la societat ci-
vil és font de cooperació social 
i compromís). 
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Aquesta era la funció essencial de l’empresa, al voltant de la qual giraven 

les seves principals preocupacions. L’empresa era vista i estudiada com 

unitat econòmica i les seves relacions amb la societat es canalitzaven 

per cabals econòmics. Els seus interlocutors socials (consumidors i, en 

tot cas, proveïdors financers, de matèries, o de tecnologies) també eren 

econòmics. L’única interacció social quedava restringida a l’àmbit dels 

treballadors o les relacions amb les administracions públiques.

Sota aquesta visió es va edificar la sociologia econòmica del capitalisme de 

Weber i Schumpeter, encara que no sense destacar la funció de les forces 

institucionals i d’un ethos corporatiu necessari per a la salut del capitalisme6. 

Swedberg (2002) fa una anàlisi comparada dels seus treballs i conclou 

que tots dos autors van donar un paper destacat a la gran corporació. 

Weber (Economy and Society, 1922) i Schumpeter (Business Cycles, 

1939) van començar emfasitzant el rol de forces no institucionals en la 

salut del capitalisme (com ara l’emprenedoria, el carisma), però en els 

treballs posteriors van donar importància també als factors institucionals. 

En especial, segons Swedberg, Weber i Schumpeter assignen un paper 

clau a la gran corporació. Weber situa aquest actor en el centre de la seva 

teoria de la burocràcia. Per Schumpeter la corporació anul•la el rol de 

l’empresari emprenedor i el reemplaça amb gestors que administren i 

res més, en una mena d’avantguarda del socialisme7. De la seva anàlisi, 

Swedberg n’extreu dues conclusions importants sobre el paper que Weber 

i Schumpeter donen en els seus treballs a les corporacions. La primera 

consisteix en que les institucions capitalistes són condició necessària però 

no suficient per assegurar un capitalisme sa; la segona que, amb el paper 

central de les corporacions, cal parar atenció a idees com valors o ètica 

econòmica per evitar un retrocés en el desenvolupament. 

L’ètica corporativa també va estar present de forma preeminent en la 

sociologia de Durkheim (1933). Alguns autors reconeixen en el concepte 

durkheimià d’anomia els orígens dels estudis de Business Ethics (BE), 

relatius a la dimensió ètica del comportament empresarial (Donaldson, 

1989; Johnson i Smith, 1999). El camp de treball de la BE se situa entre 

els discursos filosòfics i les pràctiques organitzatives que són, ambdós, 

respostes als canvis socials i controvèrsies sobre l’autoritat moral de 

l’empresa (Freeman, 1991: 22). Els seus orígens es solen ubicar al voltant 

dels anys setanta, en paral•lel al capitalisme managerial de Chandler (1977). 

Segons el managerialisme, es produeix una separació entre propietat i gestió 

de l’empresa, amb un nou paper dels gestors i una creixent preocupació 

d’aquests pels interessos i necessitats d’altres actors (stakeholders) diferents 

L’empresa era 
vista i estudiada 

com unitat 
econòmica i les 
seves relacions 
amb la societat 
es canalitzaven 

per cabals 
econòmics. 

6. Ethos corporatiu és una de 
les expressions que sorgeix 

arran del naixement i expansió 
de la Business Ethics, una escola 

que s’ocupa dels diversos 
problemes morals o ètics 

que poden sorgir en l’entorn 
corporatiu. La Business Ethics va 

créixer al voltant dels anys 
setanta com reacció, en part, al 

neoliberalisme. L’escola es va 
ocupar de rebatre alguns dels 

arguments més forts del neoli-
beralisme revisant els clàssics i 
la funció social i moral que ja 

ells atorgaven a l’empresa. 

  7. La introducció dels ges-
tors com forces del canvi de 

les empreses és la base del 
capitalisme managerialista 

(Chandler, 1977). Una part de 
la literatura sobre RSC utilitza 

la managerial theory com marc 
explicatiu del nou rol social 
assumit per l’empresa que, 

gràcies als seus gestors i admi-
nistradors, comença a parar 
atenció a altres actors (stake-

holders) més enllà dels estricta-
ment financers (shareholders).
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als de l’àmbit financer (shareholders). Segons Johnson i Smith (1999), el 

concepte d’anomia de Durkheim neix de la pluralitat d’escenaris socials 

en els que l’individu adquireix experiència social i que generen conflicte 

i incertesa sobre el que es considera un comportament apropiat. Per 

Durkheim, l’interès econòmic individual, inherent a la filosofia de lliure 

mercat, no hauria de ser l’ethos que conformés el comportament social 

individual. Els autors vinculen aquesta idea a la creixent penetració de 

la ideologia de lliure mercat en altres àrees de la vida social i expliquen, 

des d’aquesta posició, l’evolució de la BE. En els anys seixanta, i sobretot 

a partir dels setanta, s’accentua el debat sobre les funcions de l’empresa 

en el panorama social, polític i econòmic. Emergeixen les primeres idees 

explícites sobre ètica del negoci, responsabilitat social o funció social 

de l’empresa, més enllà de la maximització de beneficis. Es comença a 

construir el discurs social de l’empresa, però no sense crítiques provinents, 

les més punyents, del liberalisme i l’Escola de Xicago. Es configura un 

panorama amb una doble discussió.

D’una banda, la BE es va conceptualitzant com un camp heterogeni 

de discursos i pràctiques que són respostes culturals a una necessitat 

percebuda d’algun tipus de guia o mitjà que permeti recuperar la sensació 

d’ordre i control perduda en un món social en canvi, ple d’incerteses i 

dubtes (Donaldson, 1989: 32). 

D’altra banda, el poder de la filosofia de lliure mercat eclipsa altres 

formes de pensament econòmic i social. L’Escola de Xicago va exercir una 

influència important en el pensament econòmic de l’època. La idea, ben 

coneguda, d’aquest grup d’economistes encapçalats per Milton Friedman 

(1962) era que la principal responsabilitat de les empreses consisteix en 

competir econòmicament en un context de govern limitat. Això significa 

que la principal responsabilitat de les empreses consisteix en incrementar 

els beneficis per als accionistes. El pensament social i polític també va 

quedar molt determinat per les idees del liberalisme, amb teòrics com 

Nozick (1974) i Hayek (1976) que postulen que el nucli normatiu de les 

democràcies liberals està constituït per les iniciatives individuals i, per 

tant, han de basar-se en la lliure economia i en un Estat mínim.

En el context del liberalisme, la pregunta que emergeix d’aquesta doble 

discussió és per què caldria introduir normes morals i valors en una 

espai tan autosuficient com és el de la presa de decisions econòmiques 

i el comportament de mercat. En principi, amb la llei n’hi hauria 

d’haver prou per coordinar i regular els diferents interessos. Pels teòrics 

El liberalisme 
es pregunta  
per què caldria 
introduir normes 
morals i valors 
en una espai tan 
autosuficient com 
és el de la presa 
de decisions 
econòmiques i el 
comportament 
de mercat.
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de l’economia liberal, la moral i els valors són irrellevants per al 

funcionament del mercat. En el pensament de Hayek, per exemple, 

els resultats del mercat no són conseqüència d’una autoritat concreta 

o d’una voluntat individual i, en principi, no és possible pronosticar-

los. Per això, no té sentit aplicar criteris de valor en el mercat, com ara 

la justícia distributiva o la responsabilitat social8. Una crítica a Hayek 

és que ignora les relacions de poder que genera el mercat i que no es 

poden atribuir únicament a les decisions d’individus particulars (Gray, 

1993). 

El liberalisme obre un intens debat al voltant del paper de l’empresa 

en la societat i és, en certa manera, el preludi de l’autèntica discussió 

sobre responsabilitat social que es produirà a partir dels noranta. De 

fet, tot i que es poden trobar referències més o menys explícites en 

la literatura empresarial des del segle XIX, la responsabilitat social 

corporativa és un concepte que té impregnat el lèxic de capitalisme 

global dels anys noranta. Tan si apareix com responsabilitat social, 

sostenibilitat, ciutadania corporativa o ètica empresarial, el concepte 

fa referència al conjunt d’obligacions ètiques de les corporacions front 

la societat o el medi ambient. Això contrasta clarament amb l’obligació 

legal d’assegurar el màxim benefici a l’accionariat.

El debat sobre responsabilitat social dels noranta sovint s’associa al mateix 

debat de la globalització. Autors considerats hiperglobalistes, com el ja 

citat Friedman i Giddens (1991)9, veuen la globalització com el final de 

totes les fronteres, un moviment cap a la desaparició dels límits de l’espai 

i l’esvaïment de la dimensió nacional (Dicken, 2003: 52). Per a escèptics 

com Hirst (1997), la globalització exagera l’abast de la integració real 

de l’economia mundial. La globalització es vincula a l’expansió del 

capitalisme a una economia de mercat global i, més específicament, 

a la ideologia política i econòmica del neoliberalisme. Per contra, 

altres interpretacions apropen la globalització a l’emergència d’idees 

internacionals de justícia social i drets fonamentals. 

Totes les interpretacions serveixen per explicar la responsabilitat social. 

D’una banda, les idees de justícia, drets i valors lligats a la globalització 

estan en l’origen de les crisis corporatives induïdes pels escàndols 

financers, el moviment antiglobalització i l’amenaça de nous marcs 

reguladors. D’altra banda, el mercat global estimula la competitivitat i 

la innovació per millorar les tecnologies ambientals i reduir els costos 

socials i ambientals.

8. Per Hayek, el fet que no 
tingui sentit aplicar criteris de 
valor en el mercat no significa 

que no hi hagi un sistema mo-
ral com un conjunt de regles 

de comportament individual. 
El que diu és que aquestes 

regles es poden aplicar a 
l’estil de funcionament de 

l’economia o d’una empresa, 
però no al seu resultat.

  9. Tot i que se sol relacionar 
Giddens amb el discurs neoli-

beral de la globalització, aquest 
sociòleg britànic també alerta 

sobre la persistència i ressorgi-
ment de les creences religioses 

(Giddens, 1991). La preocupa-
ció religiosa i la preocupació 

filosòfica per les qüestions 
econòmiques es consideren 

fites del canvi cap a una major 
atenció a l’ètica corporativa i 

la responsabilitat social.
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Amb la globalització, s’agreugen i evidencien molts problemes socials i 

ambientals que havien romàs a l’ombra dels supòsits neoliberals. La visió 

-essencialment econòmica- de l’empresa que formava part del paradigma 

social dominant des de la revolució industrial es comença a qüestionar 

des dels mateixos fonaments culturals i ideològics d’un nou paradigma, el 

del desenvolupament sostenible. 

1.3. Un nou paradigma: el desenvolupament sostenible

El concepte de paradigma el va popularitzar Kuhn (1962) en el context de 

l’evolució de la ciència moderna. El context dels paradigmes es va expandir 

i Pirages i Ehrlich van utilitzar l’expressió “paradigma social dominant” 

per referir-se al conjunt de normes, creences, opinions, valors, costums, 

etcètera, que formen el punt de vista acceptat dins d’una cultura (Pirages 

i Ehrlich, 1974, citat a Kilbourne, 2004: 194)

Kilbourne (2004) defineix els paradigmes com contenidors de les 

generalitzacions simbòliques acceptades pels membres d’una comunitat, 

els models de relació entre objectes d’interès i els criteris amb els 

quals s’avalua l’eficàcia. En el paradigma social dominant, les prioritats 

convencionals de la classe dominant, com ara el creixement econòmic, 

es donen per suposades i d’elles se’n deriven les finalitats últimes dels 

sistemes socials, polítics i econòmics. Això assegura la coherència entre 

les finalitats i els mitjans i recursos utilitzats, i la legitimitat del statu 

quo queda assegurada. Dins del capitalisme, per exemple, el creixement 

econòmic és una condició necessària per a l’acumulació de capital i 

aquest és l’interès immediat del capital. L’objectiu últim de la societat ha 

de ser, doncs, coherent i dirigit a la producció de creixement econòmic. 

Una elecció natural derivada d’aquest objectiu és la concepció del progrés 

com acumulació de patrimoni i riquesa material. Els criteris usats per 

avaluar l’eficàcia del sistema també han de ser coherents amb l’objectiu 

últim del creixement econòmic. En aquest sistema de reforç d’objectius 

i criteris d’avaluació, el paradigma reforça i assegura els interessos dels 

grups dominants. Donat que el capitalisme no produeix nivells elevats 

de, per exemple, justícia social, el criteri de justícia social no té força en 

el conjunt de les eleccions. No juga un paper rellevant en l’acumulació de 

capital i afebliria els interessos d’aquest darrer. 

Aquest procés reprodueix les institucions predominants, reforçant-les i 

autojustificant-les. Aquesta és la funció ideològica dels paradigmes. El 

La visió -
essencialment 
econòmica- de 
l’empresa que 
formava part del 
paradigma social 
dominant des 
de la revolució 
industrial es 
comença a 
qüestionar des 
dels mateixos 
fonaments 
culturals i 
ideològics d’un 
nou paradigma, 
el del desenvolu-
pament 
sostenible. 
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paradigma no es qüestiona fins que apareixen anomalies. Els límits al 

creixement advertits per Meadows (1972), el risc tecnològic i la seva 

percepció social descrita per Beck (1986) poden veure’s com anomalies 

del paradigma social dominant10. Una resposta a aquestes anomalies, 

coherent amb la producció de patrimoni material i l’acumulació de capital 

de les societats industrials, és la racionalitat tecnològica (Marcuse, 1964; 

Habermas, 1973)11. Una altra resposta és el desenvolupament sostenible.

El concepte de sostenibilitat cal ubicar-lo en el canvi de paradigma 

científic i cultural que es fa evident als anys seixanta i pren forma als 

anys setanta. D’una banda, hi hauria la creixent acceptació i aplicació de 

perspectives sistèmiques en les ciències de la vida, en el desenvolupament 

tecnològic i en el pensament científic en general (Capra, 2000). D’altra 

banda, l’evolució de la física es va acomodant en la política i la societat 

i es comença a estudiar si els canvis en la percepció dels problemes de 

medi ambient i les seves interaccions socials responen també a un canvi 

cultural més profund (Catton i Dunlap, 1978; Buttel, 1987).

Els problemes de medi ambient podrien ser considerats com el resultat 

d’una crisi de percepció per part dels líders polítics i econòmics, incapaços 

de copsar el canvi de paradigma científic i social que suposa la visió 

holística i ecològica del món. Capra (2000) explica aquesta crisi des de la 

progressiva assumpció de la idea d’interdependència fins a la construcció 

d’una visió holística –ecològica- del món com un tot integrat: 

“El vell paradigma inclou un conjunt d’idees i valors entre els quals s’hi 

troba una visió del món com un sistema mecànic composat de peces, la 

del cos humà com una màquina, la de la vida en societat com una lluita 

competitiva per l’existència, la creença en el progrés material il•limitat 

a través del creixement econòmic i tecnològic i, no menys important, la 

convicció que una societat en la que la dona està arreu sotmesa a l’home 

segueix, simplement, les lleis naturals” (Capra, 2000: 28).

L’evidència i magnitud dels problemes derivats d’aquesta visió han fet trontollar 

els fonaments del model de valors i forma de vida moderna basada en una fe 

cega en la ciència i la tecnologia. Aquest model se centra en el desenvolupament 

econòmic i industrial i, en general, en una percepció materialista de la natura 

com font inesgotable de recursos. Davant la crisi ambiental i la reformulació de 

valors, emergeix el pensament sistèmic que suposa un canvi de paradigma en la 

ciència, des de la física a les ciències de la vida. Aquesta evolució del pensament 

assumeix una nova visió de la realitat on la vida passa a ser-ne el centre.

  10. El 1972 es va constituir 
el Club de Roma, format per 

acadèmics, polítics i perso-
nes influents preocupades pel 

canvis en el medi ambient que 
estaven afectant a la societat. 

Van encarregar un informe 
sobre el tema, conegut com 

Informe Meadows, que va predir 
que el creixement econòmic no 
podia continuar indefinidament 

pels límits en la disponibilitat 
de recursos, com per exemple 

el petroli. L’informe va generar 
molta alarma, tot i que no s’han 
complert els seus pronòstics. El 
1986 Beck va plantejar la seva 

teoria de la Societat del Risc 
basada en la idea que el risc és 

un constructe social i, per tant, 
diferent del perill. La moder-

nitat comporta riscos (tecnolò-
gics, ambientals, etc.) que són 

assumits de formes diferents per 
la societat, en funció de la seva 

percepció. Aquesta teoria també 
obre interrogants sobre els 

límits de la tecnologia a causa 
del risc percebut.

 
  11. La racionalitat tecnològica 
va ser el centre del debat entre 

Marcuse (1964) i Habermas 
(1973) en la història de l’Escola 

de Frankfurt. Habermas de-
fensava la modernitat sobre la 
base que la tecnologia era una 

forma autònoma de racionalitat 
no social. Per contra, Marcuse 

afirmava que la tecnologia està 
determinada socialment. Les 

principals crítiques a la racio-
nalitat tecnològica provenen del 

moviment ambiental, sota la 
influència, també, de Foucault 

(1972) i el constructivisme.
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A diferència de la tensió entre les parts i el tot que era el centre del debat 

en el pensament mecanicista, el pensament sistèmic emergeix als anys 

vint, sobretot encapçalat pels biòlegs que posen de relleu la visió dels 

organismes vius com totalitats integrades. El vitalisme i l’organicisme, 

escoles que s’oposen a la visió reduccionista de la física i la química, 

afirmen que la suma és més que les parts i que l’ingredient addicional és 

la comprensió de les “relacions organitzadores”. El pensament sistèmic 

afegeix que les propietats essencials d’un organisme o sistema viu són 

propietats del tot que cap de les parts posseeix i que sorgeixen de les 

interaccions i relacions entre les parts (Maturana i Varela, 1988; Capra, 

2000)

La física quàntica reforça la idea d’interacció ja que demostra que les 

partícules subatòmiques, molt petites, no tenen cap significat com entitats 

aïllades i només es poden entendre com interconnexions o correlacions 

entre diferents processos d’observació i mesura. Capra explica la revolució 

quàntica com una forma diferent de mostrar-nos la natura, no com 

components aïllats, sinó com una complexa trama de relacions entre un 

tot unificat, és a dir, com un tot que determina el comportament de les 

parts. La psicologia Gestalt trasllada aquest mateix model de pensament a 

la comprensió del comportament que no es modula segons percepcions 

aïllades, sinó segons un model o patró integrat. Per als biòlegs, aquest 

pensament és la base de l’ecologia.

Capra afirma que el pensament sistèmic és un pensament contextual i, 

per tant, d’entorn, és a dir, un pensament ambiental. A la visió sistèmica, 

els objectes en ells mateixos son xarxes de relacions immerses en xarxes 

superiors i, per tant, en el pensament sistèmic les relacions són prioritàries. 

L’aplicació d’aquest model de pensament va conduir durant els anys 

cinquanta i seixanta al desenvolupament de la biologia molecular, de 

l’enginyeria sistèmica, la cibernètica i, en general, l’aplicació de la idea 

que allà on hi ha sistemes vius es pot observar que els seus components 

estan disposats en forma de xarxa.

Una de les teories més conegudes al voltant dels patrons de xarxa i els 

conceptes de retroalimentació i autoorganització és la teoria Gaia, 

desenvolupada per Lovelock i els seus col•laboradors als anys seixanta. La 

teoria mostrava el planeta Terra com un tot o sistema autoorganitzador 

viu, capaç de regular-se per respondre davant d’agressions i per mantenir 

una composició i funcionament constant i favorable per als organismes 

(Lovelock et al, 1989). La teoria Gaia va ser criticada per la seva implicació, 
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gairebé filosòfica, que els processos naturals responien a un determinat 

propòsit. Avui dia la teoria està sotmesa a diferents reformulacions, però 

en el seu moment va suposar un canvi en la forma com es plantegen les 

relacions entre els sistemes vius i la seva consideració com un tot. 

El canvi de paradigma científic que es va fer evident a través d’aplicacions 

teòriques i pràctiques en la física, la psicologia o la biologia també va 

tenir les seves conseqüències en l’àmbit polític i social, amb efectes 

visibles en la percepció social sobre els temes ambientals. Justament, la 

mesura de la percepció social del medi ambient va dur a la sociologia, i 

també a la política, a intentar establir paradigmes per mirar d’ubicar les 

percepcions ambientals en un canvi cultural més profund, explicat des 

d’un enfocament macrosocial. 

La sociologia ambiental de Schnaiberg (1972), Dunlap i Catton (1978) 

fou la primera en intentar establir paradigmes culturals per explicar els 

canvis en les percepcions ambientals i l’evolució de conceptes relacionats 

amb l’ecologisme, l’ambientalisme o la sostenibilitat. En termes molt 

generals i ambiciosos, la sociologia ambiental s’ocupa d’especificar els 

mecanismes a través dels quals la societat s’interrelaciona amb el medi 

ambient, les creences i valors culturals que duen la societat a utilitzar el 

medi d’una forma determinada i les implicacions que tot això té en el 

consens i el conflicte social (Buttel, 1987).

Es podrien distingir, doncs, des d’una perspectiva sociològica, paradigmes 

culturals que establissin l’estructura dominant de creences que organitza 

la manera com les persones perceben i interpreten el funcionament del 

seu entorn (Milbrath, 1984). 

Dunlap i Catton (1978) parlen del “Paradigma Exempcionalista Humà” 

(PEH) per referir-se a la visió cultural segons la qual els humans, 

excepcionals -únics en comparació amb les altres espècies-, estan 

exempts de limitacions ecològiques (gràcies al progrés tecnològic i 

social). La visió oposada la plantegen en l’anomenat “Nou Paradigma 

Ecològic” (NPE) que ve a demostrar que el PEH està obsolet i que entra 

en contradicció amb la realitat dels límits ambientals al creixement 

econòmic i social. Les bases del NPE són que els humans són excepcionals 

però, en definitiva, una més de les moltes espècies existents; les idees de 

xarxa i interdependència; la idea de recursos finits; i la idea que no es 

poden menystenir les lleis de la natura per més progrés tecnològic de 

què siguem capaços.
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Partint dels paradigmes culturals establerts per Dunlap i Catton, Tàbara 

(2001) fa una revisió d’altres treballs de mesura de la percepció social del 

medi ambient desenvolupats des de la sociologia per explicar l’evolució 

dels atributs ecològic, ambiental i sostenible dels paradigmes culturals. 

Recolzats per investigacions empíriques, es definirien altres models 

culturals com el “Nou Paradigma Ambiental” que defensa el canvi 

social per assolir un medi ambient segur i net (Milbrath, 1984) i com el 

paradigma del “desenvolupament sostenible” com síntesi dels paradigmes 

tecnològic i ecològic (Olsen et al, 1992). 

1.3.1. Naixement del concepte de desenvolupament sostenible i 
principals crítiques

El concepte de sostenibilitat creix, sobretot, des del moviment ecologista. 

Un recorregut històric i cronològic per les diferents iniciatives ambientals 

que han tingut lloc a Europa i EUA mostra com a cada país han anat sorgint, 

de forma paral•lela i lenta però continuada, tot un seguit d’organitzacions 

de diferents tipus que s’han acabat aglutinant en entitats supranacionals 

i han dut el debat global cap a una idea de model de desenvolupament 

sostenible.

Moltes de les grans organitzacions de conservació de la natura que existeixen 

actualment a Europa o Nordamèrica remunten els seus orígens a finals del 

segle XIX. El Sierra Club es va fundar el 1892 a Estats Units i avui té més de 

750.000 socis. Dos anys més tard va néixer a Gran Bretanya la National Trust 

a instàncies d’un grup de filantrops que van llegar les seves finques i cases a 

l’organització per assegurar-ne la conservació ecològica, històrica i cultural. 

La National Trust ha servit d’inspiració a d’altres entitats arreu d’Europa.

No va ser, però, fins la creació de l’Organització de Nacions Unides 

(ONU) el 1945 i, més tard, de l’Organització per a l’Educació, Ciència i 

Cultura (UNESCO) que es va promoure la creació d’organitzacions d’abast 

internacional. Una de les primeres va ser la Unió Internacional per a la 

Conservació de la Natura (UICN) sorgida, justament, del fruit dels contactes 

entre mandataris de la UNESCO i conservacionistes suïssos. 

La UICN i la necessitat de recaptar diners per a la causa conservacionista 

van ser l’origen el 1961 del Fons Mundial per a la Natura (WWF). 

Aquesta mobilització de recursos i voluntats va preparar el terreny per a 

la promoció, per part de les Nacions Unides, de la primera conferència 

mundial sobre problemes ambientals que es va celebrar a Estocolm 
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el 1972. Aquell mateix any es va fundar el Club de Roma, format per 

personalitats i intel•lectuals d’arreu del món.

El moviment conservacionista evoluciona cap a l’ecologisme per l’impacte 

social creixent dels problemes ambientals, que passen a ocupar terrenys 

més extensos, més enllà de la conservació de la natura i les espècies. El 

1963 Rachel Carson va publicar “Silent Spring”, una denúncia de l’efecte 

de l’ús massiu de pesticides. A principis dels setanta, el tema nuclear 

va prendre força i va originar el naixement, el 1972, de l’organització 

Greenpeace, com resposta a les proves nuclears americanes a Alaska. A 

finals dels setanta, els problemes ambientals ja ocupaven un espai destacat 

en el panorama mediàtic i, per tant, en l’agenda del debat públic i polític. 

Greenpeace i les seves campanyes mediàtiques hi van jugar un paper 

de relleu, però també van aparèixer en aquella mateixa època algunes 

publicacions especialitzades com The Ecologist.

En un moment en el que els problemes ambientals transcendien l’àmbit 

de la natura i ocupaven l’espai social, polític i mediàtic, l’Assemblea 

General de Nacions Unides va crear el 1983 una comissió de medi 

ambient i desenvolupament que va redactar el text conegut com “Informe 

Brundtland”. En aquest text s’ofereix una de les primeres definicions de 

desenvolupament sostenible com “aquell desenvolupament que satisfà les necessitats 

de les generacions presents sense comprometre la capacitat de les futures per a satisfer 

les seves pròpies necessitats”. La intenció era elaborar una definició pràctica, que conduís 

a “canvis en l’accés als recursos i en la distribució de costos i beneficis” (UNWCED, 

1987). Amb la popularització i ús creixent del concepte, també han anat 

sorgint interpretacions diferents i en ocasions conflictives, no mancades 

de filosofies implícites i explícites.

La perspectiva de l’Informe Brundtland lliga el desenvolupament 

sostenible al concepte de solidaritat intergeneracional i introdueix, així, 

algunes consideracions filosòfiques transcendentals relatives als estàndards 

bàsics de vida i a la necessitat de tenir en compte la sostenibilitat a llarg 

termini quan aquests estàndards o necessitats essencials (alimentació, 

aigua, energia, treball, serveis sanitaris) es sobrepassen.

Aquesta definició ha estat sotmesa a diferents crítiques, les més agudes 

provinents dels economistes i d’alguns filòsofs. Malgrat que en l’informe es 

reconeixia que l’aplicació d’estratègies de sostenibilitat requeriria canvis en 

les estructures econòmiques, socials i polítiques, tant a cada nació individual 

com en l’àmbit internacional, també es critica la seva vaguetat i una certa 
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tendència conflictiva (Bojo et al, 1990). Es diu que és una definició poc 

operativa ja que implicaria que no es pot utilitzar cap recurs no renovable. 

Aquests crítics proposen una definició més operativa segons la qual el 

desenvolupament econòmic en un àrea específica (regional, nacional, 

global) és sostenible si la reserva total de recursos - capital humà, capital 

físic reproductiu, recursos ambientals, recursos no renovables - no decreix 

amb el temps. Aquesta operativització de la definició inclou la possibilitat 

de substitució d’uns recursos per altres. La dificultat en aquest cas rau en 

com avaluar els recursos de forma precisa o en com proveir incentius 

econòmics per tal que els països pobres inverteixin en sostenibilitat. 

Així, en part per donar resposta a les vaguetats del concepte de 

desenvolupament sostenible, en part per fer-lo més operatiu, s’ha 

desenvolupat un gran nombre d’estudis sobre indicadors de sostenibilitat. 

Es tracta, en definitiva, d’introduir una certa dimensió quantitativa en el 

concepte, que l’apropi o permeti equiparar-lo al model de creixement 

econòmic, sense deixar de banda els aspectes qualitatius.

Però, tot i l’esforç per quantificar, per molts autors el concepte de sostenibilitat 

de l’Informe Brundtland continua essent limitat a l’hora de definir el model 

de creixement. Redclift (1987: 35) sosté que el desenvolupament sostenible 

implica alguna cosa més que el compromís entre els recursos naturals i el 

creixement econòmic i que la definició del desenvolupament ha de reconèixer 

que els límits de la sostenibilitat tenen orígens tant estructurals com naturals. 

Cal assumir, doncs, altres factors fonamentals del desenvolupament sostenible, 

apart del medi ambient, com ara el poder polític o, en una visió neomarxista 

del concepte de sostenibilitat, els treballadors i els nivells de consum, en 

especial en països en desenvolupament, que haurien d’establir els seus propis 

objectius de sostenibilitat.

Contràriament, Carpenter (1991) acusa la definició Brundtland d’intentar 

conciliar dues fites irreconciliables. Una fita és intensificar el creixement 

(per a satisfer, almenys parcialment, les necessitats dels pobres del món); 

l’altra és evitar la degradació ambiental. Per assolir aquestes fites, la teoria 

del desenvolupament “predominant” implícita en l’Informe Brundtland 

és la del creixement indefinit. Això és incompatible amb l’objectiu 

“sostenibilista” de viure dintre dels límits naturals.

Per ara, assumirem, pel que fa a aquest treball, la definició proposada 

en l’Informe Brundtland entenent que, tot i les crítiques que se li 

fan especialment en aspectes polítics, ètics i culturals, es tracta d’un 
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compromís entre les dimensions econòmica, social i ambiental pensat 

per reformular, des d’un nou concepte, els vells i tradicionals supòsits del 

desenvolupament. Aquesta triple dimensió s’ha anat consolidant com la 

millor fórmula per definir el desenvolupament sostenible, especialment 

quan s’aplica al món de l’empresa. 

1.4. Empresa i sostenibilitat

Alguns autors (Richter, 2001; T.Anderson, 2004) indiquen que la visió 

sostenible de l’empresa remunta a finals del segle XIX i principis del XX 

en l’industrialisme nord-americà i les reivindicacions dels treballadors en 

el marc del Nou Capitalisme. La major part d’aquestes referències, però, 

contenen més elements de responsabilitat social i ètica empresarial que 

d’integració d’elements de sostenibilitat ambiental. 

La visió antropocèntrica envers el medi (segons la qual l’home està en el 

centre de la relació societat-medi ambient que es basa en l’ús il•limitat 

de recursos per satisfer les necessitats humanes) va predominar des de 

l’industrialisme del XIX fins les primeres reivindicacions ecologistes 

globals dels vuitanta. Els primers atacs socials i mediàtics a l’actuació 

empresarial neixen a Estats Units i tenen les seves fites en les catàstrofes 

ecològiques i socials de Bhopal (1984) i Alaska (1989), provocades per 

multinacionals nord-americanes. El núvol tòxic provocat per un accident 

a la planta química de pesticides de la Union Carbide a Bhopal va provocar 

més de 3.000 morts (tot i que encara avui s’assegura que van ser molts 

més) i uns 500.000 afectats i danys irreparables sobre el sòl. El vessament 

del petrolier Exxon Valdez en aigües d’Alaska, els greus efectes sobre el 

fràgil sistema ecològic àrtic i la deixadesa de la multinacional Exxon en 

el tractament de l’accident van provocar la fúria dels ecologistes. El cas es 

presenta sovint com exemple de la primera campanya mediàtica global 

de Greenpeace i fita del moviment ecologista i de pressió contra les grans 

corporacions. 

Els moviments de pressió social i la regulació i control més estrictes per 

part de les administracions van anar provocant canvis progressius en els 

processos i models d’actuació industrial. El gran canvi en el debat teòric 

sobre la relació de l’empresa amb el medi i la societat es produeix sobretot a 

partir de la Cimera de Rio de Janeiro l’any 1992. La política de les grans 

companyies aplicada a aspectes ambientals ha variat considerablement 

des d’aleshores i ha anat més enllà de les primeres actuacions a la 
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fase final o de producció (gestió ambiental de final de canonada) 

fins determinar un nou model de fer negoci i de gestió empresarial. 

Simultàniament, nous factors socials, culturals i econòmics, visibles 

especialment en la globalització, han anat configurant una visió més 

completa i complexa d’empresa sostenible. 

Aquests canvis s’han anat produint de manera gradual. En primer lloc, 

podem parlar de la fase històrica o de legislació que es va mantenir fins 

a finals dels anys vuitanta. Durant aquest període, la política ambiental 

de les empreses venia determinada per la legislació específica de cada 

Estat, és a dir, la preocupació de les companyies es limitava a no 

traspassar els límits legals preestablerts. La fase d’ecoeficàcia va ser 

protagonista des de finals dels anys vuitanta i principis dels noranta. A 

partir d’aquest moment, les empreses comencen a combinar l’eficàcia 

ambiental amb la financera, passant d’una visió parcial de la producció 

a una visió global. Algunes de les pautes d’actuació que es van integrant 

al llarg del procés productiu són la reducció de la despesa energètica 

i dels residus tòxics, el reciclatge, la utilització preferent de recursos 

renovables o l’augment de la durabilitat dels productes i la intensitat 

dels serveis. La darrera és la fase d’integració de la rendibilitat 

ambiental dins les consideracions estratègiques de les empreses, és 

a dir, la introducció del concepte de desenvolupament sostenible al 

llarg de tot el procés productiu, de manera que les empreses poden 

obtenir avantatges competitius. 

Actualment, i en l’occident industrialitzat, es pot considerar que 

aquestes fases estan superades. De fet, el debat gira al voltant dels 

models estratègics que es configuren a partir de la integració de la 

sostenibilitat en el mateix nucli del negoci. Aquesta preocupació ha 

portat a emprenedors del món empresarial a constituir think tanks i 

impulsar iniciatives d’anàlisi, definició i promoció d’un model 

d’empresa sostenible. Un d’aquests think tanks és el World Business 

Council for Sustainable Development, per a qui el concepte de 

desenvolupament sostenible descansa sobre tres pilars: creixement 

econòmic, equilibri ecològic i progrés social. L’actuació de l’empresa 

segons el concepte de desenvolupament sostenible passa per la 

interrelació de tots tres en un equilibri on el creixement econòmic 

consideri els problemes ambientals que pot generar, on la protecció 

ambiental no imposi restriccions en les necessitats humanes bàsiques i 

on es generin els recursos necessaris per impulsar un programa social 

ambiciós (WBCSD, 1996).
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La posada en pràctica d’aquesta visió del negoci va viure diferents moments 

al llarg dels anys noranta a través de models estratègics i teòrics molt 

centrats en el pilar ecològic i el seu equilibri amb el pilar econòmic. 

De la producció neta com estratègia ambiental preventiva integrada, es 

passa a l’ecoeficiència, que s’assoleix a través del lliurament de béns i 

serveis competitius que satisfacin les necessitats humanes i proveeixen 

qualitat de vida, alhora que redueixen de forma progressiva els impactes 

ecològics i l’ús intensiu de recursos al llarg del seu cicle de vida. De manera 

simultània, es desenvolupen mesures de govern com els instruments 

econòmics i fiscals o els acords ambientals. Aquestes eines es despleguen 

conjuntament amb iniciatives privades de disseny i aplicació de sistemes 

de gestió i certificació com l’EMAS (Environmental Management and 

Assessment System) o la ISO 14001. Sovint, aquests sistemes d’auditoria 

i gestió s’acompanyen d’instruments de transparència i informació 

com l’eco-etiquetatge o, de manera molt tímida, algunes iniciatives 

d’informació ambiental. 

L’ecoinnovació introdueix la visió a llarg termini i la possibilitat 

d’aconseguir avantatges competitius en un mercat futur modulat per les 

aspiracions del desenvolupament sostenible. En aquest marc estratègic se 

situa el concepte d’ecodisseny, íntimament vinculat al cicle de vida dels 

productes, com l’estudi de totes aquelles accions que busquen la millora 

ambiental del producte en la seva etapa de disseny.

Una altra concepció sistèmica d’empresa i medi ambient és l’ecologia 

industrial, que explora l’assumpció que els sistemes industrials es poden 

estudiar i tractar com un cert tipus d’ecosistema, com una distribució 

de fluxos de materials, d’energia i d’informació. L’aplicació d’aquesta 

idea pren la forma d’ecoparcs industrials on els residus i subproductes 

d’una empresa són els recursos i matèries primeres de l’altre, vinculats 

entre si a través de cicles tancats. També és, en part, l’origen del 

concepte de desmaterialització (substitució de fluxos de materials per 

fluxos de coneixement) i de l’economia dels serveis (també basada en 

el coneixement) vistos com estratègies de sostenibilitat empresarial 

ambiental (Díaz et al, 2000).

A nivell teòric es van desenvolupar teories interessants entorn la 

integració econòmica i ambiental en els negocis com el Factor 4. Aquest 

es referiria a l’hipotètic augment de la productivitat dels recursos en un 

factor de quatre que resulta d’un ús adequat d’aquests recursos per part 
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de l’empresa que, de forma simultània, és capaç de doblar el benestar i 

reduir el consum de recursos a la meitat. El factor 10 apel•la a la necessitat 

de dur la productivitat dels recursos a aquest factor per assolir el repte 

de la sostenibilitat, especialment a través de majors reduccions en l’ús de 

recursos per part dels països desenvolupats (Weizsäcker, 1992).

Fig. 1. Piràmide de l’estratègia ambiental a l’empresa

Desenvolupament sostenible

Agenda 21, Factor x

Ecoeficiència,
  Producció Neta

EMAS, ISO 14001
  gestio de la qualitat

Auditoria ambiental
  ecoetiquetatge,
     benchmàrquing

FONT: UNEP, WBCSD, 1998 a Díaz, 2000

L’evolució en l’estratègia ambiental del negoci, la seva teorització i la 

innovació han anat configurant un nou paper de l’empresa com actor 

clau i catalitzador del canvi cap al desenvolupament sostenible. Aquest 

rol ampliat integra clarament el pilar social i incorpora nous reptes en 

els models d’actuació empresarial. El repte principal en el pilar social és 

incorporar les consideracions ambientals i socials al nucli (core business) de 

l’activitat empresarial i considerar el compliment de les expectatives de 

les parts interessades com un element central de l’estratègia corporativa. 

L’obtenció de beneficis econòmics i la creació de valor per a l’accionista 

deixen de ser exclusivament els objectius principals de les empreses i es 

prenen en consideració altres formes de generació de riquesa basades 

en l’explotació d’altres tipus de capitals (natural, humà i cultural) i les 

expectatives d’altres parts interessades.

La missió i el repte de l’empresa sostenible és trobar oportunitats que 

resultin beneficioses tant per a ella com per a la societat i el medi en 

els quals operen, ampliant la visió de la sostenibilitat limitada a la 

gestió del risc. Per a avançar en aquesta direcció, l’empresa s’ha de 

dotar de sistemes de govern que permetin alinear l’organització cap a 
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la consecució d’objectius de triple base: econòmics, ambientals i socials. 

El triple compte de resultats és justament una forma de mesura de l’èxit 

de l’organització en les seves actuacions en aquests tres àmbits. La triple 

dimensió econòmica, ambiental i social de l’empresa (triple bottom line) és 

un dels supòsits més comunament assumits a nivell global darrera la idea 

d’empresa sostenible12. 

En aquest punt, es pot començar a distingir entre diferents nivells 

d’integració de valors i pràctiques ambientals i socials per part de l’empresa. 

Mentre que l’empresa convencional es limitaria a reaccionar davant la societat 

basant les seves operacions en la maximització de beneficis compatible 

amb l’acompliment estricte de les lleis i el proveïment d’informació 

davant de demandes específiques de la societat, l’empresa responsable tindria 

una actitud proactiva: es maximitzen els beneficis per als accionistes 

revertint una part a la societat per compensar les externalitats negatives 

de les seves operacions; es duu l’acompliment de normes més enllà de la 

llei, cercant evitar problemes, i es mostra el compromís amb la societat. 

En l’estrat superior es troba l’empresa sostenible, que és líder: maximitza la 

creació de riquesa per a la societat en la qual opera; afavoreix el diàleg 

amb la societat per buscar solucions conjuntes; el seu compromís social 

no és altruisme, sinó aprofitament d’oportunitats en termes d’innovació, 

competitivitat i diferenciació en el mercat13.

La idea actual d’empresa sostenible implica, d’una banda, que l’empresa 

assumeixi la seva responsabilitat en la millora necessària del sistema 

físic-social, de manera que aquest sigui progressivament més just, lliure i 

segur; de l’altra, que l’empresa sigui conscient que no només és possible 

contribuir a la millora del sistema de forma rendible, sinó que aquesta 

és l’única manera de ser rendible i crear valor de forma il•limitada en el 

temps (Rodríguez, 2002).

Per justificar la contribució de l’empresa al desenvolupament sostenible 

des de la rendibilitat i la creació de valor, la literatura sobre el tema recorre 

normalment al business case de la sostenibilitat, és a dir, el conjunt de motius 

i argumentacions, necessitats o problemes associats, alternatives i anàlisi 

de cost-benefici que converteixen la sostenibilitat en una estratègia que 

val la pena abordar (Schmidheiny, 1992; Porter, 1998b; Brew i House, 

2002). El business case de la sostenibilitat es fonamenta en factors intangibles 

i difícils de quantificar, però no per això menys rellevants pel que fa a 

la competitivitat. Alguns exemples són els guanys derivats de la millora en 

l’eficiència com resultat d’una millor gestió de recursos humans i ambientals; 

  12. L’expressió triple bottom line 
s’utilitza sovint en la litera-
tura sobre empresa sosteni-

ble, de vegades traduïda i en 
nombroses ocasions directa-

ment en anglès, i fa referència 
tant a l’estratègia com a la 

comptabilitat basada en els 
resultats financers conjun-
tament amb els ambientals 

i socials. John Elkington, 
cofundador de la consultoria 

SustainAbility, va encunyar 
aquesta expressió el 1998 en 
el seu llibre “Cannibals with 

Forks: the Triple Bottom Line 
of 21st Century Business”. Es 

referia, sobretot, al balanç i 
la comptabilitat per passar 
comptes davant la societat.

  13. Aquesta distinció de ni-
vells d’integració de valors so-
cials i ambientals de l’empresa 

es descriu a bastament  en 
l’informe “Características de 
la empresa sostenible” de la 

Fundación Entorno, 2003.
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la millora en la reputació corporativa per la contribució activa de l’empresa 

al desenvolupament econòmic i social; un menor risc empresarial per la 

implicació proactiva dels grups propers al funcionament i operacions de 

l’empresa; o la construcció de confiança, especialment important vistes 

les conseqüències que pot tenir sobre l’empresa una vaga, un boicot, una 

campanya mediàtica negativa, la pèrdua de socis estratègics o, en últim 

extrem, la pèrdua d’accionistes14. 

Les característiques essencials dels intangibles són la seva naturalesa no física 

i el fet que es basen en el coneixement. Es basen en capacitats humanes i es 

manifesten en les relacions i el perfil de les organitzacions. Són actius que 

depenen sobretot de la creativitat humana, no de materials, i es converteixen 

en valor durable per a les organitzacions a base de construir coneixements 

tècnics, capacitat per innovar, aliances i xarxes, tot plegat per reforçar la 

marca i la reputació. Els intangibles que fonamenten el business case de la 

sostenibilitat poden relacionar-se amb la formació de capital i establir alguns 

dels àmbits d’actuació que millor defineixen les empreses sostenibles en la 

seva concepció i evolució actual: el capital humà estarà relacionat amb els 

actius intangibles com el coneixement o el lideratge; el capital organitzatiu 

amb l’estratègia i altres factors com la comunicació o la transparència 

informativa, que contempla la provisió d’informació de manera clara, 

fiable i contrastada sobre els principis, valors i pràctiques empresarials de 

la corporació; el capital d’innovació inclou l’adopció de noves pràctiques 

de negoci que permetin combinar els objectius de rendibilitat i obtenció de 

beneficis econòmics amb la protecció ambiental i el progrés social; i el capital 

de mercat inclou factors com la reputació, construcció de marca, creació de 

xarxes i aliances, adaptabilitat i relació amb els stakeholders.

Les actuacions de creació de capital intangible que configuren el model actual 

d’empresa sostenible formen part del que es considera el “bon govern” de 

l’empresa15. El bon govern dut a la pràctica pot prendre diferents formes que 

van des dels codis de conducta, passant per la sensibilització i compromís 

de la direcció, fins la comunicació i diàleg actiu amb les parts interessades 

i la internalització de les seves expectatives, la visualització i valoració dels 

beneficis de la responsabilitat social i la destresa per gestionar-ne els aspectes 

relacionats (Ricart, 2003).

La responsabilitat social pot ser una resposta possible, integrada a nivell intern 

a través del bon govern i executada a nivell extern via el reconeixement i 

diàleg actiu amb les parts interessades. Ara bé, per tal que la responsabilitat 

social assoleixi tot el seu potencial pel que fa a l’èxit del negoci i progrés 

14. Vegeu KPGM (2002) i 
SustainAbility/IFC/Ethos Ins-
titute (2002) per a una anàlisi 
exhaustiva del valor dels fac-
tors intangibles en l’actuació 
sostenible de l’empresa.
  
15. El Codi de Govern per a 
l’Empresa Sostenible elaborat 
per IESE i Fundación Entor-
no el 2002 vincula el bon 
govern a “valors compartits 
que conformen el nucli de la 
cultura d’una empresa i fan 
possible, per exemple, una 
descentralització segura i amb 
èxit de la presa de decisions, 
per altra banda molt necessària 
donat el caràcter canviant dels 
entorns competitius”. Aquest 
mateix codi estableix alguns 
dels valors en els que s’ha de 
basar el govern de l’empresa 
sostenible: sostenibilitat, com 
valor inherent del govern de 
l’empresa sostenible que im-
plica assumir també els valors 
i principis d’alguns documents 
globals clau com la Carta de 
la Terra, el Global Compact 
de les Nacions Unides o els 
principis del Llibre Verd de 
la Unió Europea; visió a llarg 
termini, com horitzó estra-
tègic per dirigir les actuacio-
ns i prendre consciència de 
la importància dels canvis; 
diversitat, incloent el respecte 
i la seva cerca activa en tots els 
àmbits (ambiental, cultural, 
d’opinions, creences, gènere, 
etc); obertura en el diàleg 
amb les parts interessades, en 
tots els sentits i orientat a un 
profund coneixement dels 
requeriments, necessitats i 
expectatives d’aquests grups, 
buscant associacions orienta-
des al benefici mutu; integri-
tat, vinculada a l’honestedat, 
rectitud, dignitat i ètica; 
responsabilitat, davant de totes 
les parts interessades.
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cap a la sostenibilitat, encara cal resoldre moltes qüestions, tant teòriques, 

com pràctiques. 

Els principals dubtes teòrics inclouen la definició de la responsabilitat 

social i la seva proximitat conceptual a massa disciplines, sovint 

enfrontades. Per la importància del diàleg actiu amb grups d’interès, la 

RSC s’estudia des de la comunicació i des del màrqueting, assumint en 

cada cas rols diferents: de transparència i construcció de confiança, o 

de construcció de marca i prestigi. Però també s’estudia des de la idea 

de governança: com una forma de direcció i estratègia empresarial que 

millora la governança corporativa ja que considera a altres actors en 

la presa de decisions, més enllà dels accionistes; o com una forma de 

jugar un paper constructiu i legítim en el desenvolupament de marcs de 

governança política i social més efectius. 

Les qüestions pràctiques es refereixen als instruments i mecanismes que 

cal dissenyar i implantar per convertir la RSC en una resposta eficient als 

reptes de la sostenibilitat.

1.5. La responsabilitat social com evolució de la relació 
empresa-societat 

Des del segle XIX, les transformacions socials i econòmiques han anat 

configurant diferents instruments per mirar d’entendre i gestionar el 

lligam, també en canvi constant, entre empresa i societat. Els instruments 

de resposta social són múltiples: van des del patrocini, passant pel 

màrqueting amb causa, la comunicació social, algunes formes de governança 

corporativa, l’ètica empresarial, fins les noves fórmules de responsabilitat 

social, enteses com la interacció amb xarxes de stakeholders per conèixer 

i anticipar necessitats, prevenir conflictes i millorar la competitivitat. 

Aquests conceptes i tècniques, així com les seves implicacions, s’analitzaran 

amb deteniment en capítols posteriors. S’esmenten en aquest punt per 

exemplificar les possibilitats de relació empresa-societat que es plantegen 

actualment en el debat teòric i per introduir la noció de responsabilitat 

social com una forma de resposta corporativa que evoluciona des d’altres 

formes de relació empresa-societat, algunes originades en la comunicació, 

altres basades en models participatius de relació amb la societat.

Algunes de les fórmules més antigues de resposta corporativa a les exigències 

socials de canvi d’època encara són vigents avui dia, com ara els patrocinis, 

Per la 
importància 

del diàleg actiu 
amb grups 

d’interès, la RSC 
s’estudia des de 

la comunicació 
i des del 

màrqueting. Però 
també s’estudia 

des de la idea de 
governança.
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els mecenatges i les activitats d’altruisme empresarial, coneguts com 

acció social. La característica essencial dels programes d’acció social de les 

empreses és que, tot i que s’inclouen en el programa de RSC de moltes 

corporacions, es limiten a actuacions de finançament social, generalment 

sense que s’esperi cap retorn quantificable. 

El mecenatge és tan antic com la humanitat, el seu nom prové de Caius 

Maecenas (69-8 a.C), un patrici romà protector de les arts i les lletres. 

Les activitats de mecenatge es van anar instrumentalitzant, primer com 

formes d’intervenció política (per finançar programes socials) combinades 

amb formes d’intervenció institucional (per influir en àmbits com la 

ciència, la cultura, l’educació o la religió) i, finalment, com fórmules 

d’intervenció econòmica i mediàtica. Els patrocinis esportius dels primers 

Jocs Olímpics van dur l’acció social definitivament al món del màrqueting 

i de la comunicació social de masses, amb la presència de Kodak a Atenes 

1896 o Adidas als primers Jocs televisats de Berlín de 1936. 

Avui dia, totes les agències de comunicació ofereixen als seus clients 

empresa serveis de gestió de programes de patrocini. El patrocini ha 

deixat de ser únicament filantropia per entrar en l’anomenat marketing 

mix de l’estratègia de comunicació empresarial. El marketing mix o 

mix del màrqueting és la combinació de productes de comunicació 

utilitzats per arribar al mercat objectiu d’una organització. Les 

tècniques més agressives del màrqueting, basades en l’ús dels mitjans 

de comunicació de masses (la publicitat, la promoció de vendes, les 

relacions públiques), es considera que estan a la zona superior del mix 

(above the line). Aquestes tècniques es complementen amb altres eines 

alternatives i menys agressives que se situen a la zona inferior (below 

the line). El patrocini es considera una tècnica poc agressiva, al mateix 

nivell que el merchandising (la marca o imatge d’un producte o servei 

s’utilitza per vendre’n un altre, aprofitant esdeveniments massius) o 

el product placement (aparició d’una marca o producte en una pel•lícula, 

per exemple)16. El patrocini com tècnica de màrqueting traslladada 

al paradigma de la sostenibilitat ha pres la forma de màrqueting 

amb causa o màrqueting verd. Alguns autors l’estudien des de la seva 

efectivitat per obrir i capturar nous mercats de consum sostenible 

(Fisk, 1998; Fuller, 2001); d’altres, des de les seves limitacions per 

convertir l’empresa en un actor actiu i legítim en la governança 

per al desenvolupament sostenible (Smith, 1999; Kilbourne, 1995, 

2004; Maignan, 2004). S’insistirà en aquestes tècniques en capítols 

posteriors.

16. En bona part dels llibres 
i programes d’estudi de màr-
queting, publicitat i relacions 
públiques es continua situant 
el patrocini a la zona inferior 
del mix del màrqueting (below 
the line). Això no obstant, les 
xifres multimilionàries que 
es mouen especialment en el 
patrocini esportiu i de grans 
esdeveniments musicals posen 
en dubte el caràcter “no agres-
siu” i “alternatiu” d’aquesta 
tècnica de comunicació. El 
mateix camí segueixen les tèc-
niques del product placement 
i del merchandising. Maignan 
(2004) afirma, de fet, que ja 
no té sentit parlar de tècniques 
below the line perquè totes han 
passat a utilitzar els mitjans de 
comunicació de masses com 
fórmula bàsica per arribar als 
públics als quals s’adrecen.
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La progressiva maduració del debat sobre sostenibilitat ha anat 

acompanyada d’una intensificació d’allò que en comunicació es coneix 

com pressió social17. La pressió social duta a anàlisi de mercat ha produït 

la demanda social. L’empresa, a més de veure’s sotmesa a la demanda 

econòmica tradicional, ha de fer front a la demanda social, íntimament 

interrelacionada amb la primera. Per la influència i condicionament mutu 

d’ambdues demandes, l’empresa ha hagut de desenvolupar mecanismes 

de reconeixement de les exigències i necessitats socials i d’integració 

d’aquestes en la prestació dels seus productes i serveis a través del procés 

de presa de decisions. A l’empresa, el procés d’escolta i reconeixement 

de la demanda social sovint s’articula a través de la seva política de 

comunicació social. 

La comunicació social de l’empresa comença pel coneixement correcte 

de la pressió o realitat social i la traducció posterior d’aquesta informació 

en dades objectives que es poden incorporar als mecanismes de presa de 

decisions. Una comunicació social efectiva, a més, deriva aquestes dades 

en la creació de fórmules de diàleg entre l’empresa i el seu entorn social 

per a una millora contínua i puntual del coneixement entre ambdues 

parts, una influència mútua i un pacte o equilibri dinàmic entre empresa 

i societat (Fernández, 1988: 37). 

La comunicació social està molt a prop de la responsabilitat social. La 

distància que les separa avui dia és una línia molt fina, fins al punt que 

poden ser una mateixa cosa. Algunes estratègies de comunicació poden 

ser tan actives, dialogants i inclusives que es converteixen, de manera 

natural, en responsabilitat social. De la mateixa manera, de vegades 

una empresa anomena RSC una estratègia basada, fonamentalment, en 

instruments de comunicació i transparència, com ara codis de conducta 

o informes de sostenibilitat que defensen bones intencions, però que 

no estan confeccionats, necessàriament, a partir del coneixement i la 

interacció amb les parts interessades de l’empresa.

La comunicació té diferents nivells de responsabilitat i interacció 

social, en funció de la permeabilitat i interdependència assumides per 

l’empresa. La teoria dels sistemes socials de Luhmann (1995) pot servir, 

en part, per donar una explicació sociològica d’aquesta interdependència 

comunicativa. Per Luhman, en una societat complexa, el sistema social 

se subdivideix en sistemes especialitzats, amb autonomia pròpia, en els 

quals la comunicació interna és molt important. La comunicació interna 

defineix i redueix la inseguretat i incertesa que neix de la complexitat de 

La comunicació 
social de 

l’empresa 
comença pel 
coneixement 

correcte de 
la pressió o 

realitat social 
i la traducció 

posterior 
d’aquesta 

informació en 
dades objectives 

que es poden 
incorporar als 
mecanismes 
de presa de 

decisions. 

  17. Fernández (1988: 29) 
defineix la pressió social en 

el context de la comunicació 
de l’empresa com “el conjunt 

de demandes exercides per la societat, 
de forma més o menys concreta, i que 
no s’identifiquen necessàriament amb 

l’intervencionisme estatal ni amb el po-
der sindical, encara que poden servir de 

teló de fons tant a l’Estat com als sindi-
cats. La demanda social pot ser utilitza-
da per poders com els esmentats, però no 

es limita a aquest camp. Es manifesta 
tant individualment com col•lectivament 

a través de diferents estructures socials 
i està en l’ambient social, adjectivant el 
comportament de la societat en les seves 

dimensions econòmiques”.
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l’entorn del sistema social. La comunicació fa els sistemes i els diferencia. 

Per Luhman, els sistemes (polític, econòmic, cultural, etc.) s’identifiquen 

i modifiquen per la informació especialitzada que processen. Aquesta 

informació, a més, protegeix els sistemes en un entorn complex que 

produeix grans quantitats d’informació no necessàriament útil per a les 

seves necessitats. Els sistemes són, doncs, autònoms o independents en el 

sentit que es poden tancar a fluxos externs d’informació no necessària 

o desestabilitzadora18. Luhmann (1995: 147) va suggerir que aquest 

tancament o diferenciació interna pot caracteritzar una societat i la 

forma com un sistema construeix subsistemes. Això es fa més entenedor 

quan Luhmann aplica la seva teoria als mitjans de comunicació i posa 

de manifest com els valors mercantils influeixen el sistema de mitjans. 

Els mitjans filtren i redueixen la complexitat a través de la selecció de 

l’agenda del debat i construeixen una (nova) realitat com actualitat. La 

realitat dels mitjans apareix com una manufactura relacionada amb els 

valors i interessos dominants, com ara els valors mercantils.

 

En la sociologia de Luhmann (1995: 140-159), la comunicació dins 

d’un sistema opera per seleccionar només una quantitat limitada de tota 

la informació disponible a l’entorn, útil per resoldre un problema. Els 

sistemes, en la mesura que resolen el problema, produeixen les seves 

pròpies estructures de referència i retenen aquestes estructures mentre 

aquesta referència sigui prou útil per gestionar tant els estats del sistema 

com els estats de l’entorn. Aquest mecanisme d’adaptació proporciona al 

sistema una idea de la realitat en la qual opera. Partint d’una aplicació 

simplificada de la sociologia de Luhmann, es pot assajar una caracterització 

de la comunicació social de l’empresa en diferents nivells, en funció de la 

quantitat d’informació de l’entorn que se selecciona. 

En el primer nivell, l’objectiu de la comunicació és proporcionar 

informació corporativa a l’entorn, amb poca interacció i dirigida a 

crear coneixement sobre l’empresa, a crear una imatge de l’empresa en 

el seu entorn. L’empresa funciona com un sistema tancat que redueix, 

a través de la comunicació, la complexitat de l’entorn i construeix una 

imatge pròpia dirigida a la societat. En el següent nivell, la comunicació 

s’orienta a la creació de marca per promoure la intenció de compra i, per 

tant, és comunicació adaptada als mercats objectiu i a la construcció de 

prestigi i notorietat. En un nivell més interdependent, la credibilitat pren 

importància per mantenir la posició en el mercat i donar resposta a les 

demandes socials, i cal adaptar la comunicació als diferents stakeholders 

de l’empresa; En l’últim nivell, de comunicació participativa, l’empresa 

18. Luhmann (1995) pren 
aquesta idea de la Teoria 
d’Autopoiesis desenvolu-
pada per Maturana i Varela 
(1988). Per a aquests cientí-
fics, els éssers vius estan dotats 
d’organització; tenen una or-
ganització particular i es cons-
titueixen en éssers vius justa-
ment per la seva capacitat de 
mantenir aquesta organització. 
L’autopoiesis és la propietat de 
crear i mantenir l’organització 
pròpia, una propietat que, de 
fet, és un procés.
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busca la construcció de relacions de confiança, amb objectius d’innovació i 

competitivitat i, per tant, incorpora el coneixement, visions i exigències dels 

stakeholders de cara a nodrir el procés de presa de decisions (Figura 2).

Fig. 2. Interdependència Empresa – Societat en la comunicació social
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(Per crear marca) 
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FONT: Elaboració pròpia

La teoria de Luhman revisada succintament en els anteriors paràgrafs 

permet establir distàncies entre acció social com patrocini o mecenatge 

i comunicació social com un procés més complex. L’empresa utilitza la 

comunicació social per constituir i interconnectar els esdeveniments i 

accions que defineixen i construeixen els sistemes socials amb els que es 

relaciona. La separació entre les fórmules antigues de resposta corporativa a 

les demandes socials i altres models més complexes de relació ve donada pel 

grau d’interacció o d’interdependència entre l’empresa i el seu entorn. 

Els estudis de comunicació social no són, ni de bon tros, l’únic marc 

teòric que ha analitzat la interdependència entre empresa i entorn. Les 

transformacions socials i econòmiques van necessàriament lligades a 

transformacions polítiques, i el debat polític s’ha traslladat també a l’estudi 

de les connexions entre l’empresa i la societat19. Dos conceptes teòrics (i 

també pràctics) extrets de la teoria política i que ens interessa destacar en 

aquesta tesi són la participació i la governança. Es tracta de nocions que 

s’abordaran a bastament en capítols posteriors i que s’introdueixen en aquest 

punt com supòsits des dels quals es vol analitzar i interpretar l’evolució de 

les formes de relació entre empresa i societat, contrastant aquesta anàlisi 

amb la que es pot realitzar des de les teories de la comunicació social. 

  19. Peter Drucker (1993: 
18), reconegut com un filòsof 

dels negocis del segle XX, va 
donar importància política a 

la corporació perquè organitza 
els esforços d’un conjunt de 
persones al voltant d’una fi-

nalitat comuna i, fonamental-
ment, perquè dota l’individu 

de status i funció, i contribueix 
a que participi en igualtat de 
condicions. Això ho justifica 

pel fet que en una societat 
postindustrial, la ciutadania ve 

donada des del treball.  
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La participació com procés ha agafat importància arran de la crisi de 

legitimitat de les institucions públiques i la creixent demanda social 

d’involucració més directa en els processos de presa de decisions 

(Subirats, 2001b). Contradictòriament, aquesta demanda de participació 

ve acompanyada de la desafecció política en les democràcies occidentals. 

Subirats relaciona ambdós processos (demanda de participació i desafecció) 

a partir dels dèficits de representativitat, legitimitat i funcionalitat de les 

institucions públiques i privades. Argumenta que la participació, més que 

restar eficiència al procés de decisió, rescata els valors de la democràcia 

perquè legitima les decisions a través d’un procés de definició compartida 

dels problemes. La legitimació de decisions és la principal motivació que 

pot dur l’empresa a plantejaments participatius de la seva relació amb 

la societat. En aquests plantejaments, l’empresa admet un cert nivell 

d’implicació de les seves parts interessades en els processos de presa de 

decisions de cara a reduir riscos (per exemple, de pèrdua de credibilitat) 

i millorar la competitivitat. 

El procés de participació està lligat a la noció de governança. El terme 

governança té significats diferents en contexts diferents. Els economistes 

parlen de governança corporativa referint-se bàsicament a la responsabilitat 

de les empreses davant de múltiples parts interessades o stakeholders 

i no només els de l’àmbit financer (shareholders). El Banc Mundial parla 

de good governance posant èmfasi en el paper de la democràcia i de la llei 

en el desenvolupament socioeconòmic del Tercer Món. En la literatura 

de l’administració pública, la governança normalment es refereix a la 

crida per una reforma del sector públic per mitjà d’un ús creixent de la 

privatització, l’empresa pública, la contractació privada, els quasi mercats, 

partenariats, etc. (Rhodes, 1997). Altres perspectives reforcen la idea de 

governança com interacció en xarxes d’actors (Kooiman, 2000).

Partint de la interacció entre l’empresa, la societat i els govern, emergeixen 

models de responsabilitat social que busquen un equilibri entre els 

requeriments econòmics i de competitivitat que imposa la globalització 

(divisió del treball, outsourcing, sistemes de producció globals, inversió 

exterior) i els requeriments polítics i socials que exigeixen els actors socials, 

tant a nivell global com a nivell local. Les tecnologies de la informació i la 

comunicació han contribuït a construir una comunitat global informada 

que respon davant dels escàndols financers de les empreses, l’abús als 

drets humans o al medi ambient amb instruments com els boicots al 

consum. En aquest panorama, la RSC pot ser una forma de coneixement 

i reconeixement de les pressions i demandes de la societat global i una 
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resposta estratègica a una pèrdua eventual de credibilitat i posicionament 

en el mercat global. A nivell local també es fan sentir els efectes de la 

globalització (deslocalització, efectes directes sobre el medi ambient) que 

donen peu a formes de RSC més properes al territori i a les idees de 

ciutadania i civisme empresarial20.

Totes aquestes formes de relació empresa-societat conviuen actualment. 

Justament aquesta convivència i la diferent proximitat dels models de RSC 

a les perspectives teòriques de la comunicació o de la política han conferit 

al discurs sobre RSC una àmplia varietat de matisos, metàfores i diferents 

models de percepció i comprensió social del concepte. De la mateixa 

manera que l’empresa ha anat adaptant els seus procediments i mecanismes 

interns de comunicació, gestió i governança a les exigències de la societat 

i del paradigma de la sostenibilitat, la societat ha anat configurant la seva 

pròpia percepció i comprensió sobre l’empresa i la seva funció social. 

El concepte de RSC es troba enmig del debat corporatiu i social sobre 

el paper que empreses i societat poden i han de jugar per fer front als 

reptes de la sostenibilitat. Se’n donen alhora definicions descriptives i 

prescriptives. A la discussió entre què és i què ha de ser la RSC s’hi suma 

el debat sobre com aplicar-la i mesurar-la. Els propers capítols establiran 

el context teòric i la definició de RSC i analitzaran el concepte des de les 

perspectives teòriques de la governança i la comunicació.

De la mateixa 
manera que 

l’empresa ha anat 
adaptant els seus 

procediments 
i mecanismes 

interns de 
comunicació, 

gestió i 
governança a les 

exigències de 
la societat i del 

paradigma de 
la sostenibilitat, 

la societat ha 
anat configurant 

la seva pròpia 
percepció i 

comprensió 
sobre l’empresa 

i la seva funció 
social. 

 20. També emergeixen con-
ceptes específics que posen 

l’accent en el lligam entre RSC 
i territori, com els districtes 

industrials responsables o els 
territoris responsables. No es 

preveu analitzar aquestes idees 
en detall en la tesi.
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2. Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC)

No és nova la idea que l’empresa té una responsabilitat amb la societat que 

l’ha feta possible, més enllà de la maximització de beneficis econòmics. 

La globalització, la liberalització dels mercats, les noves tecnologies i el 

major accés a la informació per part dels ciutadans, així com els escàndols 

financers associats a grans companyies han fet reflexionar a l’alta direcció 

sobre la importància del bon govern de l’empresa, tant per a la reputació 

com per a la competitivitat. 

La resposta de les empreses ha estat gradual. Un dels primers reptes i dels 

principals canvis en la capacitat d’obertura i d’interacció social fa referència 

al bon govern o govern corporatiu, relacionat amb la doble necessitat de 

passar comptes cap endins, cap als accionistes (shareholders), i cap enfora, a 

totes les parts interessades (stakeholders). Assumir aquest repte pressuposa 

algunes consideracions com l’ètica, la transparència i la informació a la 

societat, que es poden posar en pràctica a través de documents generals 

com declaracions de conducta o codis i instruments específics com 

ecoetiquetes o balanços socials. El pas immediat és la comunicació dirigida 

a parts interessades a través, per exemple, de la confecció d’informes de 

sostenibilitat. Els documents de referència internacional sobre elaboració 

de memòries de sostenibilitat21 vinculen aquest treball al diàleg necessari 

amb les parts interessades i a l’establiment de xarxes de relacions per la 

construcció de consens i benefici mutu. El resultat d’aquest treball, i 

conseqüència necessària de la progressiva interacció amb la societat, és la 

integració de les expectatives dels stakeholders en l’estratègia del negoci i, 

eventualment, la implicació activa de l’empresa en la governança per a la 

sostenibilitat a través de les seves xarxes de relació i diàleg.

Totes aquestes accions es poden considerar de RCS. La RCS s’ha convertit en 

un calaix de sastre on hi cap tot això i molt més. Els factors que explicarien 

el gran abast del concepte són múltiples: hi ha molta terminologia associada; 

es tracta d’un àmbit d’acció voluntària; la seva aplicació es mou de l’àmbit 

global al local; es tracta d’una estratègia que afecta pràcticament a tots els 
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21. Un dels principals refe-
rents per a l’elaboració de 
memòries de sostenibilitat és 
el Global Reporting Initiative (GRI). 
El GRI és una iniciativa global 
que funciona com una xarxa 
dedicada a establir i actuali-
tzar directrius i orientacions 
per a la confecció d’informes 
de comptabilitat i respon-
sabilitat social, ambiental i 
econòmica.
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actors socials; i altres factors que s’aniran abordant en aquest capítol. De fet, 

no hi ha consens ni sobre els seus orígens ni sobre les teories que l’expliquen 

ni, naturalment, sobre les definicions i dimensions substantives i subjectives 

del concepte. S’aniran desgranant aquestes qüestions de forma ordenada per 

a una millor comprensió de la RSC i de les diferents percepcions que genera 

entre els actors implicats.

Enlloc d’obsessionar-nos, d’entrada, en analitzar i comparar terminologia i 

significats, deixarem aquesta tasca per al final i l’abordarem a través d’una 

caracterització de les principals dimensions de la RSC. S’insistirà en la dimensió 

relacional, és a dir, la que fa referència al fet que la RSC es fonamenta en les 

relacions entre actors. Això es farà analitzant el paper dels stakeholders i les 

definicions de RSC que elaboren. Abans d’abordar aquesta tasca, es comença 

amb una revisió dels orígens i evolució de la RSC, s’analitza les diferents 

perspectives teòriques que intenten explicar-la i s’identifica les forces que la 

impulsen. 

2.1. Orígens i evolució del concepte

Sembla que hi ha un cert consens entre els autors de la RSC en situar els 

primers antecedents a finals del segle XIX, tot i que l’autèntic avenç en el seu 

estudi teòric s’ha produït en els darrers vint anys. Les primeres referències a la 

responsabilitat de les empreses provenen de les conseqüències de la revolució 

industrial i el capitalisme i estan relacionades amb les condicions laborals i la 

qualitat de vida. La incorporació del medi ambient a les responsabilitats de 

l’empresa es comença a discutir als setanta i no es pren seriosament fins als 

noranta. La participació del món de l’empresa a la Cimera de Rio del 92 és 

una fita destacable en aquest sentit. 

Un bon nombre d’autors ha analitzat l’evolució del concepte i la seva 

construcció al llarg de la història22. Richter (2001) situa la idea que les 

corporacions tenen certes obligacions front l’interès públic a finals del segle 

XIX, amb les primeres empreses industrials dels Estats Units sota control 

estatal a través de grups d’interessos corporatius. Durant el segle passat, en 

la majoria dels països democràtics va augmentar el control governamental 

de les corporacions per assegurar una protecció bàsica dels treballadors i de 

la societat en general. Aquest control incloïa legislació en matèria de sous 

mínims, baixes per maternitat, salut laboral i protecció ambiental, entre 

altres àmbits. Paral•lelament a les accions controlades i regulades pels governs, 

algunes empreses també assumien voluntàriament el seu paper social a través 
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  22. Per a una anàlisi detallada 
vegeu J.Anderson, 1989; De 

George, 1996; Carroll, 1999; 
Richter, 2001.
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de comportaments altruistes o paternalistes, segons el cas i les conviccions. 

El paper de l’Estat en matèria de regulació social era molt limitat i l’empresa 

assumia part d’aquesta funció social juntament amb les organitzacions 

benèfiques. Des d’aleshores, han emergit diversos models de responsabilitat 

social corporativa, sobretot com resposta a crisis de legitimitat. A principis 

del segle XX, es van llançar les primeres campanyes de relacions públiques per 

contrarestar el rebuig popular al poder corporatiu derivat de les grans fusions 

al final de la Primera Guerra Mundial, amb promeses de millora de sous i 

condicions laborals sota un “Nou Capitalisme” i, de nou, durant els anys trenta 

com a resposta als fracassos de l’Amèrica corporativa durant la Gran Depressió 

(Bakan, 2004: 62). 

Un dels primers autors en utilitzar la responsabilitat social corporativa en el 

sentit modern va ser Howard R. Bowen al seu llibre “Social Responsabilities 

of the Businessman”, el 1953. Definia les responsabilitats socials de l’empresari 

com “... l’obligació de seguir polítiques, prendre decisions i seguir línies d’acció desitjables pel que fa 

a objectius i valors de la nostra societat” (Bowen, citat a J.Anderson, 1989). Tanmateix, 

molts economistes rellevants de l’època mantenien una visió oposada, amb 

la seva articulació més coneguda que prové d’autors com Hayek i Friedman. 

Aquests autors vinculaven la responsabilitat corporativa fonamentalment a 

l’obtenció de beneficis per als accionistes encara que no la deslligaven totalment 

de consideracions ètiques. Hayek (1960) ho veia com una forma de limitar 

el poder corporatiu als àmbits on l’empresa pot ser realment beneficiosa 

i Friedman (1962) com una forma d’assegurar l’ús eficient de recursos per 

proveir productes i serveis a la societat en un mercat de competència lliure i 

oberta.

El terme responsabilitat social corporativa es comença a utilitzar durant els 

anys seixanta als Estats Units i el seu ús s’expandeix a mitjans dels setanta, 

amb el discurs sobre les seves implicacions globals arran de les responsabilitats 

ètiques de les empreses multinacionals (De George, 1996). El 1972 les Nacions 

Unides, a través de la Comissió sobre Corporacions Transnacionals, va començar 

a treballar la qüestió dels codis de conducta amb esglésies, universitats, 

fundacions, sindicats i altres institucions socials que començaven a exigir més 

responsabilitat social per part de les empreses23. 

L’ètica empresarial i la responsabilitat social i ambiental van anar guanyant 

reconeixement social i corporatiu. Alguns dels factors que van contribuir-hi 

van ser els escàndols financers, suborns, pràctiques abusives i naturalesa 

cada vegada més global de les activitats corporatives, juntament amb el fet 

que aquestes conductes quedaven cada cop més exposades a l’opinió social 

23. Algunes de les primeres 
crítiques socials les van rebre 
empreses com la Newmont 
Mining Corporation per les 
condicions de treball que 
imposava als seus treballadors 
a Namíbia; Nestlé també va 
ser objecte de la crítica social 
per la promoció de fórmules 
infantils a països en desenvo-
lupament, que contribuïen a la 
desnutrició i la mort d’infants; 
també es va criticar algunes 
empreses que operaven en 
el règim d’apartheid sud-africà 
(Smith, 1981).
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a través dels mitjans de comunicació. Els vuitanta es van caracteritzar per 

la dimensió ètica de la responsabilitat social i es van fer els primers intents 

d’aprovació de codis de conducta en terrenys com la salut i l’alimentació24.

L’arribada de la RSC al terreny ambiental coincideix amb el debat global 

sobre el model del desenvolupament sostenible, els anys noranta. El World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD) va participar 

a la Conferència Mundial de Nacions Unides sobre Medi Ambient i 

Desenvolupament del 1992 amb l’objectiu de preparar recomanacions per 

al desenvolupament sostenible a la indústria (Richter, 2001). Fins a la data, 

tot el que existeix en matèria de RSC són recomanacions. No hi ha cap codi 

de conducta global legalment obligatori per a les empreses multinacionals. 

La RSC és una estratègia voluntària i autoregulada. Les corporacions poden 

adherir-se selectivament a estàndards internacionals, com el Global Compact 

de les Nacions Unides, certificacions de gestió ambiental com la ISO 14001 

o normes de comptabilitat social com la SA8000.

En el debat actual sobre RSC l’element que pren força és el diàleg amb 

parts interessades o stakeholders25. La mirada cap als stakeholders ha 

obert un enorme ventall de possibilitats i perspectives d’estudi. Algunes 

són més properes al discurs de la Business Ethics (BE) i a les noves teories de 

gestió empresarial que van des del management al màrqueting de relacions. 

Altres perspectives aborden qüestions de governança, presa de decisions i 

construcció conjunta d’interessos amb actors de context, com la comunitat 

o el medi ambient. La parcel•lació de l’estudi de la RSC derivada, en part, 

de la creixent atenció a la qüestió del diàleg amb stakeholders ha generat 

literatura abundant en els darrers anys per donar consistència teòrica a la 

RSC com a disciplina d’estudi. A continuació es fa un repàs de les diferents 

explicacions teòriques de la RSC i la seva evolució. 

2.2. Explicacions teòriques de la RSC

L’evolució històrica del concepte va acompanyada del seu desenvolupament 

teòric i hi ha coincidència en situar l’inici del debat teòric al voltant dels 

seixanta. El llibre de Bowen (1953) va encetar el debat, apuntant la centralitat 

de poder i presa de decisions d’algunes grans corporacions i com això podia 

afectar diversos aspectes de les vides dels ciutadans. 

L’autèntic desenvolupament teòric coincideix amb la importància creixent 

de la perspectiva managerialista en el món dels negocis. El managerialisme 

  24. Bakan (2004) relacio-
na el fracàs dels esforços per 

aprovar codis de conducta en 
temes de salut i alimentació 
a la resistència neoliberal de 

l’era de Reagan i Thatcher que 
s’oposaven a la regulació de les 

corporacions transnacionals.

 25. Aquest debat es reflecteix, 
per exemple, en documents 

de la OECD i el Banc Mundial, 
que parlen de governança 
corporativa per referir-se, 
justament, a les relacions 

amb stakeholders i l’atenció a 
interessos de grups externs a 

l’àmbit estrictament financer.
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emergeix com un atac a la visió del liberalisme clàssic segons la qual la principal 

responsabilitat de les empreses consisteix en competir econòmicament 

en un context de govern limitat. La Teoria Managerial afirma que la visió 

clàssica implica un conjunt de valors obsolets i pressuposa una realitat que 

ja no existeix. Segons aquesta perspectiva les empreses tenen responsabilitat 

front d’una àmplia varietat d’actors interessats (stakeholders) que inclouen 

empleats, proveïdors, distribuïdors, competidors, clients, comunitats locals, 

agències governamentals, etc. Els interessos de tots aquests grups haurien de ser 

considerats en el procés de presa de decisions. D’acord amb els managerialistes, 

els directius, el management de les grans empreses modernes o les mateixes 

empreses tenen la responsabilitat de constituir-se en “bons ciutadans” que 

actuen d’una manera “socialment responsable”. La qüestió crítica que es 

planteja és decidir quin és el paper adequat de l’empresa, o del gestor, en la 

societat liberal.

Els temes centrals de la Teoria Managerial es refereixen a la significació social, 

política, legal i moral dels canvis esdevinguts en la corporació moderna en el 

capitalisme americà del segle XX. Segons aquesta teoria, tant l’estructura de 

l’empresa com el sistema polític-econòmic del qual n’és part s’han transformat 

radicalment. Amb una dimensió, poder i influència creixents, l’empresa ha 

passat a jugar un paper cada cop més important en la societat i, encara més 

important, els managerialistes apunten que s’ha produït un canvi espectacular 

en els valors i les accions del management a mesura que s’ha anat professionalitzant. 

L’escola managerial aborda tres grans qüestions. En primer lloc, constata que 

a les empreses el poder s’ha transferit dels propietaris als gestors. En segon 

lloc, desplaça el focus d’interès cap a les implicacions d’aquest canvi. Els temes 

d’estudi es relacionen generalment amb la gestió i la política d’empresa i poc 

amb la política econòmica. En tercer lloc, els teòrics que treballen en la disciplina 

managerial des de diferents camps (economistes, científics socials, teòrics del 

dret, crítics socials i filòsofs polítics) estan interessats en les implicacions del 

creixement de la gran corporació moderna i la revolució dels seus directius.

Carroll (1999) fa una revisió dels principals autors dels seixanta i setanta que 

van treballar i definir la RSC sota la perspectiva managerialista. Keith Davis 

(1960) va relacionar la responsabilitat social i el poder corporatiu des 

d’un punt de vista de gestió i sostenia que les responsabilitats socials dels 

gestors i empresaris han de ser proporcionades al seu poder social. Harold 

Johnson (1971) definia una empresa socialment responsable segons la 

capacitat dels seus gestors d’equilibrar una multiplicitat d’interessos. 

Manne i Wallich (1972) van introduir en la definició de RCS aspectes de 

cost i benefici així com el seu caràcter voluntari. 
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Apart d’analitzar el comportament dels gestors i el grau de discrecionalitat 

de què gaudeixen, el managerialisme situa les tesis de la revolució dels 

directius i de la seva professionalització dins d’una consideració més àmplia 

del sistema econòmic, polític i social. En els nous entorns canviants del 

mercat, el públic exigeix més. Les empreses han de respondre a demandes 

cada cop més articulades de la societat i per seguir mantenint la seva 

posició estratègica han de parar atenció i donar resposta a les expectatives 

del públic. A mesura que les empreses han anat creixent han crescut 

també grups importants de públics, els interessos i benestar dels quals es 

troben inexorablement lligats a l’empresa, i el suport dels quals és vital 

per al seu èxit. Aquests públics inclouen empleats, accionistes, clients i 

consumidors, proveïdors i veïns. A més, hi ha molts altres públics amb 

els quals l’empresa interacciona: competidors, sindicats, grups d’interès, 

institucions educatives, mitjans de comunicació i el govern als seus 

diferents nivells. 

En aquest punt, l’interès teòric es desplaça des del paper dels gestors a 

la governança i la relació amb els grups d’actors o stakeholders. Una 

resposta és la Stakeholder Theory. Les teories econòmiques de l’empresa també 

incorporen la visió dels stakeholders en els seus models de governança 

corporativa. La Agency Theory, basada en la maximització de beneficis per 

als shareholders i l’orientació al mercat, es contraposa a la Teoria de 

Transacció de Costos i la Organization Theory, ambdues basades en una visió 

de stakeholder (Figura 3).

Fig. 3. Les teories explicatives de la RSC
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Aquestes teories defineixen els públics o stakeholders de l’empresa i, a 

continuació, passen a descriure les obligacions i responsabilitats que se’n 

deriven. L’espectacular creixement de les empreses en dimensió, poder 

en el mercat i impacte en la societat duu associat, de manera natural, un 

creixement equivalent en responsabilitats. La gran empresa es veu obligada 

a plantejar objectius a llarg termini de cara a la supervivència, el creixement 

i l’obtenció d’un respecte i acceptació creixents per part del públic. La 

rendibilitat a curt termini, que es considerava un objectiu dominant, si no 

exclusiu, es passa a veure com un mitjà per assolir objectius més amplis, no 

com una finalitat en ella mateixa. El llarg termini s’utilitza com argument 

per als accionistes. Si les corporacions no accepten aquestes responsabilitats, 

els interessos de l’empresa a llarg termini podrien veure’s en perill per una 

regulació pública creixent. 

El model de stakeholders es contempla com part de l’estratègia global 

de mantenir i maximitzar el poder a base de convertir (posar a favor de 

l’empresa) els potencials adversaris, convencent-los de la congruència 

d’interessos. Es tracta d’actuar i comportar-se com un bon ciutadà. Ser bon 

ciutadà, ser socialment responsable, significa intentar maximitzar el poder. 

En la pràctica, això condueix finalment a la maximització del benefici. 

Segons la Stakeholder Theory, l’empresa es pot veure com a un nexe d’actors que 

participen en activitats corporatives per interessos diversos i, de vegades, 

incongruents. Alguns d’aquests actors (empleats, directors) estan implicats 

directament coordinant i realitzant activitats productives. Altres actors 

(inversors, socis estratègics) només proporcionen un suport indirecte o 

parcial a les activitats organitzatives. Un tercer tipus d’actors opera en els 

límits de l’entitat abstracta que constitueix l’empresa i inclou una varietat de 

grups implicats amb l’organització per a una varietat de raons. Aquest tipus 

conté els clients, les administracions, els grups de pressió i les comunitats 

locals. La Stakeholder Theory descriu l’empresa com un sistema obert i flexible 

constituït per actors diversos i actiu en una xarxa de relacions amb altres 

actors (Donaldson i Preston, 1995). 

Freeman (1984: 21) defineix els stakeholders com grups o individus 

beneficiats o perjudicats per les accions corporatives, o bé amb interessos 

i drets respectats o vulnerats per aquestes accions. Hi ha altres definicions 

i diverses propostes de classificació i categorització dels stakeholders. La 

seva revisió s’aborda en un apartat posterior d’aquest capítol i en relació als 

models de percepció que cada categoria o tipus de stakeholder construeix 

al voltant de la RSC.
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Les teories econòmiques de l’empresa també han explorat perspectives 

explicatives de la RSC, sobretot des del punt de vista de la governança 

corporativa. La noció de governança aplicada a l’empresa té 

interpretacions diferents en funció dels sistemes de lideratge, gestió 

i control. La governança corporativa pren diferents formes segons els 

objectius de l’empresa, els actors a qui s’adrecen aquests propòsits. 

les estructures necessàries per assolir-los o el paper assumit com 

organització econòmica dins del context de la societat. La Agency Theory, la 

Teoria de Transacció de Costos i la Organization Theory són les explicacions 

més comunament utilitzades per donar marc teòric a la RSC des de la 

perspectiva de governança estratègica. 

La Agency Theory se centra en el problema de la separació entre propietat 

i control. Aquesta separació entre els drets de propietat i els drets 

de decisió condueix al conflicte de funcions d’utilitat i interessos 

diferents entre propietaris i directors d’una empresa. Assumint que els 

gestors tendiran a maximitzar els seus beneficis particulars, la Agency 

Theory explicaria la RSC com una estructura de governança orientada a 

controlar els gestors. Aquesta visió ens duu inevitablement a prendre 

el mercat com punt de referència del model de governança (Jensen i 

Meckling, 1976). 

Al contrari de l’Agency Theory, la Transacció de Costos utilitza la governança 

de forma explícita, com estructura jeràrquica eficaç que serveix per 

assegurar l’acompliment de relacions contractuals. L’empresa és un 

nexe de contractes que organitzen i regulen transaccions de productes 

i serveis. El problema central d’estudi de la teoria de transaccions és, 

justament, l’eficiència de les estructures de governança escollides per 

efectuar aquestes transaccions. Per a Williamson (1985), els règims de 

governança consisteixen en estructures i regles formals i informals que 

permeten fer transaccions econòmiques. El problema d’estudi és, doncs, 

quines estructures de governança jeràrquica poden funcionar com 

alternativa al mercat, desviant el focus d’atenció des dels shareholders 

als mecanismes més efectius de transacció dins del context cultural i 

polític de l’empresa. La RSC s’explicaria com un model jeràrquic de 

governança que té en compte actors del context de l’empresa en tant 

que agents de transacció (Williamson, 1985).

Per últim, la Organization Theory se centra en els recursos i les competències 

de l’organització. La governança corporativa, en aquest cas, guarda 

relació amb la forma com es generen, combinen i activen aquests 
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recursos i competències de cara a obtenir avantatges competitius. Aoki 

(1984: 72) defineix la governança corporativa com l’estructura de drets 

i responsabilitats entre les parts que tenen algun interès en l’empresa. 

El punt de referència de la RSC com estructura de governança explicada 

per la Organization Theory és, doncs, la gestió estratègica de recursos i 

competències dels diferents actors de l’organització. Com la transacció 

de costos, i a diferència de la Agency Theory, també aquí tenen importància 

altres actors més enllà dels shareholders.

Hi ha un enfocament alternatiu de la RSC des de la governança que 

rebutja la concepció econòmica de l’actor oportunista i defensor dels 

seus propis interessos. Etzioni (1995) planteja la teoria de l’empresa 

com Comunitat Moral sota l’argument que la gent sovint es mou per 

una lògica deontològica per la qual consideren, alhora, allò que és 

obligatori o permès i les responsabilitats envers els altres. Seguir aquesta 

lògica condueix a comportaments corporatius altruístics inexplicables 

des de la perspectiva econòmica. L’argument fonamental per a la RSC 

des de la Comunitat Moral prové de considerar que els beneficis són el 

mitjà per assolir un objectiu, no l’objectiu en ells mateixos. L’empresa 

socialment responsable seria, aleshores, aquella que es fixa objectius que 

per a la gent són socialment legítims i moralment justificables (Etzioni, 

1995: 103). Com és natural, la crítica econòmica a aquesta perspectiva 

prové de la diferent concepció instrumental que es dóna a l’empresa. 

La teoria econòmica estaria d’acord amb la idea que l’empresa serveix a 

interessos morals, però insisteix que el bé que proveeix arriba a través 

de la creació de riquesa per als propietaris. Bowie (1991), Deetz (1995) 

i altres teòrics de la comunitat moral argumenten que en empreses 

amb múltiples propietaris s’acaba produint la lògica deontològica per 

les relacions morals que, forçosament, s’acaben establint en el si de 

l’empresa. Però, més enllà dels propietaris i shareholders, en el sistema 

de governança també cal prendre en consideració les relacions morals 

amb altres stakeholders. 

La Business Ethics (BE) com marc explicatiu de la RSC també s’ha ocupat de 

la responsabilitat moral de l’empresa. Lozano (1999: 35-53) vincula la 

responsabilitat moral de l’empresa al paradigma de la persona moral i 

la distingeix de la responsabilitat social, lligada al paradigma del sistema 

social i econòmic i a la funció que des d’aquest s’atribueix a l’empresa. 

Des d’aquesta perspectiva, la RSC com estructura de governança ha de 

donar resposta als valors socials dominants dels diferents stakeholders 

de l’empresa. 

Altres 
enfocaments 
de la RSC 
que rebutgen 
la concepció 
econòmica 
de l’actor 
oportunista i 
defensor dels 
seus propis 
interessos són 
la teoria de 
l’empresa com 
Comunitat Moral 
i la Business 
Ethics.



62 Responsabilitat corporativa i sostenibilitat: actors socials, comunicació i governança

En una lògica explicativa dels models de construcció de les relacions 

entre actors, enlloc d’usar els models o estructures de gestió (governança) 

de l’empresa, es troben les teories de la RSC basades en la comunicació 

i el màrqueting. Kuhn (2003) afirma que les teories econòmiques de 

l’empresa no preparen prou bé per comprendre totes les dimensions 

de la RSC. Per a la comprensió de la RSC (i especialment dels escàndols 

financers) proposa mirar l’empresa des d’un angle diferent, fonamentat en 

la força constitutiva de la comunicació. Kuhn suggereix una explicació de 

la RSC des del desenvolupament d’una teoria comunicativa de l’empresa. 

Per fer-ho cal començar per reconèixer que la comunicació és un procés 

fonamentalment pragmàtic que té a veure amb la consecució d’acció 

social. 

Les diverses explicacions teòriques de la RSC que s’ha apuntat en aquest 

apartat es contrasten en la literatura i són font de terminologia i marc de 

definicions que miren d’aclarir com cal interpretar i aplicar la RSC en la 

pràctica. Tanmateix, cap de les definicions apuntades pels diferents marcs 

teòrics es pot considerar acceptada globalment (ni tan sols dins la mateixa 

comunitat teòrica). La majoria d’aquestes perspectives prefereixen 

donar una definició de la responsabilitat social des dels elements que la 

constitueixen o les forces que la impulsen. Seguirem la mateixa estratègia. 

Començarem per exposar les principals forces impulsores o motors de la 

RSC i acabarem el capítol definint-la considerant les seves dimensions i 

elements d’interès per a aquest treball de tesi. 

2.3. Els motors de la RSC

El vertader impuls de la RSC comença a finals del vuitanta i, sobretot, als 

noranta. Al marge de consideracions terminològiques o teòriques, el debat 

es va centrant en la seva raó de ser, en els seus motors o els arguments 

que duen l’empresa a plantejar estratègies de responsabilitat social. La 

major part d’aquests arguments prové dels impactes socials, ambientals i 

econòmics de la globalització en les seves diverses manifestacions.

Diferents autors atribueixen diverses causes al canvi en el debat sobre RSC 

que passa de la discussió teòrica a l’aplicació pràctica. Entre les múltiples 

causes econòmiques, politiques, ètiques i socials atribuïdes, el business case 

és, sens dubte, l’argumentació que se n’ha sortit millor per portar el debat 

de la RSC al si de l’empresa, més que el debat sobre desenvolupament 

sostenible. Drucker (1984) va ser un dels primers autors a destacar la 
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importància de convertir les responsabilitats socials en oportunitats 

de negoci. El business case juntament amb altres forces polítiques i 

estructurals conformen el motor de la RSC en els darrers vint anys. En 

altres paraules, és l’entorn econòmic, polític i estructural de l’empresa, 

més que l’evolució de la RSC com estratègia, allò que impulsa actuacions 

corporatives en aquest sentit (Utting, 2000).

Utting afirma que els canvis en alguns sectors empresarials sobre temes 

de RSC tenen poc a veure amb un sobtat interès d’aquestes empreses 

pels temes socials o per l’estat ambiental del planeta i més amb aspectes 

econòmics, polítics i estructurals. Aquests inclouen les oportunitats de 

negoci, la possibilitat d’obtenir avantatges competitius, la gestió de la 

reputació, els grups de pressió, les polítiques de consum, la capacitat 

de resposta davant la regulació i els canvis en l’organització global de la 

producció i del màrqueting. La llista és més llarga i inclou una àmplia 

varietat d’argumentacions i contraargumentacions, motiu pel qual ens 

centrarem únicament en alguns dels principals motors econòmics, polítics 

i estructurals.

Dins dels motors econòmics, se sol insistir en la importància de les estratègies 

win-win i la competitivitat. La RSC sovint se sosté que és bàsicament una 

resposta racional de l’empresa a les constriccions socials i ecològiques i a 

les oportunitats del mercat. Es considera una estratègia win-win perquè 

permet, simultàniament, millorar el rendiment ambiental i social, així 

com l’econòmic. Les pràctiques associades, per exemple, amb l’eficiència 

energètica i la reducció de residus poden reduir costos; l’ús de tecnologies 

netes pot augmentar la productivitat; la capacitat de resposta davant les 

preocupacions socials també pot suposar un avantatge competitiu per a 

l’empresa. Hi ha, doncs, diverses argumentacions lligades a la reducció 

de costos i a la millora de l’eficiència econòmica, social i ambiental. A 

més de la reducció de costos, també se sol apel•lar als possibles avantatges 

competitius de la RSC. En sectors on la competència global redueix la 

capacitat de diferenciar-se sobre la base de trets com el preu i la qualitat, 

pot haver-hi un avantatge competitiu a través d’altres trets associats a la 

responsabilitat ambiental i social26. 

Un factor que guanya importància, especialment arran del 

desenvolupament de les noves tecnologies i la globalització informativa, és 

la gestió de la reputació i la imatge corporatives. La gestió de la marca s’ha 

convertit en un tema central no només del màrqueting i la comunicació 

corporativa, sinó també de la mateixa estratègia del negoci. El repte de 
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les empreses no és únicament gestionar de forma reactiva una possible 

crisi de marca derivada d’actuacions incorrectes, sinó també minimitzar 

o evitar qualsevol impacte en la reputació responent de forma activa a 

les preocupacions ambientals i socials dels múltiples stakeholders. Això 

pot implicar canvis en els sistemes de gestió ambiental i un increment 

dels esforços de les relacions públiques i la comunicació, però també pot 

incloure més accions de diàleg preventiu amb stakeholders i grups de 

pressió, articulades a través de la RSC.

Entre els principals frens econòmics s’hi troben els costos associats a la 

RSC, l’eventual pèrdua d’eficiència derivada d’una desviació de recursos 

cap a aquestes activitats o l’increment dels preus que, en definitiva, pot 

suposar per al client incorporar aquest tipus d’estratègia en el negoci. 

Aquest argument contra la RSC ja el va posar sobre la taula Friedman 

(1962) quan advertia que la RSC podia suposar un impost addicional per 

al consumidor. 

En el conjunt de motors polítics de la RSC destaquen els que fan referència 

a les pressions que rep l’empresa des de dalt i des de baix. Des de baix 

arriben les pressions, cada cop més articulades, de la societat, grups 

organitzats i ONG així com la pressió o amenaça de major regulació per 

part dels governs. La capacitat dels ecologistes, organitzacions de drets 

humans, consumidors i altres interessos socials organitzats per posar 

les empreses en el punt de mira crític de l’opinió pública ha augmentat 

de forma espectacular des dels anys noranta. Això evidencia que s’està 

produint un creixement quantitatiu de la societat civil organitzada 

arreu del món i també una millora en la seva capacitat d’organitzar-

se en xarxes explicada, sovint, per la revolució de les comunicacions i 

el desenvolupament d’Internet. Els efectes de la pressió de la societat 

organitzada sobre les corporacions s’han deixat veure de forma evident 

en casos singulars com els de BP, Nike, Rio Tinto o Shell. L’octubre de 

1997, Nike, per exemple, va haver de fer front a protestes organitzades 

a 50 ciutats dels EUA i 11 països, que denunciaven males pràctiques en 

temes socials relatius a sous mínims, ús de treball infantil i intimidació 

de treballadors. Les inversions d’algunes companyies petrolieres en 

zones culturalment i ambientalment vulnerables també ha despertat les 

consciències socials per donar suport a les comunitats indígenes i sistemes 

ecològics amenaçats. Els escàndols financers o les pràctiques de suborn a 

governs per obtenir drets d’explotació minera han acabat de configurar 

una percepció pública molt crítica pel que fa a les operacions de les grans 

multinacionals, especialment en els països en desenvolupament. 
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Apart de respondre a les pressions provinents de la societat organitzada, 

la responsabilitat corporativa suggereix que un dels factors principals que 

provoquen respostes corporatives davant de temes ambientals i socials és, 

de fet, la regulació governamental o l’amenaça de regulació. Les empreses 

prefereixen la RSC com estratègia voluntària, que un increment en la 

legislació i la seva complexitat. 

Des de l’òptica managerial, les pressions que motiven la RSC també venen 

des de dalt, per part dels shareholders i els propietaris. Els fons ètics d’inversió 

i els índexs verds de cotització són un exemple de la resposta de la RSC 

a les pressions des de dalt. Apart de la vigilància a la qual els accionistes 

sotmeten els gestors de l’empresa, aquests darrers també han reaccionat 

com una forma d’assegurar la seva posició, no només adaptant-se a 

requeriments imposats, sinó també a través de l’exercici moral, cultural 

i el lideratge intel•lectual (Utting, 2000). El WBCSD és un exemple de 

grup de gestors d’elit constituïts com ONG per pressionar des de dalt. 

Els principals frens polítics de la RSC s’argumenten, sobretot, des del 

perill de dominació o massa poder que es pot acabar atorgant a l’empresa 

si acaba fent-se càrrec, també, de qüestions socials que estan més enllà 

dels seus interessos directes. 

En el conjunt de motors estructurals, Utting fa referència als canvis de 

tipus social, cultural i institucional que ocorren a nivell internacional. 

Aquests inclouen la divisió del treball i l’especialització flexible, els canvis 

demogràfics, els canvis en els sistemes de valors socials i un conjunt de 

factors que forcen l’empresa a donar resposta a requeriments que no es 

poden resoldre des de la micro-economia o la política. 

Aquests canvis estructurals també poden suposar un fre a la RSC en el 

sentit que l’empresa pot ser percebuda com portadora d’unes obligacions 

i responsabilitats que estan molt més enllà del paper que la societat està 

disposada a atorgar-les. 

Així, doncs, és evident que la diversitat de perspectives teòriques i 

arguments a favor i en contra de la RSC justifiquen plenament que 

convisquin una gran quantitat de termes, significats i percepcions sobre 

el que la RSC realment és i suposa, tant per a l’empresa com per a la 

societat. Hem advertit que no oferiríem una definició única de RSC perquè 

probablement s’hauria d’extreure d’alguna de les diverses perspectives 

analitzades amb el consegüent biaix teòric i limitació per a l’objectiu 
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multidisciplinar d’aquesta tesi. En lloc d’això, proposem una definició 

basada en les dimensions que són rellevants per a la seva comprensió des 

de les percepcions que en tenen els diferents stakeholders implicats.

2.4. Cap a una definició del concepte basada en les seves 
dimensions

Ja hem insistit en el fet que la RSC no té una definició generalment 

acceptada. Per a alguns, és simplement un enfocament de la gestió i la 

direcció en el qual s’identifiquen, avaluen i respecten els interessos de 

tots els stakeholders de l’organització. Per a d’altres, i molt semblant a 

aquesta primera definició, la RSC és un procés dinàmic de reconeixement 

i resposta a normes, en contínua evolució, de responsabilitat i rendiment 

de comptes entre l’organització i els seus stakeholders. 

El Llibre Verd de la Comissió Europea27 defineix la Responsabilitat Social 

Corporativa com un “concepte segons el qual les empreses integren la 

preocupació social i ambiental en les seves operacions de negoci i en 

les relacions amb els seus stakeholders sobre una base voluntària”. La 

definició del Business for Social Responsibility28 (EUA) en diu que és l’assoliment 

de l’èxit comercial per camins que honren els valors ètics i respecten 

a la gent, les comunitats i el medi ambient natural. Aquesta definició 

també accentua la idea de reconèixer i respondre a un espectre més 

ample d’interessos d’actors que inclou, però no es limita, als accionistes. 

L’índex de Sostenibilitat del Dow Jones29 utilitza el terme “sostenibilitat 

corporativa” referint-se a l’enfocament de negoci que crea valor a llarg 

termini per als accionistes abraçant oportunitats i gestionant riscos que 

es deriven dels desenvolupaments econòmic, ambiental i social. Per 

proporcionar un terme de més rellevància empresarial, John Elkington 

(1998) va encunyar l’expressió triple bottom line per referir-se a la creació de 

valor econòmic, ambiental i social. 

Se solen utilitzar diversos termes indistintament amb RSC. Sostenibilitat 

i desenvolupament sostenible en són dos que, pel fet de distanciar-se 

de la línia central del discurs corporatiu, s’han anat restringint en el seu 

ús i han estat substituïts per altres expressions com triple bottom line. De 

fet, en aquest treball prenem els termes sostenibilitat i desenvolupament 

sostenible com sinònims per referir-nos a un nou paradigma. La RSC (en 

qualsevol de les seves accepcions) seria una forma de resposta de l’empresa 

davant del canvi de paradigma social i ambiental. 

Proposem una 
definició de RSC 

basada en les 
dimensions que 

són rellevants 
per a la seva 
comprensió 

des de les 
percepcions 

que en tenen 
els diferents 

stakeholders 
implicats.

  27. Comissió Europea. Libro 
Verde: fomentar un marco 

para la responsabilidad social 
de las empresa, Brussel•les, 

2001

  28. Business for Social 
Responsability: Introduction 
to Corporate Social Respon-

sability. White paper.
www.bsr.org

  29. www.sustainability-in-
dex.com/htmle/sustainabili-

ty/corpsustainability.html
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En determinats àmbits30, es tendeix a separar el terme RSC de la dimensió 

ambiental i s’utilitza l’expressió responsabilitat social i ambiental 

per incloure-la. Per destacar qüestions de valors, conducta i filosofia 

d’empresa s’utilitza sovint l’expressió “ètica corporativa”. Alguns autors 

associen els termes ciutadania corporativa, veïnatge corporatiu, empresa 

cívica, empresa com comunitat moral, territori socialment responsable 

a aspectes filantròpics i altruistes de l’activitat empresarial. D’altres 

vinculen aquestes expressions a la dimensió local o de proximitat de 

les accions socials de l’empresa, accentuant el model de relació amb 

stakeholders comunitaris. 

En aquest treball de tesi s’utilitzarà el terme RSC per referir-nos a 

una forma de resposta de l’empresa al paradigma de la sostenibilitat 

basada en una sèrie de dimensions que poden prendre més o menys 

força o equilibrar-se. Justament, l’equilibri o desequilibri d’aquestes 

dimensions confereix a la RSC un caràcter més proper a la governança, 

a la comunicació, a l’estratègia o model de gestió, o al màrqueting. 

De la mateixa manera, la forma com es percep socialment l’equilibri 

de dimensions determina la definició que cada grup social fa de RSC. 

Proposem, doncs, una definició construïda socialment a través de la 

percepció, basada en algunes dimensions fonamentals de la RSC que 

s’enumeren a continuació.

A. Caràcter voluntari

Ens interessa destacar la dimensió voluntària per la seva rellevància en 

la construcció de percepcions socials sobre el paper de l’empresa en el 

paradigma de la sostenibilitat. La RSC està sotmesa a una tensió entre 

el seu caràcter voluntari i les reivindicacions reguladores (sobretot per 

part d’ONG internacionals). Es va produir una tensió similar quan van 

aparèixer els primers esforços reguladors en temes ambientals. L’origen 

de la legislació en matèria ambiental està tràgicament associat a desastres 

humans i ecològics causats per empreses. L’accident de Bhopal de 1984 

va originar legislació als EUA en temes de control i informació sobre 

ús de substàncies tòxiques. Els avenços en la regulació d’emissions 

i informació pública també van ser fruit de les reivindicacions del 

moviment NIMBY (Not in My BackYard), preocupat pels efectes més 

propers i locals de la indústria sobre el medi ambient privat. L’oposició 

de l’empresa als esforços reguladors del govern va venir en forma de 

codis de conducta, declaracions ambientals i acords voluntaris per a la 

reducció progressiva d’impactes ambientals. 

30. Per exemple, la Interna-
tional Labour Organization 
(ILO).
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La creixent desvinculació de les multinacionals al territori i la consegüent 

dificultat d’establir responsabilitats en un marc legal estatal o local ha dut, 

en els darrers anys, a algunes ONG internacionals (entre altres, Greenpeace o 

Friends of the Earth) a propugnar l’adopció d’un instrument legal obligatori 

globalment. Per contra de regular les activitats de les grans multinacionals 

i assegurar la seva correcta actuació social i ambiental amb un tractat 

establert externament, la indústria defensa que se centrin els esforços en 

millorar les iniciatives industrials i les regulacions locals, especialment en 

els països en procés de desenvolupament. 

Sovint, aquesta diferència en les postures front l’obligatorietat de la 

RSC s’expressa a través de models radicalment diferents de percepció, 

comprensió i aplicació de la RSC. Hi ha un ampli ventall de posicions, 

des dels actors que defensen el seu caràcter voluntari, passant pels que 

opinen que qualsevol acció que vagi “més enllà” de la llei pot tenir efectes 

exemplaritzants, fins als que no fan distinció entre RSC i business as usual 

mentre no estigui regulada a nivell internacional. 

Un altre aspecte de la dimensió voluntària resulta rellevant a efectes 

d’aquesta tesi i és el fet que implica la no existència de lligams contractuals 

(derivats d’un control regulador específic de la RSC) entre l’empresa 

i els grups d’interès implicats. En aquest treball es vol donar especial 

importància a la relació de l’empresa amb el seu context en el marc d’un 

nou paradigma, la sostenibilitat. El context, els seus actors i les relacions que 

hi estableix l’empresa són, en aquest sentit, els principals protagonistes. No 

es considera tant rellevant el paper de les parts interessades de l’empresa 

amb qui aquesta estableix una relació regulada per un contracte. 

B. Creació de valor econòmic, social i ambiental 

La qüestió no resolta de la rendibilitat de la RSC es considera un aspecte 

definitori fonamental, especialment des del punt de vista de les diferents 

percepcions que la creació de benefici pot engendrar. La creació de valor 

econòmic, ambiental i social sovint s’explica a través dels intangibles. 

No és gens d’estranyar que, per efímers i difícils de quantificar, els 

intangibles generin percepcions radicalment oposades entre els actors de 

la RSC. El lligam entre els intangibles i la RSC és íntim i té moltes cares, 

per la qual cosa per entendre com es pot crear valor a través de béns 

intangibles és important entendre com es crea riquesa a llarg termini i 

quins noms i cognoms té aquesta riquesa, més que no pas quins números 

duu associada. Intangibles com la reputació, la confiança o la capacitat 
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d’innovar són àmpliament reconeguts com fonamentals en l’àmbit financer. 

Altres com els valors, l’ètica o la conducta són més familiars en l’àmbit social. 

La participació i la presa conjunta de decisions són intangibles dels sistemes 

polítics i democràtics. 

Els intangibles són factors no físics que s’espera que generin beneficis futurs per 

als sistemes, individus o empreses que en controlen l’ús. La dificultat principal 

del seu ús i control és que no apareixen en el balanç econòmic i encara s’està 

definint la forma de presentar-los en les noves formes de balanç social31. Sembla 

que hi ha un cert acord, però, que es basen, sobretot, en el coneixement i en 

les capacitats humanes i que es manifesten en les relacions i el perfil de les 

organitzacions. Una classificació molt comuna als llibres de les escoles de negoci 

associa els intangibles a la formació de capital de diferent naturalesa: El capital 

humà està relacionat amb béns de coneixement com el lideratge; el capital 

organitzatiu es pot vincular a la comunicació estratègica; el capital de mercat 

guarda relació amb la reputació, el desenvolupament de marca, les aliances 

i xarxes i l’adaptabilitat de l’empresa al seu entorn; el capital d’innovació és 

proper a la capacitat de recerca i desenvolupament i a la tecnologia.

Aquest senzill esquema subratlla el paper fonamental del coneixement, 

la competència humana i la creativitat. Quan es parla de l’economia del 

coneixement, la societat del coneixement o l’economia de la informació s’està 

donant una categoria especial a aquests capitals de naturalesa no física. Malgrat 

aquestes tendències, moltes empreses encara no reconeixen, gestionen ni 

comuniquen els intangibles, fet que genera confusió tan a dins com a fora de 

l’organització. La RSC definida des de la dimensió de creació de valor permet 

entendre les diferents percepcions internes i externes al món corporatiu des 

de l’òptica de la importància que es dóna als intangibles i, en especial, al 

coneixement.

C. Relació amb stakeholders

Un cop assumida la RSC per part de l’empresa com una acció voluntària que 

s’integra en el negoci per crear valor, queda pendent la seva posada en pràctica, 

dotant-se de mecanismes i estructures que l’equipin de forma adequada per 

contribuir al desenvolupament sostenible des de la rendibilitat econòmica. 

Lògicament, hi ha un bon nombre d’àmbits on l’empresa pot actuar i, de fet, 

duu a terme des de fa temps, que van des de les activitats de patrocini o l’acció 

social, a l’adopció de processos de producció per reduir la contaminació o la 

ecoinnovació, passant per la formació o la transferència de tecnologia, per 

posar alguns exemples. 

31. Com el model de memòria 
de sostenibilitat desenvolupat 
per la Global Reporting Initia-
tive, a la qual es feia referència 
en la nota 21.
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Tanmateix, més enllà d’aquestes accions molt específiques i sovint adhoc, hi 

ha mecanismes a través dels quals una empresa pot entendre i respondre a 

les expectatives de la societat i de grups d’interès particulars; interessos que. 

d’altra banda, canvien contínuament. Es tracta de mecanismes de relació amb 

els stakeholders que abasten diferents nivells d’implicació, començant per la 

transparència informativa, la comunicació per a l’intercanvi de coneixement o, en 

el nivell més avançat, la participació dels stakeholders, integrant les seves visions en 

el procés de presa de decisions. La dimensió relacional determina de la forma més 

directa el model de percepció que cada grup construeix sobre la RSC. Cada nivell 

de relació amb els stakeholders contribueix a la definició conjunta d’una visió de 

la RSC, les seves capacitats i limitacions i el seu significat en els diferents àmbits en 

els quals opera.

En el nivell informacional i comunicatiu se situa la transparència. La transparència 

significa proporcionar a la societat informació a partir de la qual puguin jutjar 

el comportament de l’empresa. Més enllà de l’àmbit corporatiu, la transparència 

és un puntal de la democràcia i dels sistemes de governança per a la presa de 

decisions. Tot i que la transparència no assegura automàticament que es prendran 

les decisions correctes, se’n diu que és el millor mecanisme de correcció d’errors 

ideat per la humanitat32. Aquest nivell de relació pot incloure la publicació o 

comunicació dels valors de l’empresa, visió, missió, polítiques i sistemes; les 

estratègies de l’empresa en temes clau del desenvolupament sostenible i la forma 

com pensa dur-les a terme; els compromisos corporatius en forma de codis de 

conducta o el resultat de la seva actuació a través de normes i certificacions que 

l’acrediten. Tot i la limitada interactivitat entre empresa i els seus stakeholders a 

aquest nivell de relació, el tipus d’instruments utilitzats i la forma com s’apliquen 

determinen diferents percepcions socials sobre la RSC. 

En el nivell participatiu es condueixen processos de diàleg i consulta que 

duen la relació amb stakeholders més enllà de la transparència, de cara a 

integrar les seves visions en el procés de presa de decisions. La implicació de 

stakeholders es pot basar, per exemple, en enquestes de percepció internes 

i externes; grups de treball i comissions; panells consultius amb actors o 

partenariats i constitució de xarxes de coneixement amb agents externs. 

L’eficàcia i credibilitat d’aquests sistemes i processos depèn de la correcta 

identificació prèvia de stakeholders i de que puguin articular les seves 

preocupacions i expectatives en els espais i moments apropiats. A més, i 

d’aquí la dificultat i escassesa d’aquests processos integradors, els decisors de 

les empreses han d’estar disposats i habilitats per tenir en compte les visions 

dels stakeholders. En aquest nivell sovint s’assumeix, com cap esperar, que 

les decisions finals continuen depenent de l’empresa. El diàleg i implicació 
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32. SustainAbility/Ethos Insti-
tute (http://www.sustainabi-

lity.com/)
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dels stakeholders no determina les decisions, sinó que facilita el cicle de 

millora de la responsabilitat social, construeix confiança i legitima les 

accions de l’empresa, qüestions (la confiança i la legitimitat) fonamentals en 

la determinació de percepcions socials sobre la RSC.

Les tres dimensions proposades i la seva variabilitat són les que originen 

diferents models de percepció i comprensió social de la RSC. D’una banda, tant 

el caràcter voluntari com la importància donada a qüestions de transparència, 

confiança o legitimitat poden determinar la forma que acaba adoptant la 

RSC o els instruments dels quals es dota, siguin codis de conducta, memòries 

de sostenibilitat, eines de diàleg o una combinació de tots ells. D’altra banda, 

la RSC també pren formes diferents en funció dels stakeholders adreçats i en 

funció de la identificació i definició prèvies d’aquests actors. 

De totes les dimensions de la RSC, la relació amb els stakeholders és la que centrarà 

aquest treball. La dimensió voluntària permetrà delimitar aquestes relacions dins 

de l’àmbit contextual, és a dir, aquell en el qual les relacions es construeixen al 

marge de contractes formals. La dimensió relativa a la creació de valor tindrà un 

tractament horitzontal, de paradigma, relacionant la RSC amb el canvi de model de 

desenvolupament cap a la sostenibilitat. La dimensió relacional és la que dibuixarà 

els diferents models de percepció social de la RSC. Segons l’orientació que es doni 

a la relació amb els grups d’interès, la RSC pot estar més a prop de la comunicació 

o més a prop de la governança (Figura 4).

Fig. 4. Les dimensions de la RSC a la tesi
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Es fa, doncs, necessari, en aquest punt, abordar una revisió dels tipus 

de stakeholders amb l’objectiu d’establir una classificació que ens 

permeti abordar còmodament l’estudi de la dimensió relacional de 

la RSC, és a dir, l’estudi de la RSC com una forma de relació amb 

stakeholders orientada per la comunicació o per la governança. 

2.5. Els stakeholders 

Els stakeholders o parts interessades de l’empresa són, per Freeman 

(1984), aquells grups o individus beneficiats o perjudicats per 

les accions corporatives, o bé amb interessos i drets respectats o 

vulnerats per aquestes accions33. Carlson (1999) ofereix una definició 

funcionalista, en el marc del paper i acció d’aquests actors en els 

processos i funcionament del diàleg, com individus clau, grups i 

organitzacions que tenen un interès en el tema en qüestió. Apunta que 

els stakeholders poden ser responsables en la cerca d’una solució a un 

problema o l’adopció d’una decisió, pot ser que estiguin afectats per 

un problema o decisió o poden tenir el poder per aprovar o frustrar 

una solució o decisió. En la governança per a la sostenibilitat i, en 

particular, en processos participatius com l’Agenda 21, Dodds (1997) 

defineix els stakeholders com aquells que tenen un interès en una 

decisió particular, bé com individus o com representants d’un grup. 

Això inclou la gent que influencia o pot influir en una decisió, així 

com les persones que queden afectades per aquesta. 

Un element comú d’aquestes definicions és l’interès34. Un altre factor 

recurrent en bona part de les definicions és la influència en les 

decisions i de les decisions (exercida o soferta). Aquest darrer factor 

és, justament, el més debatut perquè implica diferents qüestions com 

la responsabilitat, la legitimitat dels stakeholders, la implicació, la 

inclusivitat o la representativitat35, per mencionar-ne alguns. Les 

decisions i la seva influència a nivell individual i de societat no poden 

anar deslligades de la noció de stakeholder si s’assumeix una actitud 

responsable, en el sentit de rendició de comptes. Els stakeholders 

mostren preocupació tant pels temes que afecten el seu propi benestar 

(per exemple, exigint més seguretat a la indústria), com per temes 

que no els afecten directament (per exemple, condemnant el treball 

infantil). Per tant, cal assumir una definició àmplia de stakeholder, 

més aviat com grups de stakeholders (comunitats de stakeholders 

segons Maignan, 2004). En la RSC això pren sentit d’una forma evident 
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  33. La definició de stake-
holder de Freeman s’ubica en 
el marc de l’ètica corporativa 

i l’escola de la Business Ethics.
  

34. Com s’apuntava en la nota 
3, la idea d’interès es contradiu 

amb l’origen del terme en 
anglès, que feia referència a la 
persona desinteressada i imparcial 

que es feia càrrec d’un petit 
capital (stake) en una aposta 

per assegurar que es lliurava al 
guanyador.

 35. La representativitat és 
encara un tema molt con-
trovertit en el debat de la 

sostenibilitat i en les crítiques 
que se li fan a l’Agenda 21 

i els nou grups d’actors que 
identifica: Perquè aquests i no 
uns altres? Com es pot assegu-

rar que determinats grups, 
com ara “les generacions 

futures”, estan representats en 
un procés?
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a l’hora d’avaluar els resultats i impactes de les accions conduïdes. 

Una empresa pot tenir un impacte positiu en determinats grups 

de stakeholders i, de forma simultània, tenir un impacte negatiu en 

d’altres36. 

Per facilitar el procés d’identificació de stakeholders i la gestió de les 

relacions amb ells, en la literatura sobre RSC s’han estudiat i ofert diverses 

classificacions. El màrqueting accentua el paper del consumidor i dels 

diferents grups en tant que agents que poden influir en les pautes de 

consum (Hill i Jones, 1992). La comunicació se centra en la capacitat 

de generar opinió pública i d’accedir a recursos informatius (Kuhn i 

Ashcraft, 2003). Les classificacions de stakeholders elaborades sobre 

governança corporativa que ofereixen organitzacions internacionals com 

el Banc Mundial sovint estan relacionades amb la problemàtica dels països 

en desenvolupament i les grans multinacionals amb inversió estrangera. 

S’exposa, a continuació, la classificació de stakeholders que proposa el 

Codi de Bon Govern de l’Empresa Sostenible37. Es tracta d’una proposta 

que s’emmarca en el repte de la interacció i gestió de relacions amb 

stakeholders segons la triple bottom line. El Codi distingeix entre tres grans 

tipus de relacions segons la seva naturalesa, sense que això (com el mateix 

Codi estableix), impliqui cap valoració pel que fa a la importància de 

cadascuna de les parts per a les empreses. 

Els stakeholders consubstancials són aquells sense els quals la mateixa 

existència de l’empresa és impossible. En aquest nivell s’hi troben, 

d’entrada, els treballadors entenent com a tals els integrants de l’empresa, 

sigui quina sigui la seva àrea i nivell de responsabilitat dins d’aquesta. En la 

seva qualitat de ciutadans, compartir amb ells valors i objectius coherents 

amb el desenvolupament sostenible és beneficiós per a l’empresa perquè 

d’aquesta manera és més fàcil aconseguir la seva satisfacció, compromís 

i implicació que, alhora, faran que siguin més proactius per aportar 

propostes de millora i, en definitiva, per contribuir a la realització de 

l’estratègia organitzativa. L’altre grup important en el nivell consubstancial 

és el dels accionistes i inversors. Cada vegada hi ha més persones i 

institucions que, a l’hora de prendre les seves decisions d’inversió, tenen 

en compte l’actuació en matèria social i ambiental de l’empresa. Això 

es produeix per motius ètics, de discriminació negativa (per castigar 

actuacions de discriminació o desigualtat) o de discriminació positiva 

(per premiar una correcta integració del desenvolupament sostenible en 

la seva estratègia, per exemple). El darrer grup en aquest nivell és el 

36. Maignan (2004) analitza 
l’empresa Levi Strauss, aplau-
dida pel seu lideratge en temes 
de treball infantil i acusada 
per la seva incapacitat d’oferir 
seguretat en el treball. IKEA 
és un altre exemple de com 
es pot respondre de forma 
desigual a diferents grups de 
stakeholders (amb bons resul-
tats en polítiques d’inclusió 
social, però crítiques soste-
nibilistes per la promoció 
del “mobiliari d’un sol ús” 
i la generació de residus 
d’embalatge).

37. IESE/Fundación Entor-
no/PriceWaterHouseCoopers, 
2002.
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constituït pels socis estratègics, un grup que sorgeix del fenomen de la 

globalització i que duu a l’establiment d’aliances estratègiques per part 

de les empreses.

Les parts interessades contractuals són aquelles amb les que l’empresa 

manté algun tipus de contracte formal. Sota aquest epígraf s’hi poden 

englobar els clients industrials i finals i els consumidors o usuaris últims 

dels productes o serveis de l’empresa. Es tracta, sens dubte, d’un dels grups 

que té una repercussió més directa i immediata sobre els resultats de 

l’empresa. L’altre grup és el dels proveïdors i subcontractistes. Són un 

esglaó entremig en la cadena de valor i influeixen directament en qüestions 

com la gestió ambiental i social de l’empresa i en les característiques dels 

productes i serveis que l’empresa desenvolupa i comercialitza. En darrer 

terme, cal mencionar les institucions financeres que, per raons similars 

a les exposades en el cas dels inversors i accionistes, són cada cop més 

exigents a l’hora de concedir préstecs o emetre pòlisses.

Per últim, els stakeholders contextuals són aquells que juguen un paper 

fonamental en la consecució de la credibilitat de l’empresa i, en última 

instància, en l’acceptació de les seves activitats; també representen la defensa 

dels béns comuns com el medi ambient, la pau, la seguretat, la llibertat o 

la justícia. En aquest nivell s’hi troben, en primer lloc, les administracions 

públiques als seus diferents nivells (internacional, europeu, estatal, 

autonòmic i local). Es tracta d’un dels grups d’interlocutors principals 

per a les empreses pel seu poder regulador i de compra. Un altre grup el 

constitueixen els creadors d’opinió i de coneixement. S’hi inclouen els 

mitjans de comunicació, les ONG, la universitat i la comunitat científica. 

Per la seva capacitat de crear coneixement i d’influir en la percepció 

que la societat té sobre les activitats de les empreses, tenen una gran 

influència en la gestió de les corporacions. Les empreses poden millorar 

el seu aprenentatge i la gestió del capital que suposa una bona reputació si 

mantenen un contacte estret i fructífer amb aquestes parts interessades. El 

darrer grup d’interès és el constituït per les comunitats locals, els països i 

les societats en les quals operen les empreses o que es veuen afectades per 

les seves activitats.

Aquesta classificació resulta útil a efectes del posterior desenvolupament 

teòric. Ja s’ha anunciat que aquest desenvolupament es fonamentarà en la 

dimensió relacional de la RSC, és a dir, en les estructures de relació amb 

stakeholders i, més concretament, en l’orientació d’aquestes estructures 

cap a la comunicació o cap a la governança. Tanmateix, i atenent a la 
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dimensió de voluntarietat de la RSC, l’interès se centrarà en els actors 

consubstancials i contextuals, primordialment. Si assumim que la RSC 

forma part d’una filosofia corporativa “d’anar més enllà” (de la llei, 

del mercat) també acceptem que les relacions i xarxes establertes per 

operacionalitzar aquesta filosofia no responen a contractes ni formalitats 

legals. A més, cal distingir entre consumidors, proveïdors industrials 

i entitats financeres com actors contractuals en el sentit atorgat en 

el Codi de Bon Govern i aquests mateixos stakeholders actuant com 

organitzacions de la societat civil. En aquest darrer cas, les organitzacions 

de consumidors i usuaris, les patronals i associacions sectorials es poden 

observar com actors contextuals per les pressions que poden exercir sobre 

les corporacions. 

Considerant aquesta elecció, acabem el capítol posant de manifest les 

distintes percepcions socials i la convivència de discursos sobre RSC 

dels stakeholders de la sostenibilitat, sobretot els consubstancials i els 

contextuals. 

2.6. Percepció i discursos socials sobre RSC: governança 
o comunicació?

El pas del paradigma social dominant, basat en el creixement econòmic i 

la racionalitat tecnològica, al paradigma de la sostenibilitat, sustentat en 

la triple dimensió econòmica, social i ambiental del desenvolupament, 

comporta la modificació de normes, creences, opinions, valors i costums 

i, també, dels models cognitius que utilitza la societat per interpretar, 

definir i construir els problemes. 

Una de les primeres conseqüències del canvi de paradigma és la importància 

creixent del debat social i la seva dialèctica, així com dels models cognitius 

o frames (Hansen, 1993, 2000; A.Anderson, 1997) en el quals aquest debat 

i aquesta dialèctica es negocien i defineixen. En el debat participen de 

forma més o menys activa amplis sectors de la societat conduïts pels 

líders d’opinió més diversos, en un qüestionament continu de principis i 

estructures essencials. A més, aquest debat és desigual perquè no tots els 

sectors i estrats socials participen en les mateixes condicions d’informació, 

coneixement, entusiasme o legitimitat. Però és innegable que aquest debat 

afecta a totes les activitats i formes d’organització i, per tant, els actors que 

no hi intervenen queden afectats, encara que no estiguin implicats en la 

negociació. Moltes de les formes d’entendre i valorar els fets socials i, fins 
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i tot, les escales individuals i col•lectives de valors venen condicionades 

pel debat social i per aquells que el dirigeixen. 

Els temes de medi ambient no solen estar presents en el debat social excepte 

quan hi ha grans desastres o accidents (Hansen, 1993). Hansen postula que 

els temes ambientals es converteixen en temes d’interès públic i polític en 

el moment que tenen èxit en els escenaris públics i, més concretament, en 

els mitjans de comunicació. En termes comunicatius, el debat social i la 

seva agenda s’estableixen a través dels mitjans de masses en la seva coneguda 

funció d’agenda-setting38. Amb l’aparició de la demanda social sobre el medi 

ambient, la primera resposta de l’empresa va ser recórrer als mitjans de 

comunicació per controlar l’ordre del dia de la discussió dels problemes. 

De la mateixa manera, algunes organitzacions ecologistes van saber utilitzar 

els mitjans per compensar el poder corporatiu en l’establiment dels temes 

de debat. Greenpeace fins i tot va ser capaç d’invertir aquestes forces als anys 

vuitanta a través de les seves campanyes mediàtiques en temes de residus 

nuclears i amb les seves aliances amb líders d’opinió poderosos en l’àmbit 

científic i tècnic (Hansen, 2000).

Basant-se en la teoria social constructivista, segons la qual els problemes 

s’han de fer visibles en l’esfera pública i en la percepció social abans que 

adquireixin la categoria de problemes socials, alguns autors han analitzat el 

paper dels frames i de les “ressonàncies culturals” en la definició dels temes 

ambientals als mitjans de comunicació (Hilgartner i Bosk, 1988; Gamson 

i Modigliani, 1989). La idea dels frames (emmarcaments) consisteix en 

que cal complementar les fórmules tradicionals de cobertura periodística 

amb un punt de vista més ampli que tingui en compte de quina manera 

les “aportacions culturals” de la societat faciliten i delimiten, alhora, 

l’elaboració i cobertura dels diferents temes. En altres paraules, per tal 

d’aconseguir que un tema destaqui en l’àmbit públic cal “emmarcar-lo” 

culturalment, és a dir, modelar-lo de manera que “ressoni” amb conceptes 

culturals existents i assumits àmpliament. La noció de “ressonància 

cultural” com contribució a la comprensió de perquè alguns temes 

ambientals obtenen una millor difusió en el debat públic i mediàtic que 

d’altres inclou aportacions culturals com la idea de domini de la natura 

(Evernden, 1989: 369), la racionalitat científica i tecnològica (Beck, 1998: 

46) o la por social (Ungar, 1995: 444)39.

L’emmarcament del discurs fa possible que coexisteixin formulacions 

diferents, i sovint oposades, en fòrums de significats diferents (polítics, 

econòmics, mitjans de difusió, opinió pública, etc.). Smith (1992) 

 38. La funció d’agenda-setting 
fa referència a la teoria que, 

en els anys setanta, va atorgar 
als mitjans de comunicació 

el poder i capacitat d’establir 
l’agenda del debat social a 

través del procés de selecció 
de notícies. La interpretació 
més simple de la teoria veu 
els mitjans com actors que 

decideixen la percepció social 
de la realitat. Altres interpre-

tacions consideren el caràc-
ter pluralista de la societat 
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cognitius que també poden 
influir en la determinació de 
l’agenda per part dels mitjans 

de comunicació.
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va examinar aquest fenomen en relació als discursos sorgits arran del 

vessament de petroli de l’Exxon Valdez a Alaska el 1989: el discurs sobre 

desastres va aclimatar el debat; el discurs ambiental se centrava en els 

portaveus ecologistes que oposaven explotació industrial a natura verge; 

i el discurs sancionador se centrava en la incompetència individual del 

capità del petrolier. Els temes ambientals venen determinats (beneficiats 

o perjudicats) pels emmarcaments discursius dels actors implicats i per 

la capacitat dels actors de legitimar el seu discurs en l’esfera pública 

i influir en l’actuació política i social. Aquest és el procés a través del 

qual es configuren les diferents percepcions socials sobre les qüestions 

ambientals. A.Anderson (1997) afirma que les percepcions socials es 

basen principalment en estructures preexistents i mecanismes discursius, 

així com en la lògica interna de les institucions. 

En l’evolució de la relació entre empresa, societat i medi ambient, s’han 

anat definint frames i discursos que han configurat diferents models de 

percepció considerant el significat real i efectivitat de la RSC. L’estudi 

sobre RSC ha anat acompanyat, en les darreres dècades, d’estudis sobre la 

seva estratègia discursiva, especialment la de les empreses.

Mah (2004) declara que l’estratègia discursiva de la RSC és hegemònica en 

un sentit gramscià, amb un grup social (l’empresa) que necessita assegurar 

el consentiment ideològic, a més de la dominació política, per mantenir 

la continuïtat del poder. En aquest sentit, l’empresa estaria emmarcant el 

seu discurs sobre RSC en la retòrica de la globalització i la sostenibilitat 

per assegurar un funcionament de business as usual. Smith (1999) examina el 

consum verd com un mite lligat al discurs del productivisme. La seva tesi 

és que el discurs sobre RSC està associat al màrqueting verd més com una 

forma d’hegemonia productivista que com una resposta real de l’empresa 

a la preocupació dels consumidors pel medi ambient. Kilbourne (2004) 

vincula la RSC al discurs de la comunicació, per oposició al màrqueting, i 

defensa que no serà una estratègia efectiva de canvi cap a la sostenibilitat 

fins que no s’assumeixi a tots els nivells (social, polític i econòmic) un canvi 

en el paradigma social dominant. Sklair (2001) identifica quatre elements 

de ciutadania corporativa global: les relacions amb els treballadors, 

la filantropia corporativa per a desenvolupament de la comunitat, la 

seguretat i salut i els reptes ambientals. Afirma que la RSC es basa en 

un discurs de governança global per, en realitat, desviar l’atenció de la 

idea d’una crisi ecològica global i fer creïble la noció alternativa de que 

aquesta crisi es pot resoldre gestionant problemes ambientals concrets. En 

l’àmbit internacional, el Banc Mundial i el WBCSD també vinculen la RSC 
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al discurs sobre governança. El primer a través del concepte de governança 

corporativa i la necessitat d’incloure tots els grups d’actors o stakeholders 

en el procés de decisions i no únicament els actors financers o shareholders, 

especialment als països en desenvolupament. El WBCSD assumeix una 

definició de RSC com integració d’objectius econòmics, socials i ambientals 

a través, també, de processos de governança entre actors.

En la literatura sobre discursos i percepcions al voltant de la RSC, conviuen, 

doncs, múltiples perspectives. D’una banda, les percepcions i discursos sobre 

RSC poden venir emmarcats pels diferents tipus d’estructures que regeixen 

la relació entre stakeholders. Aquestes estructures poden ser més properes 

a la comunicació o més properes a la governança. De l’altra, els discursos 

dels stakeholders també determinen tants models com actors participen en 

el debat. 

2.6.1. Discursos socials sobre la RSC 

La RSC és un concepte que està impregnat de molta terminologia 

popularitzada a partir dels noranta: del capitalisme global; del paradigma 

sostenibilista; de la nova ètica corporativa i del sistema moral altermundista; 

de la gerga política de la governança i la participació; de la comunicació 

global, tecnològica i mediàtica. Aquesta profusió de termes i llenguatges 

té un efecte doble: sobre el discurs dels actors i sobre les percepcions dels 

actors. Es tracta d’efectes tan íntimament relacionats que és difícil analitzar-

los de forma separada. 

D’una banda, el discurs és un conjunt de significats que representen algun 

aspecte del món social d’una forma determinada. És un element de tots 

els processos socials i, com a tal, pot iniciar, conduir o influir en els canvis 

en el món social. Fairclough (1992: 62-71) constata que tota reforma o 

canvi de paradigma social ve acompanyada d’un discurs nou que intenta 

reemplaçar el vell. Com més gran és la reforma –com més aspectes de la 

vida econòmica, política i social incorpora- més gran és la diferència entre 

els discursos vells i els nous. En la seva anàlisi del llenguatge en el nou 

capitalisme, afirma que el llenguatge s’està tornant més central i destacat 

que en formes anteriors de capitalisme. Dedueix això de la descripció 

freqüent del nou capitalisme com basat en el coneixement o la informació. 

De fet, assevera que no està només basat en el coneixement, sinó dirigit pel 

discurs, donat que els coneixements es produeixen, circulen i consumeixen 

com discursos (econòmics, organitzatius, directius, polítics, educatius, 

etcètera). 
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D’altra banda, les percepcions depenen, en bona part, del llenguatge i 

instrumental tècnic utilitzat en el discurs com símbols, creences i impressions 

dels diferents actors. La influència dels discursos especialitzats en les percepcions 

ha estat analitzada per B. Wynne (1989) en relació al risc. Per a Wynne, els 

desacords entre els experts i els grups no experts sorgeixen d’uns pressupòsits 

que mantenen les diferents fraccions i que, per les seves característiques morals 

–i subconscients-, no són ni millors ni pitjors en cada col•lectiu. Cada grup 

basa les seves accions en experiències morals i professionals que li són pròpies 

del seu àmbit o context particular, però que no sempre es poden aplicar 

de la manera esperada en els contextos dels altres. Es crea una pluralitat de 

percepcions que hauria d’abordar-se a través de mecanismes de diàleg més 

democràtics i racionals a fi de donar resposta als riscos ambientals (Wynne, 

1989, a Tàbara, 1996). Elaborant sobre els supòsits de Wynne, Espluga 

(2004) ha analitzat la percepció del risc en relació a l’exposició laboral a 

pesticides, demostrant les paradoxes del risc ambiental, amb percepcions que 

es contradiuen amb “comportaments arriscats” i viceversa. 

Des d’una visió constructivista, els diversos grups socials perceben les qüestions 

i intenten influir en la percepció dels altres mitjançant múltiples estratègies, 

en funció dels seus interessos, valors o posició social. Cada grup social es 

caracteritza per disposar d’un conjunt de coneixements, expectatives, normes 

i intencions que influeixen en les seves percepcions de l’espai, el temps i els 

recursos naturals. Les diferències es poden detectar en relació amb allò que 

hom percep com a problema, amb allò que hom creu que s’hauria de fer o 

sobre qui hauria de ser el responsable de solucionar-ho (Tàbara, 1996: 60).

Cada grup social afectat, amb un interès específic, percep i interpreta la 

RSC segons diferents models, sistemes de valor, sistemes de presa de 

decisions i objectius finals per al propi grup i per a la societat. A més, 

aquestes percepcions estan contínuament exposades a discursos influents 

que poden modificar-les i reconstruir-les. En una lluita per imposar la 

seva visió de la realitat, els grups utilitzen el seu poder per influir en les 

percepcions dels altres (Bourdieu, 1991: 107)40. La literatura sobre RSC 

s’ocupa contínuament d’intentar caracteritzar els models i visions, sovint 

contraposats, dels actors més actius: les mateixes corporacions, l’àmbit 

polític, els mitjans de comunicació, els consumidors o les organitzacions 

no governamentals.

L’àmbit corporatiu, sobretot des del management i el màrqueting, ha estat 

el més estudiat pel que fa als llenguatges, discursos i diversos models i 

percepcions de RSC que generen. Whitehouse (2003) oposa responsabilitat 
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40. Bourdieu (1991) assenyala 
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social corporativa a ciutadania corporativa considerant el diferent grau de 

consens que els termes generen en motiu, sobretot, del llenguatge, idees 

i valors associats a cadascun d’ells. Afirma que la responsabilitat social 

corporativa ha fallat en el seu intent d’obligar les empreses a comportar-

se responsablement perquè no ha estat capaç de consensuar una definició, 

terminologia i normativa comprensibles socialment. La responsabilitat 

social corporativa hauria estat substituïda per un enfocament més 

consensual, la ciutadania corporativa, que es construeix socialment des de 

la idea i el llenguatge de la de bona ciutadania, més clar i proper als models 

cognitius i de valors de la societat. El discurs dels valors, l’ètica i la moral 

també hauria tingut més èxit que el de la responsabilitat, conferint al model 

de l’ètica corporativa una major capacitat d’assentament en la percepció 

pública i, per tant, major eficàcia en l’assoliment dels objectius corporatius 

de construcció de credibilitat i confiança. L’ètica corporativa, com discurs, 

és més fàcilment assimilable a comportaments correctes i incorrectes i, per 

tant, més útil per influir en les percepcions (De Graaf, 2003).

Roberts (2003) també atribueix al discurs de l’ètica la percepció de la 

RSC que predomina en l’àmbit polític. La crisi fiscal de l’Estat juntament 

amb la globalització dels mercats de capital i de producte han conduït els 

governs a retirar-se de la seva posició tradicional de vigilància. El discurs 

de l’ètica empresarial i el seu reforç per part dels governs servirien per 

legitimar l’habilitat d’aquests darrers per crear les condicions adequades 

per al creixement econòmic i per vigilar el comportament corporatiu. A 

més, la insistència des dels governs en l’ètica de les corporacions s’ubicaria 

també en una estratègia d’influència i poder a través del discurs, en el 

sentit de Bourdieu41. El discurs de l’ètica serviria per desafiar el poder 

corporatiu derivat de la creixent concentració d’accions en mans de grans 

inversors. 

El desafiament del poder corporatiu a través del discurs ha proporcionat un 

model per a altres actors i grups socials preocupats per les conseqüències no 

financeres de l’activitat corporativa. Els mitjans de comunicació s’utilitzen 

sovint per canalitzar i amplificar aquests discursos o, simplement, per fer-

los visibles. Alguns autors han analitzat altres funcions, més complexes, 

dels mitjans en la determinació de percepcions socials i han vinculat el 

discurs dels mitjans a les condicions de la situació social en la qual es 

construeix el discurs (van Dijk, 1993; Calsamiglia i van Dick, 2004; Koller, 

2005). Els mitjans utilitzarien un discurs “divulgatiu”, ple de metàfores i 

de referències al coneixement profà (no expert), per constituir, negociar 

i produir coneixement sobre la RSC. Segons van Dijk (1993), aquesta  41. Vegeu nota 40.
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estratègia conduiria a la creació de diferents tipus de coneixement i 

diferents estratègies de gestió del coneixement i conferiria als mitjans un 

paper de mediadors entre models. 

Els efectes del discurs dels mitjans -i a través dels mitjans- es fan visibles, 

especialment, en la percepció dels consumidors. Els efectes del discurs 

sobre els consumidors han estat analitzats a bastament des del màrqueting 

a causa de les paradoxes constatades entre percepció i comportament. 

L’impacte de la RSC sobre la percepció i el comportament final dels 

consumidors té més matisos dels que es podria intuir a priori. Sen 

i Bhattacharya (2006) posen de relleu que la gent no reacciona front 

la RSC només segons les normes del mercat, per exemple escollint un 

producte determinat. De fet, la seva recerca suggereix que els individus, 

que probablement mantenen relacions múltiples i simultànies com 

stakeholders amb les empreses (possible empleat, possible inversor), 

poden reaccionar davant les iniciatives de RSC no (només) comprant 

productes, sinó considerant (o recomanant) l’empresa en el procés de 

cerca de feina, o invertint-hi. Un discurs dirigit als stakeholders basat 

únicament en una perspectiva del màrqueting centrada en la construcció 

de marca podria restringir la capacitat de generar percepcions favorables 

a l’empresa en tots els rols possibles dels individus (com compradors, 

empleats, inversors, activistes, etc.).

El discurs que es considera més influent en la determinació de 

percepcions sobre RSC prové de les organitzacions no governamentals 

(ONG). Lister (2003) sosté que presenten avantatges comparatius en 

diversos rols que inclouen la prestació de serveis i el desenvolupament 

comunitari en països empobrits o la sensibilització, l’educació 

ambiental i el foment de la participació en temes de medi ambient. 

Aquesta influència en les percepcions i, eventualment, en les conductes 

públiques ha dut a una observació crítica de les ONG i la seva legitimitat. 

Segons Lister, els dubtes sobre els avantatges comparatius de les ONG 

estan relacionats amb la preocupació creixent per la seva responsabilitat 

i representativitat. Els orígens d’aquesta preocupació són múltiples: 

algunes ONG internacionals fan un ús cada cop més freqüent dels 

mitjans de comunicació; l’ús generalitzat d’Internet pot haver tingut 

l’efecte doble de millorar i coordinar la seva acció, però, alhora, generar 

més soroll que substància. 

Si atenem als recursos discursius que utilitzen els grups d’actors més 

influents, podríem arribar a una doble conclusió. D’una banda, les 
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corporacions utilitzen el discurs de la RSC per assegurar la salut del 

capitalisme global i respondre a les crisis de legitimitat i a les pressions 

del mercat. D’altra banda, les ONG utilitzen el discurs de la RSC per 

posar en evidència estratègies corporatives que emmascaren el business as 

usual sense suposar canvis significatius per al model del desenvolupament. 

Ambdós discursos contenen retòrica i expressions que inclouen la 

transparència, obertura, preocupació, confiança, credibilitat, valors, ètica, 

respecte, coneixement, integritat, honestedat, lideratge, responsabilitat, 

comptabilitat, integració, participació, competència, legitimitat i molts 

més. El mateix llenguatge es pot utilitzar per reforçar i justificar la 

globalització neoliberal o per defensar el canvi cap a la sostenibilitat. Les 

mateixes expressions i metàfores poden resultar útils per influir en les 

percepcions socials sobre RSC i descriure aquesta com una resposta de 

l’empresa als nous requeriments de la globalització dels mercats, o com 

una estratègia per continuar funcionant de la mateixa manera però amb 

el maquillatge necessari per legitimitzar les accions. Utilitzar el llenguatge 

i el discurs per establir diferències en els models de percepció de la RSC 

obliga, sens dubte, a establir prèviament els contextos en els quals es 

construeixen i produeixen aquests discursos, així com els models cognitius 

des dels quals s’interpreten. 

La qüestió del discurs té, doncs, una gran rellevància en aquesta tesi però no 

en serà el centre d’atenció. Les diferències en els models de percepció de la 

RSC s’establiran a partir de les diferents estructures de relació entre actors, 

no segons els contextos de construcció i models cognitius d’interpretació 

del llenguatge i el discurs de la RSC (encara que aquest factor no es podrà 

perdre de vista). 

2.6.2. Governança o comunicació?

S’ha argumentat anteriorment que les diferents percepcions de la RSC 

es volen analitzar des de la dimensió relacional. Es vol distingir entre 

dos tipus principals d’estructures de relació entre actors: governança i 

comunicació. Els propers capítols se centren en aquestes estructures i en 

com poden funcionar com respostes corporatives als requeriments socials 

i de la sostenibilitat. 

En primer lloc, s’analitzarà el concepte de governança i els seus diferents 

significats. S’adoptarà i justificarà l’elecció de la perspectiva de governança 

com xarxes com marc teòric explicatiu de les relacions estratègiques, 

d’utilitat decisional, entre actors de l’empresa. Aquestes relacions 
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s’analitzaran amb més deteniment per al model del desenvolupament 

sostenible.

Es seguirà el mateix esquema per establir el marc teòric explicatiu de la 

RSC des de la comunicació per a la sostenibilitat. En aquest cas, s’insistirà 

en el paper de dos grups clau d’actors, els mitjans de comunicació i el 

públic. L’anàlisi del paper d’uns i altres servirà per establir diferències 

entre la comunicació ambiental a l’empresa, orientada per les lleis del 

màrqueting i l’ús predominant dels mitjans de comunicació de masses, i 

la comunicació participativa, definida com un model que atorga un paper 

essencial al públic en la determinació dels continguts de la informació i 

confereix a la informació un valor d’ús, no de consum.

Per últim, i considerant l’anàlisi teòrica efectuada, es dibuixaran les 

característiques dels models de percepció definits per les orientacions 

del màrqueting, la comunicació, l’estratègia i la governança. Aquesta 

caracterització teòrica de models de percepció serà la base de la proposta 

d’investigació en la qual s’aborda una ordenació de les percepcions o 

postures sobre RSC dels actors de l’empresa sostenible. 
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3. Respostes corporatives des de la 
governança. Les especificitats del 
desenvolupament sostenible

3.1. La governança i els seus significats

Una revisió de la literatura sobre el terme governança fa evident que es 

tracta d’un concepte que s’aplica en múltiples perspectives teòriques. En els 

propers apartats examinarem el concepte, el seu origen i les tipologies que 

els principals autors estableixen. L’objectiu és anar descartant significats 

alhora que anem acomodant el nostre tema d’estudi, la responsabilitat 

social corporativa, en la comprensió de governança que millor respon a 

la finalitat d’aquest treball. 

La governança té un significat tradicional i una redefinició moderna. La 

primera definició, a la que Pierre (2000b: 14) anomena Old Governance, fa 

referència a com i amb quins resultats l’Estat condueix la societat. Aquesta 

perspectiva està centrada en l’Estat i en l’estudi de la seva capacitat per 

conduir la societat i relacionar-se amb els interessos d’altres actors socials 

influents. Segons aquesta concepció, l’interès rau en la capacitat del centre 

del govern d’exercir control sobre la resta del govern i sobre l’economia i 

la societat. Descartarem, de moment, aquest significat i ens centrarem en 

el segon. La segona comprensió de governança, en sentit actual, inclou la 

coordinació i els diversos tipus d’interacció formal i informal entre actors 

públics, privats i socials, és a dir, entre el govern, el mercat i la societat. 

En aquesta redefinició teòrica podem trobar diverses perspectives segons 

si l’accent es posa en el govern, el mercat, la societat o en les interaccions 

entre tots ells. 

Aquest treball se centra en la significació actual, moderna, de governança 

i aquest capítol, en particular, revisarà l’origen i emergència del concepte, 

vinculat en especial a la idea d’interacció entre actors. Per poder argumentar 

l’elecció de la perspectiva d’interacció entre actors, es revisaran els diferents 

models de governança que van des de fórmules centrades en l’Estat, fins a 

formes basades en el mercat o en l’autogovernança social. 

La distinció entre concepcions teòriques és clau perquè una cosa és 

l’empresa en la governança i l’altra cosa és la governança de l’empresa. 
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En el darrer cas, estem parlant de la coordinació interna de grups de 

parts interessades de l’empresa per millorar la competitivitat i gestió de 

l’organització i millorar la seva eficiència en el mercat i en la societat 

en la qual opera. En el primer cas, estem parlant del paper de l’empresa 

en la governança, és a dir, de la capacitat de l’empresa per interaccionar 

amb altres actors socials en els processos de participació política i social i 

integrar els resultats d’aquesta interacció en el negoci i les seves operacions 

o, també, en la mateixa estratègia corporativa. D’aquesta visió ens interessa 

igualment la capacitat de l’empresa per establir relacions estables amb 

diferents grups d’actors, orientades al benefici mutu i a la prevenció 

del conflicte i construïdes no tan sols com estratègies corporatives de 

competitivitat, sinó també com fórmules de participació i responsabilitat 

social.

En les següents pàgines ens proposem concretar aquest enfocament 

per distingir-lo de formes neo-conservadores que posen l’accent en el 

mercat o altres enfocaments sobre empresa i governança que tenen el 

seu exemple més clar en les experiències de Business in the Community 

(BiC). Argumentarem que aquestes experiències, més que respondre 

a estratègies d’interacció i cooperació en xarxa o comunicació social 

participativa, són formes d’intervenció directa de l’empresa en el procés 

de govern. El sector privat actua com agent principal, per exemple, en 

la planificació i renovació urbana exercint funcions pròpies del govern 

electe. No ens interessa el paper clau d’un determinat actor sinó la idea 

de la governança com relació i distribució de capacitats i poder entre 

actors. Justament, el debat obert sobre la governança es pregunta si la 

capacitat per esperonar la societat i l’economia de cara a assolir objectius 

col•lectius prové únicament del govern o també d’altres instàncies42. El 

que ens interessa destacar del concepte de governança és justament el 

fet que el govern (no en sentit públic sinó en el sentit de direcció) passa 

per la coordinació i facilitació de múltiples i poderosos actors dins la 

societat. 

3.1.1. Orígens de la governança com noves formes d’interacció i 
coordinació social

L’origen de la governança s’explica sovint des de les crisis de 

governabilitat i democràtiques. En la concepció tradicional de 

governança, Rose (1980) estableix el seu origen arran de la crisi de 

governabilitat dels anys setanta i la desafecció política que en va 

resultar. En la concepció moderna, Bratt (2005) explica l’origen lligat 
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a les amenaces des de dalt i des de baix a les quals està sotmesa la 

democràcia.

La governança es defineix segons l’eficàcia i grau de consentiment social 

que caracteritzen la forma de treballar dels governs. Els anys setanta 

suposen una crisi en ambdós aspectes (effectiveness i consent) que ve donada pel 

creixement descontrolat dels governs i la despesa pública. La crisi d’eficàcia 

i consentiment es tradueixen en indiferència social cap a les institucions i 

els governs, fet que amenaça amb major ineficàcia i major dificultat per 

gestionar la crisi i mobilitzar els ciutadans (Rose, 1980: 6-10). El pessimisme 

i desencís dels setanta sobre la capacitat dels governs per gestionar la seva 

pròpia complexitat duu a la frustració i desafecció com resultat dels fracassos 

polítics. La falta de consentiment ciutadà es pot convertir en indiferència. 

Com més intenta un govern organitzar els ciutadans, més aconsegueix, de 

vegades, que es desmobilitzin. El creixement de la indiferència cívica pot 

acabar aïllant el govern i deixant-lo al marge dels conflictes, fet que redueix 

l’eficàcia política (Sharpf, 1988).

Kaase (1980: 179) analitza la gestió del conflicte i la crisi d’autoritat 

del govern des de les postures que pot adoptar la ciutadania front 

l’autoritat. La ciutadania pot complir les lleis (voluntàriament o de forma 

coercitiva) o bé pot desafiar obertament l’autoritat. Però hi ha una tercera 

alternativa: també pot mostrar-se indiferent a allò que ordena el govern. 

La indiferència és un signe de falta de lleialtat però no es manifesta a 

través de veus de protesta o insurrecció. Els ciutadans senzillament es 

giren d’esquena i deixen d’invertir en el seu rol com ciutadans. Un efecte 

indirecte a llarg termini de la indiferència dels ciutadans és l’afebliment de 

l’autoritat de les institucions socials incloent-hi la família o l’educació43. 

Com que la indiferència fa que el govern perdi eficàcia, els ciutadans 

també tindran menys estímul de cara a rebutjar un règim. Kaase afirma 

que la indiferència és una alternativa barata i fàcil a la rebel•lió. En 

aquesta situació s’afebleix el compromís cívic, la capacitat d’interacció 

social i augmenta la possibilitat de situacions de no-decisió i d’injustícia 

social, així com la deixadesa ambiental. La governança com una forma de 

cooperació i interacció entre actors és una resposta a aquestes amenaces, 

un model per reconciliar el consentiment social i l’eficàcia i capacitat de 

govern. 

Així com Rose planteja la comprensió del concepte de governança 

vinculada a la crisi dels setanta, Bratt (2005: 52-61) estableix una nova 

comprensió arran de les amenaces actuals a la democràcia i en especial 
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a la democràcia liberal front la democràcia electoral, referida la primera 

al procés que va més enllà, amb transferència de poder i participació 

política. La democràcia liberal estaria amenaçada des de dalt i des de baix. 

Des de dalt, les limitacions a la democràcia vindrien de les organitzacions 

internacionals, de les corporacions internacionals i dels grans Estats 

poderosos. Les organitzacions globals, en especial les organitzacions 

econòmiques, tindrien el dret i el poder de gestionar divises, d’establir 

polítiques transnacionals o, com per exemple en el cas de la Unió Europea, 

de definir polítiques agràries afectant als models econòmics d’altres països, 

així com –indirectament- a la seva capacitat de desenvolupament social. 

Els Estats poderosos legitimen els principis democràtics, però també els 

poden obstaculitzar com mostren els models qüestionats d’implantació de 

sistemes democràtics a l’Orient Mitjà, a Iraq o Afganistan o, en la discussió 

sobre el model del desenvolupament sostenible, la negativa de determinats 

països a signar o complir el Protocol de Kioto sobre emissions de CO2. 

Per últim, les grans corporacions són responsables, principalment, davant 

dels seus accionistes i inversors. La necessitat de passar comptes davant de 

la societat i del medi ambient44 prové, sovint, de les amenaces del mercat 

i no d’una preocupació legítima per l’orientació del negoci.

Les amenaces des de baix provenen de les accions i actituds dels ciutadans 

i de l’opinió pública que exigeix tots els avantatges de l’Estat del benestar 

i la màxima eficiència política però s’estanca en l’anomenada “cultura 

del no” i es nega a acceptar els costos de les seves exigències. Es dóna 

la paradoxa democràtica que els ciutadans exigeixen més que mai la 

seva participació en la presa de decisions sobre temes que els afecten 

directament però, alhora, han perdut interès pels processos polítics i la 

participació electoral és baixa.

Els models de governança sorgeixen com una resposta a aquestes amenaces 

i com estratègies de suport a la democràcia basades en instruments que van 

des de les polítiques d’intervenció pública -amb referèndums, consultes 

ciutadanes o pressupostos participatius-, fins a processos de consens i 

diàleg social amb implicació directa dels ciutadans i de les organitzacions 

i moviments socials, passant per les estratègies de responsabilitat social 

de les empreses que es construeixen sobre la base de la relació amb els 

stakeholders, no com tècniques de màrqueting orientades a procés.

La governança emergeix com una forma de govern i interacció entre actors 

públics, privats i socials, alternativa al control jeràrquic i basada en la idea de 

cooperació i inclusió. Un dels seus elements constitutius per Rhodes (1997) 
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és que es manifesta en diferents tipus de xarxes i partenariats i que es 

fonamenta en la manera com el centre de govern interactua amb la societat 

per assolir decisions mútuament acceptades o en la manera com la societat 

pot autoconduir-se amb independència del govern (i en especial dels 

nuclis del govern). Altres elements constitutius per R. Putnam (1993) són 

el capital social, necessari per a una bona governança, i els grups socials 

forts que són la base i el suport de la participació política. 

Mayntz (1993) distingeix entre govern com acció i governança com 

forma de coordinació social i insisteix en el fet que el govern pressuposa 

un subjecte o actor amb capacitat per actuar, mentre que els principis 

del mercat o les comunitats poden ser instruments que permetin assolir 

objectius específics. Argumenta que apareixen xarxes vinculades a 

la diferenciació creixent de les societats actuals i la complexitat de les 

seves interdependències. Els sistemes socials adopten una naturalesa de 

xarxa, es consoliden institucionalment i augmenten la seva capacitat per 

autoregular-se i autoorganitzar-se.

Kooiman (1993: 250) es refereix a la governança o la necessitat de nous 

models de direcció i conducció de la societat com resposta als desafiaments 

als sistemes de govern originats per la complexitat, dinàmica i diversitat 

de les societats modernes i els desenvolupaments socials, tecnològics i 

científics. Afirma que s’observen noves formes d’interacció entre govern 

i societat en àrees com la salut pública, la protecció ambiental, l’educació 

o la planificació territorial. Aparentment, aquestes noves formes intenten 

descobrir alternatives a la resolució de problemes o crear noves possibilitats 

de govern. En aquest procés, s’experimenta amb la co-regulació, la co-

direcció, la co-producció, la gestió cooperativa o els partenariats públics-

privats en els àmbits nacional, regional i local. Davant les cada cop més 

evidents limitacions dels sistemes político-administratius, sorgeixen 

actors que miren de reduir la necessitat de govern (deixant que els 

problemes es resolguin per ells mateixos) o bé intenten redistribuir la 

capacitat de govern incloent a nous membres. Això genera noves formes 

de govern socio-polític on els actors públics i privats no treballen sols 

sinó conjuntament, assumint tots responsabilitats i cridant a la confiança 

social.

S’ha introduït el concepte de governança i la seva emergència lligats a la 

interacció social, essent aquest l’aspecte que més ens interessa abordar en 

la tesi. Però en el debat sobre governança s’utilitzen moltes significacions 

diferents. Es vol acotar encara més el marc conceptual en el que es treballarà 
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per distingir-lo de postures teòriques que s’allunyen de l’enfocament 

desitjat per a aquest estudi sobre la responsabilitat social corporativa.

3.1.2. Diferents significats de la governança

En aquest apartat es revisen les principals formes d’entendre la 

governança. L’objectiu no és establir separacions exhaustives entre models 

de governança, sinó identificar les línies teòriques que més s’ajusten a 

l’enfocament escollit per a l’estudi de la responsabilitat social corporativa. 

En especial, interessa identificar les línees teòriques que poden explicar 

els processos de responsabilitat social corporativa de les empreses com 

estratègies de relació i interacció amb altres actors públics i socials i, 

alhora, establir diferències entre les escoles teòriques pel que fa al paper 

que atorguen a l’empresa i a la societat en la interacció orientada a la 

cerca de solucions col•lectives.

En general, i atenent al gran nombre de classificacions de governança que 

es pot trobar a la literatura, ens limitarem a distingir aquí quatre grans 

categories de governança, seguint, en bona part, la classificació que proposa 

N. Font (2001)45: governança com Nova Gestió Pública; governança 

corporativa; governança com capital social i participació ciutadana; i 

governança com xarxes i interacció social. Les categories s’han establert 

segons el seu interès per a l’estudi de la responsabilitat social corporativa 

i inclouen únicament les postures teòriques considerades de rellevància 

a aquest efecte. 

A. Governança com Nova Gestió Pública (NGP)

Rhodes (1997) i Pierre (2000b) en les seves classificacions estableixen una 

tipologia de governança com Nova Gestió Pública. Es tracta d’un concepte 

d’ús creixent des de principis dels vuitanta. Sorgeix, en primer lloc, de la 

privatització de les indústries de propietat pública i els serveis públics i la 

consegüent necessitat d’assegurar la qualitat i l’acompliment dels termes 

contractuals pactats. En segon lloc, prové de la introducció de pràctiques 

comercials i estils de gestió empresarial en el nucli de l’administració 

pública. Això genera un nou model de servei públic diferent de 

l’administració pública basada en el control jeràrquic. Les seves tècniques 

i pràctiques de gestió estan tretes principalment del sector privat. Els 

elements clau inclouen des de fórmules diverses de descentralització (per 

exemple, la creació d’agències autònomes i empreses públiques), fins a 

l’ús major dels mercats i la competència en la provisió de serveis públics 

En el debat sobre 
governança 

s’utilitzen moltes 
significacions 
diferents. Es 
vol distingir 

les postures 
teòriques que 

millor expliquen 
la RSC.

 45. N. Font (2001) estableix 
quatre formes d’entendre la 
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(per exemple, amb contractació externa), passant per posar més èmfasi 

en l’eficàcia o l’orientació al client. 

Les reformes cap a la Nova Gestió Pública són resultat d’una combinació 

de factors econòmics, socials, polítics i tecnològics. Un tret important 

ha estat l’efecte de les crisis econòmiques i fiscals que ha dut a la cerca 

d’una major eficiència per reduir el cost dels serveis públics. Altres factors 

importants inclouen l’ascendència de les idees neoliberals des de finals 

dels setanta, el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la 

comunicació i el creixent ús per part de les administracions de consultors 

privats internacionals (UNRISD, 1999). 

Tot i que fins fa poc la Nova Gestió Pública s’associava en gran part als 

països desenvolupats i sobretot anglosaxons, els anys noranta van veure 

un bon nombre d’aplicacions de variants de la Nova Gestió Pública en 

algunes economies en desenvolupament. En aquests casos, els principals 

elements són la descentralització i el que alguns autors anomenen la good 

governance. Rhodes (1997) la distingeix de la NGP per la seva dimensió 

internacional i pel fet que intenta aplicar els principis d’aquesta darrera a 

la defensa de la democràcia liberal. 

En l’adopció de pràctiques de NGP, en especial a països en desenvolupament, 

es manté el debat sobre els seus beneficis i limitacions. Sovint la NGP s’ha 

adoptat com un instrument per reformar empreses públiques, concedint 

més llibertat als seus gestors però, alhora, exigint-los responsabilitat i 

transparència, de vegades a través de sistemes de recompenses i sancions. 

En aquest sentit, la NGP s’ha apropat, de nou, a tècniques de govern 

corporatiu com les que es descriuen més endavant sota la línea teòrica de 

la governança corporativa. Tot i que es podria considerar que es tracta de 

formes de gestió que beuen del model empresarial, aquesta perspectiva 

no ens interessa per a aquest treball pel fet que té el seu centre d’interès 

fonamentalment en la gestió pública, no en la relació entre actors. La 

governança com nova gestió pública es caracteritza per la importància 

donada a la reducció de costos, l’eficiència i l’aplicació de mecanismes 

del mercat.

B. Governança corporativa

Des de la perspectiva de mercat es defineix també la governança 

corporativa. Aquest model té una concepció tradicional i una altra de 

moderna. La concepció tradicional és bàsicament d’origen anglosaxó 
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i comú a la realitat britànica i nord-americana. Prové de la dispersió 

d’accionistes i l’activitat dels mercats de borsa d’una banda, i de la gestió 

professional permanent, de l’altra. Hirst (2000: 17) oposa l’èmfasi en la 

protecció dels interessos dels inversors basada en donar veu als accionistes 

a la situació actual en la qual la gestió prové bàsicament d’oligarquies 

autoestablertes. Les autèntiques constriccions a les quals s’enfronta la gestió 

són el manteniment del preu de borsa de l’empresa i l’amenaça d’una 

OPA hostil per part d’altres empreses. La governança corporativa tindria a 

veure amb la millora de la responsabilitat i la transparència de les accions 

de gestió, però sense alterar allò que és fonamental en l’estructura bàsica 

de l’empresa, és a dir, els accionistes, que són els principals beneficiaris. 

Hirst indica que “el problema de la visió convencional de la governança corporativa 

(la visió anglosaxona) és que hi ha una gran i creixent crisi de legitimitat de les empreses. 

Un indicador és la creixent defensa del paper dels stakeholders o parts interessades (...). Les 

empreses exclouen la veu activa de la major part de les seves parts interessades (treballadors, 

comunitats locals, proveïdors, etc.). Però l’actual entorn institucional és incapaç de contenir, 

controlar o fer front a les externalitats creades pels interessos de les polítiques de les empreses. 

Les empreses són, en efecte, autocràcies en un clima polític on la democràcia és la font primària 

de legitimitat.” (Hirst, 2000: 18)

La visió tradicional de la governança corporativa no deixa espai per als 

interessos de stakeholders que no siguin els accionistes. Qualsevol poder 

sobre la gestió per part dels empleats o altres grups interessats es veu 

com una obstrucció i reducció dels beneficis per a accionistes, inversors i 

clients. Aquesta visió s’allunya de l’enfocament sobre governança que ens 

interessa destacar i contrasta amb la concepció moderna de governança 

corporativa. El Banc Mundial (2000: 7) la defineix com aquell model 

de govern que s’ocupa d’equilibrar els objectius econòmics i socials i els 

objectius individuals i comunals. Es tracta d’un marc creat per fomentar 

l’ús eficaç dels recursos i per exigir responsabilitat en la seva administració. 

El propòsit és apropar tan com sigui possible els interessos individuals, 

corporatius i de la societat. 

En la seva concepció moderna, la governança corporativa té a veure amb 

la promoció de la transparència i la responsabilitat des de l’estructura de 

govern i això inclou la junta de directors i accionistes, però també altres 

grup d’actors que poden afectar les decisions corporatives. Ara bé, fins 

i tot des de la visió moderna, el focus d’interès rau en temes específics 

relacionats amb la composició de les juntes directives, la remuneració 

dels gestors, directors i presidents, el tractament de la comptabilitat i la 

En la seva 
concepció 

moderna, la 
governança 

corporativa té 
a veure amb la 
promoció de la 
transparència i 

la responsabilitat 
des de 

l’estructura de 
govern i això 

inclou la junta 
de directors i 

accionistes, però 
també altres grup 

d’actors que 
poden afectar 
les decisions 
corporatives.



933. Respostes corporatives des de la governança. Les especificitats del desenvolupament sostenible

transparència informativa en aquests temes. La governança corporativa 

determina, així, l’actuació i rendiment de l’empresa i anima a utilitzar 

els recursos eficaçment. Aquesta governança inclou normalment un 

cert nombre de funcions relacionades amb el lideratge, l’administració, 

l’estructura o l’autoritat de l’empresa. La governança té lloc generalment 

a prop de l’equip de govern, composat per directors superiors, i per la 

junta d’inversors i accionistes i comprèn la direcció i gestió completa de 

l’empresa així com el seu control, incloent-hi l’estructura de l’organització, 

principis de política d’empresa, directrius i regulació interna i externa, 

juntament amb mecanismes de control.

La governança corporativa també té a veure amb la manera com una 

empresa assegura que s’està donant la màxima importància als interessos 

dels seu accionistes i inversors i com poden influir aquests en la gestió i la 

direcció, per exemple, en la distribució de drets i responsabilitats i en l’ús 

dels seus vots. En definitiva, es tracta d’un codi de conducta voluntari que 

s’espera que els directors d’una empresa (generalment de responsabilitat 

corporativa limitada) segueixin en el seu estil de direcció. 

És clar que l’objectiu de la governança corporativa és dirigir l’empresa 

de cara a maximitzar el valor a llarg termini per a accionistes i inversors 

i assegurar la viabilitat financera. En aquest objectiu, sovint cal 

considerar interessos més enllà del mercat i és aquí on la transparència 

i la responsabilitat poden incloure requeriments més amplis que van 

des d’assegurar un nivell alt de responsabilitat en tots els nivells de 

l’organització, fins a tenir cura de les relacions amb el sector públic de 

cara a oferir serveis rendibles i aplicar programes i reformes d’acord amb 

la legislació vigent, passant per donar resposta a les exigències socials i de 

la comunitat (Charkham, 1994).

Tot i l’obertura creixent cap a grups d’interès contractuals (filials, 

proveïdors, etc.) i contextuals (administració, públic, consumidors, 

etc.), la governança corporativa es dirigeix essencialment als seus grups 

consubstancials, és a dir, aquells que estan lligats a la mateixa existència 

de l’empresa, com són els gestors, inversors, accionistes, socis i –en menor 

mesura- els treballadors. Es tracta d’un model d’organització interna de 

l’empresa i està orientat sobretot a la gestió del risc i a l’eficàcia financera 

basada en la responsabilitat i la transparència. Creix la importància de les 

relacions obertes amb grups externs, però en una visió de dins cap enfora 

i, en aquest sentit, no és una visió que ens interessi explorar o prendre 

com referent teòric per al present treball.
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C. Governança com capital social i participació ciutadana

Sabel (1995: 25) es refereix a aquesta categoria com noves pràctiques 

de coordinació d’activitats a través de xarxes, partenariats i fòrums 

deliberatius. Es troba típicament a micronivell en ciutats, regions i sectors 

industrials. Inclou una àmplia varietat d’actors, com ara sindicats, patronals, 

empreses, ONG, autoritats locals, emprenedors socials i grups comunitaris. 

L’analitza com un estil de governança nou i com una font d’experiments 

en la pràctica democràtica. També inclou pactes socials distanciats del vell 

corporativisme i més vinculats a formes d’experimentació democràtica 

que impliquen els moviments de base en la construcció de legitimitat de 

les polítiques. 

Els principals problemes associats a aquest model de governança tenen 

a veure amb que es tracta de formes de coordinació que s’esvaeixen 

fàcilment. Es tracta sovint de formes de governança social negociada a 

nivell local i és difícil establir la seva durabilitat i bonança. Això dificulta 

l’aprenentatge social i la generalització d’experiències efectives. També 

condueix a formes de governança de xarxa que són molt locals i difícils de 

penetrar per part d’agents externs, donant beneficis fonamentalment als 

membres interns. Les fortaleses que se li atribueixen tenen a veure amb la 

construcció de capital social o la capacitat de les comunitats d’organitzar-

se en grups i enfortir la vida associativa. El capital social és una idea 

central de l’argumentació de R. Putnam (1993, 2000) i es relaciona amb 

conceptes com societat civil o vida pública. Putnam relaciona el concepte 

amb la discussió sobre polítiques i Coleman (1988) l’introdueix en temes 

lligats al context social de l’educació46. També és una idea que utilitza el Banc 

Mundial i els experts en desenvolupament econòmic i social com una manera 

de pensar sobre qüestions de desenvolupament organitzatiu. En aquesta línia 

el BM sosté que “hi ha una evidència creixent que la cohesió social és crítica per a que les 

societats prosperin econòmicament, així com per al desenvolupament sostenible” (Banc Mundial, 

1999: 37). També s’introdueix la noció de capital social en aspectes de gestió 

organitzativa i desenvolupament (Cohen i Prusak, 2001).

Una definició de capital social es refereix a aquest com les connexions 

entre individus i les xarxes socials i normes de reciprocitat i confiança que 

en sorgeixen. En aquest sentit, el capital social és a prop del que Putnam 

anomena “virtut cívica”. El capital social mostra que la “virtut cívica” és 

més forta quan està arrelada a una xarxa de relacions socials recíproques. 

Una societat rica en individus “virtuosos” però aïllats no és necessàriament 

rica en capital social (Putnam 2000: 42). La definició que en dóna el Banc 
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Mundial apunta a les institucions, relacions i normes que modelen la 

qualitat i la quantitat de les interaccions socials d’una comunitat. El 

capital social no és només la suma de les institucions que apuntalen 

una societat, és allò que les manté unides (1999: 38). La definició que 

més s’ajustaria a la perspectiva teòrica que ens interessa destacar seguint 

la lògica de la responsabilitat social corporativa és aquella que entén 

el capital social com el conjunt de connexions actives entre la gent: 

confiança, comprensió mútua, valors compartits i comportaments que 

vinculen els membres de les xarxes socials i comunitàries i fan possible 

l’acció cooperativa (Cohen i Prusak, 2001: 38).

L’element comú de totes les definicions és que la interacció entre persones 

permet la construcció de comunitats, de compromís mutu i de teixit 

social. El sentiment de pertinença i l’experiència de les xarxes socials 

(així com les relacions de confiança i tolerància que hi estan implicades) 

poden aportar grans beneficis a la societat. Un dels temes clau d’estudi 

d’aquesta perspectiva teòrica de governança és la densitat de les xarxes 

socials en les quals la gent està implicada i l’abast del compromís social en 

activitats informals47. Un altre tema clau és la capacitat del capital social 

per ser exclusiu – amb tendència a reforçar grups homogenis- o inclusiu 

i orientat cap enfora per integrar gent de diferents entorns socials.

Des de les diferents dimensions del capital social i d’aquest com forma 

governança, els autors referenciats interpreten els canvis esdevinguts en 

la societat en relació a la implicació social i el compromís cívic en temes 

d’interès comú. Els indicadors que permeten fer aquesta interpretació 

inclouen les votacions en eleccions, la participació política, el nombre 

de lectors de diaris o la participació en associacions locals dedicades a 

problemes propers. Aquests indicadors mostren que el capital social s’ha 

anat debilitant cada cop més en temes com la implicació política, les 

xarxes socials informals o, simplement, la tolerància i la confiança social 

(Putnam, 2000; Cohen i Prusak, 2001). 

La perspectiva teòrica de la governança com capital social guarda relació 

amb l’emergència de la responsabilitat social corporativa com resposta 

de les empreses front la desconfiança social. Ens hi referirem en futures 

ocasions per donar context teòric al paper de les ONG i de les comunitats 

locals en els processos de diàleg amb stakeholders impulsats per les 

empreses i a les dificultats i limitacions que aquestes empreses troben 

quan operen en un context de capital social debilitat48. De la mateixa 

manera, la participació pública i el grau d’associacionisme també són 

47. Les activitats informals 
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la “vida associativa” o grau 
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d’una organització amb el 
seu capital humà, un concep-
te molt treballat des de les 
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determinants per dissenyar i impulsar accions de responsabilitat social 

corporativa orientades al benefici mutu. 

La categoria teòrica de governança com capital social dóna cabuda a algunes 

de les dimensions de la responsabilitat social corporativa, però no és prou 

àmplia per explicar tot l’objecte d’estudi del treball. L’enfortiment social 

a través de relacions cooperatives i la major implicació i participació 

pública poden facilitar els processos de responsabilitat social i fer-los 

més efectius, però no determinen en ells mateixos les característiques 

clau de la RSC. El capital social és una condició necessària però no 

suficient. Per tal que l’empresa sostenible actuï com un actor més en el 

debat i resolució dels problemes ambientals cal que, alhora, aquest debat 

s’integri en les seves xarxes operatives i decisòries i generi valor. El capital 

social pot facilitar, i fins i tot conduir, el debat però també el pot aïllar 

i circumscriure únicament a l’entorn públic o, pitjor encara, a l’entorn 

exclusiu de la comunicació i del màrqueting sense que es produeixi cap 

incorporació real d’idees i canvis en l’estratègia de l’empresa.

L’enfocament de la responsabilitat social corporativa que ens interessa abordar, 

lluny justament del màrqueting i la comunicació unidireccional, parteix 

de la base que es pot crear valor actuant com un agent més en una xarxa 

d’actors de diferent poder, representació i capacitat d’influència, a través de 

l’intercanvi d’informació, la participació i la creació d’aliances cap a la cerca 

de solucions orientades al benefici mutu. El capital social facilita aquest procés 

però no assegura, ni tan sols, que es puguin produir relacions entre actors o 

que s’equilibrin adequadament els interessos dels diferents actors implicats. 

Tampoc explica el funcionament i tipus d’interaccions que es poden produir 

durant el diàleg i que ajudarien a entendre les diferents relacions de poder o 

capacitat d’influència de determinats stakeholders en situacions específiques. 

D. Governança com xarxes i interacció social

Les definicions (i classificacions) de governança com xarxes es desenvolupen 

sobretot des de la teoria política i la política pública, però contenen conceptes 

que van més enllà dels models de funcionament dels governs públics. La idea 

és que la governança com xarxes produeix més rendiment en la provisió de 

béns i serveis pel fet que incorpora informació sobre problemes, preferències i 

recursos dels diferents actors que interaccionen. Aquesta interacció, alhora, es 

produeix en un marc d’interdependència on s’hi troben interessos i estratègies en 

conflicte. Cada actor és autònom però no té prou poder com per determinar 

l’estratègia dels altres actors. 
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Des d’aquests elements generals, diferents autors estableixen diferents 

definicions posant el pes en un o altre element. Rhodes (2000: 54-72) 

defineix la xarxa com un complex d’organitzacions connectades entre elles 

per la dependència de recursos. La seva idea de governança com xarxes 

està caracteritzada per la reciprocitat i la interdependència en xarxes 

autoorganitzades i autònomes que van més enllà del govern, cap a actors 

no estatals. Es donen interaccions continuades entre actors per la necessitat 

d’intercanviar recursos i negociar objectius compartits. Les regles del joc 

s’acorden entre participants i, en definitiva, les xarxes funcionen amb 

autonomia respecte l’Estat. Estableix diferents tipus de xarxes segons la 

seva integració, estabilitat, exclusivitat, interès o focus. Distingeix entre 

els models instrumental, interactiu i institucional. El model instrumental 

funciona de dalt a baix, amb limitacions al govern central, malgrat que 

conserva un poder important i una posició central. La principal limitació 

és el rebuig per part d’actors clau i la pèrdua de flexibilitat en la gestió de 

problemes locals. El model d’interacció es basa en la dependència dels actors 

de la xarxa i la cerca d’objectius i estratègies a partir d’un aprenentatge 

mutu. L’acció col•lectiva depèn de la cooperació. La principal limitació és 

el cost de la cooperació i les dificultats creixents a mesura que augmenta 

el nombre d’actors participants. El model institucional se centra en les 

regles i instruccions sobre les quals es fonamenta la interacció: canvi i 

adaptació d’estratègies dels actors, distribució de recursos, regles del 

joc, valors i percepcions. Les limitacions són justament la resistència i 

dificultat del canvi i l’hermeticitat de les xarxes.

Fig. 5. Tipus de xarxes de governança

 Instrumental Interactiu Institucional 

Objectiu central Millora de les 
condicions de govern Cooperació Disposició de xarxes 

i els seus impactes 
Nivell d’anàlisi Organització focal Interacció d’actors Estructura de xarxa 

Visió de les xarxes de 
polítiques 

Objecte tancat i multi 
formes de govern Interacció horitzontal 

Producte i context 
d’interacció i 
governança 

Característiques de la 
gestió de xarxes Govern estratègic 

Joc per la cooperació 
i prevenció 
d’obstacles 

Diplomàcia i 
adaptació d’incentius, 
estructures, regles i 
cultura de xarxes 

Criteri d’avaluació Resolució efectiva de 
problemes 

Consens i política 
satisfactòria 

Interessos clau i 
relacions 

institucionalitzats 
 

Font: Debating Governance, Rhodes a Pierre, 2000a
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Sharpf (1999: 40-51) centra la seva definició de governança com xarxes 

en una combinació de l’elecció racional i el nou institucionalisme, factors 

que produeixen una institucionalització centrada en els actors. L’argument 

bàsic és que les institucions són sistemes de regles que estructuren les 

oportunitats dels actors (individuals o corporatius) de realitzar les seves 

preferències. Les xarxes són espais de coordinació horitzontal negociada, 

són autocoordinades i autoorganitzades segons les relacions de confiança. 

L’activitat racional modula la conducta dels actors a través dels seus 

interessos i creences i dóna lloc a resultats relativament imprevisibles. Les 

decisions adoptades no tenen perquè aplicar-se a través de mesures legals 

o incentius econòmics perquè la confiança i la responsabilitat juguen 

un paper bàsic en l’acompliment de les decisions. Els actors de la xarxa 

compleixen els acords no per por a les sancions legals o econòmiques, 

sinó per la confiança construïda entre actors i perquè senten la necessitat 

de contribuir a la consecució dels objectius comuns.

Bona part dels elements de les definicions de governança com xarxes són 

molt propers a la lògica de la responsabilitat social corporativa. S’argumenta 

a continuació la idoneïtat d’aquesta perspectiva de governança per donar 

context teòric a la responsabilitat social corporativa.

3.1.3. Governança com xarxes com perspectiva teòrica de la 
responsabilitat social corporativa

A continuació aprofundirem en la comprensió de la governança com 

xarxes en tres fases: a través dels seus elements constitutius, del seu 

funcionament i de les seves dimensions. Per fer-ho ens fonamentarem 

en l’anàlisi efectuada per Marcussen i Torfing (2003) que es basa, alhora, 

en les perspectives de Kooiman (1993), Mayntz (1993) i Scharpf (1999), 

entre d’altres.

Comencem per revisar quatre elements comuns de les diferents definicions 

de governança com xarxes relacionant-los amb elements fonamentals 

de la responsabilitat social corporativa amb la intenció d’argumentar la 

proximitat teòrica de la perspectiva de xarxes als principis bàsics de la RSC. 

Els elements són: interdependència, negociació, xarxes autogovernades i 

interès públic.

En primer lloc, abordarem l’element d’interdependència que caracteritza 

la governança com xarxes. Les xarxes articulen un nombre d’actors 

privats, semi-públics, públics i també socials, si atenem a les definicions 
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comunitaristes de governança com xarxes que afirmen que la vida social 

s’ha de governar, desenvolupar i sostenir d’acord a un diàleg social entre 

actors (Etzioni, 1995). Aquests actors depenen els uns dels altres per la 

consecució de determinats resultats, però també són autònoms ja que actuen 

independentment encara que ho facin escoltant els interessos dels altres. A 

més, han de demostrar que tenen algun interès legítim en els temes que es 

debaten i negocien i que poden contribuir d’alguna manera –amb recursos 

o competències- a crear valor per als altres actors (Mayntz, 1993). 

La responsabilitat social corporativa assumida com un model de 

comportament corporatiu orientat a crear valor a partir de la relació amb 

stakeholders es construeix sobre la idea de xarxes d’interdependència. 

Els stakeholders s’identifiquen en funció del seu interès en relació a les 

operacions del negoci. Són, per tant, actors legítims del debat i existeix 

una relació d’interdependència encara que pugui ser asimètrica. Alguns 

actors (gestors, accionistes) poden ser més forts i tenir un paper central. 

Ara bé, pot haver-hi situacions de conflicte on les forces es redistribueixin, 

per exemple, cap als treballadors i sindicats en el cas de conflictes socials, 

cap a l’administració en l’aplicació de les lleis o per fixar els preus o cap 

a les ONG i la societat civil en els conflictes ambientals. En les fórmules 

de responsabilitat social corporativa que ens interessa analitzar, la relació 

entre els actors de la xarxa es caracteritza per l’intercanvi més que per la 

jerarquia o el control. D’entrada, no hi ha una cadena de comandament a 

la xarxa i tots els actors actuen al mateix nivell. 

El segon element de la governança com xarxes que resulta útil per a aquest 

estudi és la negociació. La negociació inclou les decisions adoptades a 

través de processos deliberatius. A la xarxa es discuteix sobre la distribució 

de recursos i cada actor busca maximitzar els seus resultats. Per tal que 

la negociació es produeixi cal, primer, crear l’entorn de confiança mútua 

que faci possible l’enteniment entre les parts, l’aprenentatge mutu i l’acció 

conjunta. 

En responsabilitat social corporativa, el diàleg amb stakeholders 

no es produeix si no es dóna prèviament aquest marc de confiança 

construït, sovint, des de la comunicació i la transparència. Les accions 

de responsabilitat social són voluntàries, no imposades per la legalitat 

–encara que sí poden ser-ho per la pèrdua de competitivitat o la pèrdua 

de credibilitat i reputació-. En la negociació amb les parts interessades cal 

partir d’una postura oberta al diàleg i orientada a la cerca del benefici comú. 

Per això és fonamental que les accions s’enfoquin des de la prevenció del 
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conflicte i no des de la resolució del conflicte. El diàleg amb stakeholders 

no té perquè dur a un consens unànime sobre un tema determinat i fins 

i tot és possible que del diàleg sorgeixin desacords importants. El mateix 

procés de diàleg contribueix a enfortir les relacions de confiança i a crear 

el marc idoni per a identificar possibilitats de creació de valor o per 

prevenir conflictes.

En tercer lloc ens referirem a la idea que les xarxes són autogovernades. 

Seguint Scharpf (1999), això vol dir que no són part d’una cadena 

jeràrquica de comandament, ni estan subjectes a les lleis del mercat. El 

seu objectiu és regular un àmbit concret sobre la base d’idees, recursos i 

capacitats. De la mateixa manera, la responsabilitat social corporativa no 

es pot fonamentar en una visió jeràrquica de la relació amb stakeholders. 

Les accions conduïdes des de l’empresa cap als grups d’interès amb un 

programa d’objectius prefixat i tancat s’acosten més a estils de comunicació 

unidireccional o màrqueting que a iniciatives de construcció de relacions 

estables amb stakeholders que s’estableixen per crear valor per a totes les 

parts. Encara que en última instància es busqui una traducció de beneficis 

en termes econòmics, l’empresa no pot dissenyar la seva estratègia de 

responsabilitat social segons models organitzatius de control o segons 

les lleis del mercat, sinó segons les característiques i expectatives dels 

diferents actors implicats49. 

Per últim, destacarem l’interès públic. Els actors de la xarxa prenen part 

en les negociacions de cara a identificar i resoldre problemes públics 

emergents. Marsh (1992: 18) afirma que les xarxes que no contribueixen 

a la producció de l’interès públic en un sentit ampli no es pot considerar 

que siguin xarxes de governança. La dimensió de la responsabilitat social 

corporativa que ens interessa destacar és justament la que fa referència a 

la seva utilitat per promoure el model del desenvolupament sostenible 

des de l’empresa. És a dir, les xarxes de relacions entre actors serveixen a 

la finalitat de crear valor econòmic, social i ambiental.

Un cop revisats alguns elements de proximitat entre la lògica de la RSC i 

la perspectiva teòrica de la governança com xarxes anem a abordar alguns 

aspectes del funcionament. El funcionament de les interaccions socio-

polítiques s’ha analitzat a nivell teòric sobretot des d’una perspectiva 

molt centrada en el govern. Però comença a ser comú entre els principals 

autors una ampliació d’aquesta perspectiva cap a altres actors, socials i 

privats, amb l’accent en el seu rol canviant i la seva major consciència 

de la necessitat de cooperar entre ells. El que es busca és una resposta 
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millor al creixent nombre de problemes socials que requereixen 

enfocaments i instruments més amplis i oberts. Aquest tipus de canvis 

es donen en múltiples institucions de la societat. Es poden identificar en 

el tercer sector i en la societat civil i s’expressen en els rols que les ONG 

estan assumint a moltes parts del món. També es troben en múltiples 

iniciatives de les comunitats locals. Les empreses també reconeixen les 

seves responsabilitats socials d’una forma cada cop més evident en àmbits 

com la protecció ambiental, la participació dels consumidors i usuaris o 

la creació d’ocupació.

Les principals diferències en la identificació que fan les institucions 

dels problemes socials provenen de les formes de funcionament de la 

governança o, millor, de la manera en la qual han acomodat les seves 

lògiques internes al requeriment d’interacció amb altres actors.

Adaptant el model de Marcussen i Torfing (2003), el funcionament de la 

governança com xarxes es pot explicar com el diferent tipus d’interacció 

que es produeix a diferents nivells d’interdependència (Figura 6).

Fig. 6. Interacció a la governança com xarxes

Tipus d’interacció Interdependència alta Interdependència baixa 

Negociació Govern Empresa 

Deliberació Govern participatiu Tercer sector 

 

FONT: Adaptació pròpia de Marcussen i Torfing (2003)

En l’extrem on se situen els actors mútuament dependents, els uns 

reaccionen automàticament als impulsos dels altres i viceversa. Es pot 

parlar de xarxes unides gairebé de forma orgànica, amb fronteres que 

poden ser pràcticament impenetrables per a actors externs. L’accés està 

reservat estrictament a actors molt específics que caben en les estructures 

de dependència. En el pol oposat, d’autosuficiència, tots els actors estan 

separats funcionalment els uns dels altres. En aquestes xarxes deslligades 

les fronteres poden ser més poroses i es permet més fàcilment l’accés 

a actors externs, donant-los l’oportunitat de participar com vertaders 

membres de la xarxa50. 

De la mateixa manera, els patrons d’interacció interna també poden 

variar molt. Algunes xarxes es caracteritzen per un intercanvi lliure i 
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simètric d’idees amb l’objectiu d’arribar a una comprensió col•lectiva 

d’un problema social. Altres xarxes es caracteritzen per basar-se en 

negociacions de suma zero basades en estratègies predefinides. La lògica, 

a priori deliberativa, del tercer sector seguiria un model de funcionament 

en la interacció amb els altres actors públics i privats basat en l’èmfasi de 

la pròpia independència, però exigint la participació i el diàleg orientats a 

l’aprenentatge mutu i la identificació conjunta de problemes i de les seves 

solucions. Els governs participatius basarien la interacció en una lògica 

deliberativa, però amb alguns requeriments propis de la dependència 

com ara l’intercanvi d’informació en totes direccions, una comunicació 

transparent i una relació orientada a buscar les solucions més eficients 

per a totes les parts. El govern autoritari o jeràrquic, en canvi, funcionaria 

segons una lògica corporativista, basada en negociacions dins d’un 

sistema de valors i visions compartits, però aspirant cadascun dels actors 

a maximitzar la seva posició en una negociació on tots els actors depenen 

els uns dels altres per arribar a un pacte. L’empresa podria caracteritzar-

se per funcionar a través d’interaccions on la dependència entre actors és 

baixa, on cada grup defensa els seus interessos i on tots els membres de la 

xarxa aspiren a aconseguir els seus objectius a través de la negociació.

Després de descriure els elements constitutius i els models de 

funcionament de la governança com xarxes o interacció entre actors, 

ens queda pendent estudiar les seves dimensions. De nou, recorrem a 

les dimensions apuntades per Marcussen i Torfing (2003) per la seva 

rellevància en el marc de la responsabilitat social corporativa.

Formalitat. Les xarxes poden implicar interaccions entre actors 

formalment organitzats o poden implicar contactes informals. 

Algunes xarxes de diàleg planifiquen reunions formals, envien 

cartes, estableixen una agenda comuna, negocien d’acord amb regles 

especificades clarament i envien actes després de cada reunió. Altres 

interaccionaran principalment a través de converses informals i 

intercanvi d’informació i propostes. Les xarxes sovint tenen un nucli 

formal i una perifèria més informal. El grau de formalització pot 

variar molt. 

En la responsabilitat social corporativa, les relacions amb stakeholders 

van des de la transparència i intercanvi d’informació a través de 

memòries socials, fins a la constitució de grups i comitès de treball, 

passant per activitats més o menys formalitzades com les etiquetes, 

els call centers51, els departaments de relacions amb els inversors, els 
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portals verticals per a la relació amb els proveïdors i la competència 

o les jornades de portes obertes dirigides a la comunitat de veïns.

Origen. Algunes xarxes es poden haver constituït intencionadament com 

resultat de decisions polítiques per aconseguir un objectiu, per incloure 

actors específics en determinades decisions o simplement per raons 

simbòliques. Altres xarxes, en canvi, poden ser el resultat de l’emergència 

gradual d’una interacció estable entre un grup d’actors. Aquestes xarxes 

autodesenvolupades poden sorgir com resposta a canvis en l’entorn 

social, polític o econòmic o com a resultat de contactes esporàdics que 

condueixen a idees compartides. Les primeres tendeixen a tenir un caràcter 

formal. Les segones tendiran a ser més informals, encara que podrien 

acabar creant una estructura més formal, amb regles, per estabilitzar la 

seva interacció i facilitar la consecució d’objectius comuns. 

Es pot trobar nombrosos exemples de xarxes formals en les estratègies de 

responsabilitat social corporativa com les comissions de desenvolupament 

sostenible, de contingut i format sovint simbòlic; les taules de diàleg 

social, que es creen com resposta a demandes específiques de sectors social 

afectats i tenen agendes concretes de treball, amb terminis o les enquestes 

de satisfacció del client, que són documents dissenyats per obtenir resultats 

mesurables i que es poden arribar a convertir en una autèntica xarxa de 

relació amb el client en la forma, per exemple, de “clubs socials”.

Durada. Algunes xarxes són passatgeres mentre que altres tendeixen a ser 

gairebé permanents. N’hi ha que es plantegen com accions curtes limitades a 

la consecució d’un objectiu específic i s’acaben quan aquest objectiu s’assoleix. 

També pot ser que s’acabin perquè fracassen. Que una xarxa es torni permanent 

no significa necessàriament que hagi reeixit en els seus objectius. La vida i mort 

de les xarxes depèn de factors que van més enllà de la seva funcionalitat o 

disfuncionalitat. Algunes xarxes, un cop creades, agafen vida pròpia i sobreviuen 

al marge d’amenaces o factors externs. Altres no arriben a consolidar-se, fins i 

tot encara que siguin necessàries. 

La durada de les accions de responsabilitat social corporativa depèn del tipus 

d’instrument utilitzat i de la solidesa de les relacions construïdes. En alguns casos, 

l’indicador temps pot ser rellevant i un factor indicatiu d’èxit i en d’altres, en 

canvi, el temps no ofereix cap garantia d’eficiència o utilitat de l’instrument.

Actors. Les xarxes varien segons el tipus d’actors que hi participen. Els actors 

poden ser institucionals o individuals. Poden actuar legítimament a la 
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xarxa o poden ser representants simbòlics sense poder ni legitimitat per 

a les discussions. 

A l’empresa, i en especial en relació a la responsabilitat social corporativa, 

poden funcionar diferents tipus de xarxes interpersonals, interorganitzatives 

o intersistèmiques. Algunes d’elles es construeixen a partir de relacions 

personals entre individus i poden acabar essent més influents que altres 

xarxes interorganitzatives de representació institucional. 

En conclusió, la definició, l’establiment i la naturalesa de les xarxes i de les 

interaccions entre actors inclou un gran nombre de dimensions. Les que 

s’han exposat no són, ni de lluny, una llista exhaustiva. Només pretenen 

argumentar la proximitat de l’enfocament de xarxes i interacció entre 

actors al tema de la responsabilitat social corporativa. 

S’ha assumit en aquest primer apartat una revisió del concepte de 

governança i de les seves diferents perspectives teòriques per acabar 

argumentant l’elecció de la perspectiva de xarxes i interacció social com 

la més propera a l’enfocament teòric buscat per analitzar les estratègies 

de responsabilitat social de les empreses. Anem a centrar-nos en la 

interpretació de la governança com xarxes en el món de l’empresa i, en 

sentit més ampli, en les relacions entre l’empresa i tots els actors implicats 

en el model de la sostenibilitat. 

3.2. Governança com xarxes: com s’aplica a l’empresa?

Les formes més habituals de governança com xarxes es donen en la política 

pública. Les agències governamentals decideixen compartir la seva autoritat 

orientada a l’acció col•lectiva amb empreses privades o organitzacions de 

la societat civil en una xarxa de dependència mútua. Alguns autors veuen 

això com una debilitat i altres com una fortalesa. D’una banda, la jerarquia 

dóna estabilitat a les burocràcies i assegura la seva durabilitat en el temps. 

A més, les xarxes poden ser considerades formes dèbils d’acció social i el fet 

que hagin de coordinar l’acció les fa inherentment inestables en el temps. 

De l’altra, la relació de dependència mútua entre les xarxes i l’Estat pot 

funcionar com un mecanisme de cohesió social i pot facilitar la coordinació 

entre l’interès públic i el privat (Kooiman, 1993; Scharpf, 1999).

Són aplicables aquests mateixos principis a l’empresa? O, més concretament, 

és aplicable la perspectiva de xarxes i interacció social a l’estudi de la 
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responsabilitat social a l’empresa? Es donen les mateixes debilitats i 

amenaces? Quins són els requeriments per a la governança a l’empresa? 

Quines xarxes es constitueixen? Quins grups d’actors participen?

Al capítol anterior s’ha revisat el concepte de governança i les seves 

principals perspectives per identificar l’enfocament més proper a la lògica 

de la responsabilitat social corporativa tal i com es vol analitzar aquí. 

En aquest capítol ens proposem estudiar l’aplicabilitat del concepte de 

governança com xarxes a l’estudi de la RSC com mecanisme d’interacció 

social de l’empresa amb els seus grups d’interès. S’abordarà aquesta tasca 

en tres fases. En primer lloc es buscarà els orígens teòrics de la governança 

aplicada a l’empresa revisant els primers models d’intermediació entre 

grups d’interès que parteixen del pluralisme i evolucionen cap a les 

fórmules del corporativisme i el neocorporativisme fins a la concepció 

actual de diàleg social, molt més propera al llenguatge de la RSC. En segon 

lloc es revisarà els conceptes de jerarquia i participació en relació a la 

governança i en relació a l’empresa. Es posarà l’accent en l’enfocament 

estructural de la governança per identificar debilitats i fortaleses de 

la seva aplicació a l’empresa i per apropar la perspectiva de xarxa a la 

noció de diàleg multistakeholder, que també es definirà. En tercer lloc es 

determinarà quins són els requeriments per a la governança a l’empresa, 

concretament des del punt de vista de l’estratègia corporativa, els processos 

empresarials i les característiques estructurals de les xarxes.

3.2.1. Formes d’intermediació entre grups d’interès. Del pluralisme 
al diàleg social

El concepte de xarxa no és totalment nou a la ciència política. L’anàlisi 

de xarxes s’ha utilitzat en la literatura sobre interacció entre societat i 

Estat i guarda una clara relació amb el que Schmitter (1979) anomena 

intermediació entre grups d’interès. La literatura sobre xarxes evidencia 

que hi ha diversos models d’intermediació entre grups d’interès. El mateix 

Schmitter n’identifica dos, pluralisme i corporativisme. Històricament, el 

pluralisme era el model dominant i, de fet, el corporativisme i les xarxes 

són crítiques del primer. 

Els pluralistes van analitzar la manera en la que les preferències individuals 

s’agregaven a través de grups de pressió formats espontàniament que 

competien per influir en el govern sense convertir-se en una part d’ell 

(Dahl, 1961). El pluralisme era criticat per les teories del corporativisme 

per no considerar la forma com algunes organitzacions clau obtenien 

Comencem 
revisant els 
primers models 
d’intermediació 
entre grups 
d’interès que 
parteixen del 
pluralisme i 
evolucionen cap 
a les fórmules del 
corporativisme 
i el neo-
corporativisme 
fins a la 
concepció actual 
de diàleg social, 
molt més propera 
al llenguatge de 
la RSC. 



106 Responsabilitat corporativa i sostenibilitat: actors socials, comunicació i governança

el monopoli en la representació d’interessos i s’acabaven integrant en 

l’Estat. Els neocorporativistes, més tard, van reformular el corporativisme 

posant èmfasi en l’intercanvi mutu entre l’Estat i les organitzacions de 

representació d’interessos i insistint en que la cooperació corporativista 

inclou tant l’adopció de polítiques com la seva aplicació (Schmitter i 

Lehmbruch, 1979; Cawson, 1985)52. 

La noció de diàleg social i l’expressió més amplia de diàleg amb stakeholders 

-utilitzada en la literatura sobre RSC i que analitzarem més endavant - 

sorgeixen en part de l’anàlisi de xarxes i models d’intermediació entre grups 

d’interès basats en la dependència de recursos i en part com alternativa tan 

al pluralisme com al neocorporativisme. La idea de diàleg social és comú, 

sobretot, en l’àmbit del treball, tot i que el seu abast és molt més ampli. 

La major part dels autors revisats en aquest apartat associen el concepte 

a la ingerència de nous interlocutors socials en l’àmbit de les polítiques 

públiques. Així, la participació de treballadors i empresaris transcendeix 

l’àmbit de l’empresa i es converteix en participació institucional. El 

diàleg social s’institucionalitza. Ara bé, aquesta institucionalització no es 

refereix necessàriament al fet que transcorri a través d’òrgans o entitats 

(normalment de caràcter públic), sinó al fet que constitueix un model nou 

de governança. Aquesta governança està relacionada amb la democràcia 

del sistema polític i també del sistema de relacions laborals i implica un 

reconeixement dels actors socials - govern, empresaris i treballadors- en 

el diàleg social.

Les bases i la lògica d’aquesta institucionalització del diàleg resulten 

molt útils per arribar a una comprensió més acurada dels fonaments i 

procediments de la responsabilitat social corporativa. Es podrà identificar 

quins són els requeriments per a la governança a l’empresa a partir 

d’un millor enteniment de l’evolució històrica dels diferents models 

d’intermediació entre grups d’interès, des del pluralisme fins als models 

de diàleg basats en la perspectiva de xarxes. Abordem doncs, un repàs 

dels trets essencials del pluralisme i el corporativisme, en primer lloc; 

del neocorporativisme, a continuació; i, per últim, del ressorgiment del 

diàleg social en les seves conceptualitzacions actuals. 

Models pluralistes i corporativistes d’intermediació entre grups 

d’interès

El pluralisme53 es pot definir com un sistema de representació d’interessos 

en el que l’element fonamental és que hi ha molts grups que competeixen 

  52. El model neocorpora-
tivista de presa de decisions 
i aplicació de polítiques es 

basava en la idea d’un patró 
institucionalitzat de consulta i 
negociació tripartita entre go-
vern, empresaris i treballadors. 
Aquest model, però, no expli-
cava altres patrons d’interacció 

en altres camps de la política 
on es trobava una gamma més 
amplia d’actors interaccionant 
de forma lliure i irregular. És 
aquí on sorgeixen les teories 
sobre l’economia negociada 
(Campbell, Hollingsworth i 
Lindberg, 1991) i les teories 

de xarxes de polítiques (Marsh 
i Rhodes, 1992). La noció de 

xarxa es desenvolupava per 
incloure en l’anàlisi de les 
interaccions Estat-societat 
la idea de dependència de 

recursos entre actors. 

  53. Schmitter (1979: 15) 
defineix el pluralisme com un 
sistema d’intermediació entre 

govern i grups d’interès.
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entre ells per influir en la política. En aquest model d’interacció Estat-

societat hi ha poca implicació directa del govern amb els grups d’interès 

(Dahl, 1961). Aquí el govern té un paper passiu, de distribució dels 

recursos escassos. El govern estableix els espais d’interacció entre actors i 

fixa les regles del joc. Es considera que no hi ha grups dominants i que tots 

tenen les mateixes possibilitats en la defensa d’un interès determinat de 

forma que es fa evident l’equilibri entre grups d’interès dins la societat en 

un moment donat. Les crítiques al pluralisme presenten la societat com 

un conjunt incoherent de grups desorganitzats i amb molt poca capacitat 

d’influència sobre la política. 

El pluralisme és propi del model liberal del segle XIX que afavoria una 

economia autogovernada basada en el lliure mercat i el laissez-faire i 

amb un paper mínim de l’Estat, ocupat bàsicament d’assegurar el bon 

funcionament en l’àmbit legal així com de mantenir l’ordre social54. 

Stoker (1990: 247) recorre a la idea que es produeixen canvis en els 

models de governança (de relació i interacció entre grups d’interès) 

per explicar la transició econòmica de finals del segle XIX fins al post-

fordisme. En la transició del fordisme al post-fordisme es produeix un 

complex procés de canvi social amb l’emergència de nous grups d’interès 

i de noves interaccions entre societat i Estat. 

Sorgeix el repte d’harmonitzar els nous interessos socials organitzats amb 

la política de l’Estat, en especial arran de l’enfortiment de moviments 

sindicals i patronals canalitzats a través de grans associacions i que 

assumeixen funcions socioeconòmiques i polítiques. Per a Nocken (1981), 

aquestes organitzacions assumeixen el control de la comunicació entre 

l’administració de l’Estat i els grups afectats per les seves mesures. L’Estat 

delega en elles un cert grau de responsabilitat en la presa de decisions. 

D’aquesta manera, s’acaba buscant el consens entre l’Estat, el capital i el 

treball a través de sistemes interconnectats de corporativisme social o 

liberal que acaben comportant avantatges per a totes les parts.

Segons aquest corporativisme, l’estructura de representació d’interessos 

reflecteix l’estructura del sistema sociopolític de l’Estat. La situació, 

desenvolupament i discrepàncies en l’estructura social es projecta en la 

forma de l’estructura de representació d’interessos. Els grups d’interès 

organitzats poden, amb la seva eficàcia política, ser rivals dels partits 

polítics i fins i tot afeblir-los en les seves funcions fins al punt que aquests 

grups organitzats poden acabar essent usats per les forces polítiques 

autoritàries i conservadores de diferents maneres i amb diferents pretexts. 

El pluralisme es 
pot definir com 
un sistema de 
representació 
d’interessos en 
el que l’element 
fonamental 
és que hi ha 
molts grups que 
competeixen 
entre ells per 
influir en la 
política. 

54. Encara que aparentment 
l’única forma de governança 
en aquest ordre econòmic era 
el mercat, Schumpeter (1950) 
argumenta que, de fet, els 
actors que sustenten el mercat 
són algunes institucions pre-
capitalistes com la religió o les 
comunitats, que són les que 
legitimen l’ordre social.
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Els models corporatius assumeixen molta més interacció Estat-societat 

i, com a conseqüència, un cert grau de control del govern per part dels 

grups d’interès (Schmitter, 1979:13). Es considera que els grups d’interès 

estan legitimats pel seu sector social o econòmic i s’assumeix que només 

un cert nombre de grups tenen la capacitat i poder suficient per actuar a 

prop de l’Estat. El concepte de corporativisme de Schmitter posa l’èmfasi 

en la naturalesa de dalt a baix de la construcció de polítiques i en els 

interessos econòmics. Front aquestes idees apareixen altres conceptes 

com el neocorporativisme o corporativisme liberal.

Neocorporativisme

A partir dels setanta, alguns autors com Schmitter (1979) o Nocken (1981) 

han intentat construir una nova conceptualizació del corporativisme 

basada en la relació que es dóna en els països industrialitzats liberal 

demòcrates i capitalistes entre l’Estat i els grups socials organitzats. La 

qüestió central és esbrinar com afecten o influencien a l’Estat els grans 

grups organitzats. Les anàlisis que s’efectuen al voltant d’aquesta qüestió 

es refereixen principalment a la relació entre l’Estat, el capital i els 

treballadors en connexió amb els canvis en l’equilibri de poders públics 

i privats55. 

El contrast entre el neocorporativisme i les concepcions tradicionals del 

corporativisme rau en el fet que el primer planteja una aliança entre les 

institucions de l’Estat, els partits polítics i les associacions de la societat 

civil. En els anys setanta, l’Estat feia d’intermediari entre els interessos 

del capital i del treball sobre la base d’un model corporatiu, caracteritzat 

per un sindicalisme altament organitzat i centralitzat i un empresariat 

que també estava molt organitzat. Els conflictes entre capital i treball es 

resolien per la correlació de forces entre l’Estat, l’empresariat, els sindicats 

i els partits. L’Estat era central en la resolució dels problemes (Schmitter, 

1979). Aquest sistema de relacions va entrar en crisis a finals dels vuitanta 

amb l’avenç de l’economia neoliberal. En aquest marc es constitueixen 

nous grups econòmics i també té lloc una reorientació de la despesa 

pública que es redueix en l’àmbit de les polítiques socials i afecta l’Estat 

del benestar. A més, es produeix un afebliment del sindicalisme. La crisi 

de l’Estat social va acompanyada de la caiguda del corporativisme. A més, 

la crisi dels vuitanta va revifar l’interès en el tema de la justícia distributiva 

com fonament de noves reformes socials. A partir d’aquí es revisen idees 

al voltant de la participació social, els drets cívics i el partenariat social 

o associacions de grups d’interès. Justament, les crítiques en relació a 

 55. També és un aspecte 
central del desenvolupament 
teòric de Schmitter i Nocken 

sobre neocorporativisme la se-
paració entre l’Estat i la socie-

tat. Els partits polítics es consi-
deren responsables del domini 

de l’Estat mentre que les 
associacions de grups d’interès 

es presenten únicament com 
part de l’esfera social. Segons 

aquesta perspectiva teòrica, els 
interessos socials s’organitzen 
en associacions socials i l’Estat 
s’organitza i s’expressa a través 

de partits polítics. Els autors 
demostren, però, amb inves-
tigacions empíriques, que les 

associacions de grups d’interès 
sovint s’acaben convertint en 

grans organitzacions formalit-
zades i jerarquitzades que van 

més enllà d’articular única-
ment els interessos específics 

dels seus membres.
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la noció de partenariat social seran l’origen de noves i més complexes 

formulacions del corporativisme, algunes d’elles associades al concepte 

de diàleg social. 

El corporativisme i el neocorporativisme obren el camí a les noves 

concepcions teòriques sobre el diàleg social i els grups d’interès. 

Ressorgiment del diàleg social i conceptualitzacions actuals 

Els noranta es caracteritzen no només per reformes del sector públic 

basades en idees de mercat, sinó també per una obertura del govern a una 

major participació del públic. Segons Pierre (2000b: 33-35) això no vol 

dir que la societat s’hagi posat al davant del govern, sinó que hi ha una 

major demanda d’influència real. Lluny de debilitar el govern, aquesta 

participació el reforça i legitima perquè la construcció de polítiques 

inclou els interessos públics i capta aspectes socials que d’altra manera es 

podrien haver oposat a la política del govern. 

Els canvis en les estructures i processos polítics i els canvis en la societat fan 

créixer la importància de la governança com formes de participació en el 

govern. Entre els factors que estan en l’origen de la importància creixent 

per la governança s’hi troben la crisi financera de l’Estat, l’emergència de 

la Nova Gestió Pública, el canvi ideològic cap al mercat i la globalització. 

A principis dels anys noranta a Europa, la governança com concertació 

reapareix com un procés orientat a assolir pactes socials per assegurar 

la competitivitat econòmica. En altres regions (i, en especial, a Amèrica 

Llatina) la concertació s’entén més aviat com diàleg social i te a veure 

sobretot amb pràctiques incipients de cerca d’acords per a reduir riscos 

d’ingovernabilitat causats per l’augment dels conflictes socials derivats 

dels nivells de pobresa i desigualtat56. 

El ressorgiment en la dècada dels noranta de processos de diàleg social 

i concertació de polítiques, en especial a la Unió Europea, està molt 

vinculat al procés de presa de decisions basat en acords entre l’Estat, 

l’empresariat i els sindicats amb un caràcter de co-determinació de les 

polítiques i no simplement de consulta a actors claus. Per tant, es tracta 

d’un procés que compromet el govern a adoptar polítiques públiques 

que assumeixin el acords establerts. Es tracta d’un procés participatiu 

i negociat de l’Estat amb els actors socials clau i afecta la direcció i els 

continguts de les polítiques públiques, amb implicacions importants 

per a tota la societat. 

El corporativisme 
i el neo-
corporativisme 
obren el camí 
a les noves 
concepcions 
teòriques sobre 
el diàleg social 
i els grups 
d’interès. 

56. Una altra raó de l’aparició 
dels processos de diàleg i 
concertació social en aquestes 
regions és la seva eficàcia com 
mecanisme per a legitimar les 
reformes en curs.
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Aquests processos propicien la mobilització dels actors d’acord als seus 

propis interessos, perspectives i valors i es donen amb mes freqüència 

en el camp de les relacions laborals, l’ocupació i la política social. En 

el cas europeu, el tema central durant els anys noranta va ser, sobretot, 

la reforma de la seguretat social. Això es donava en un context de 

globalització dels mercats, amb la unió monetària en curs i amb l’horitzó 

de nous efectes derivats de l’envelliment de la població. Aquests factors 

tenen conseqüències directes en el mercat de treball, la negociació salarial 

i la reforma de la seguretat social. 

En conclusió, el corporativisme i el diàleg vist com concertació social 

responen, a Europa (Occidental), a un procés més o menys institucionalitzat 

al llarg d’una centúria, amb diferents nivells de desenvolupament, 

amb avenços i retrocessos, amb arguments a favor i en contra, que té 

lloc en diferents àrees de les polítiques públiques, encara que es dóna 

especialment en l’àmbit de l’ocupació i la política social. El diàleg social 

que avui ressorgeix és diferent al de les dècades anteriors. És diferent 

perquè ha canviat el context en el qual té lloc (globalització, privatització i 

homogeneïtat ideològica); perquè els continguts són diferents (demandes 

de gènere, grups minoritaris i vulnerables, ocupació, protecció social, 

educació, salut, medi ambient); i perquè el paper dels actors està canviant 

(canvis en el paper de l’Estat i major protagonisme de la societat civil). 

El tema del diàleg s’ha convertit en les últimes dècades en un dels debats 

centrals del desenvolupament i la democràcia. Com resultat d’aquest 

debat, ha crescut l’interès per establir vincles, en l’àmbit de la recerca, 

entre el diàleg social i la governança entesa com un model de construcció 

de polítiques que va més enllà de les estructures formals de govern, amb la 

implicació de múltiples xarxes d’actors, no únicament públics. L’empresa 

ha estat un dels àmbits on s’ha vinculat el diàleg social a la governança 

corporativa. Les crisis corporatives causades per escàndols ètics o de 

corrupció han acostat els sindicats al poder corporatiu. El diàleg social ha 

acostat els treballadors i els seus sindicats als accionistes, ha augmentat la 

participació dels treballadors en la gestió i abast dels convenis col•lectius i 

ha dut els sindicats a prendre partit en temes socials com el medi ambient, 

incorporant-los a l’agenda de treball del poder corporatiu. 

Els primers lligams entre diàleg social i governança obren la porta a un 

camp de recerca més ampli sobre xarxes d’actors. Aquestes estructures més 

àmplies transcendeixen l’àmbit del diàleg social com relació bàsicament 

entre treballadors, governs i empreses i es centren en el paper i eficàcia 
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de les organitzacions de la societat civil en la promoció i consecució 

d’objectius estratègics. Les xarxes poden tenir un abast multisectorial i 

transnacional (actuant en camps com el comerç ètic, el desenvolupament 

sostenible o la responsabilitat social corporativa). Es tracta, doncs, de 

xarxes més extenses que integren a múltiples stakeholders en el debat. 

Aquesta és la idea darrera el concepte de “diàleg multistakeholder”.

El model de xarxes pot ser concebut com una alternativa tan al pluralisme 

com al corporativisme. Rhodes (1997: 51) defineix una xarxa com un 

cluster d’organitzacions connectades entre elles per dependències de 

recursos. El diàleg entre grups d’interès com una forma de governança 

a través de xarxes és la base de les estratègies de responsabilitat social 

corporativa orientades a reforçar el paper dels stakeholders en la 

consecució d’objectius estratègics. En el “diàleg multistakeholder” s’hi 

troben els accionistes, els treballadors i el govern, però també -i des d’una 

perspectiva sistèmica- altres grups d’interès com les comunitats, grups 

minoritaris, clients, la societat civil o el medi ambient, actuant com actor 

clau. 

Després d’aquesta revisió dels models d’intermediació entre grups 

d’interès des del pluralisme al neocorporativisme, fins arribar al diàleg 

social, introduïm a continuació el concepte més extens i complex 

de diàleg multistakeholder. La noció de diàleg multistakeholder ens 

apropa a la responsabilitat social corporativa vista com un model de 

governança entre l’empresa i els seus actors clau que supera les estructures 

tradicionals jeràrquiques i de mercat. A continuació es fa referència a les 

dites estructures tot descrivint dos exemples concrets de governança a 

l’empresa a partir dels quals es podrà establir els requeriments per a la 

governança a l’empresa basada en el diàleg multistakeholder.    

3.2.2. Jerarquia i participació: cap a la noció de diàleg 
multistakeholder 

Per comprendre el funcionament del diàleg des de la governança ens 

cal assumir tant la dinàmica (els processos dels diferents actors i la seva 

interacció) com l’enfocament estructural de la governança, és a dir, un 

enfocament basat en la idea que la governança neix i es construeix a partir 

de determinades estructures i que els canvis en aquestes estructures també 

generen canvis o diferents models de governança (Pierre, 2000b). La 

interacció i els processos entre actors ens apropen a una millor comprensió 

dels models de governança des de la perspectiva de les relacions entre 

El model de 
xarxes pot ser 
concebut com 
una alternativa 
tan al pluralisme 
com al 
corporativisme. 
El diàleg entre 
grups d’interès 
com una forma 
de governança a 
través de xarxes 
és la base de les 
estratègies de 
responsabilitat 
social corporativa 
orientades a 
reforçar el paper 
dels stakeholders 
en la consecució 
d’objectius 
estratègics.
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grups. Igualment, les estructures permeten explicar els diferents models 

d’aplicació de la governança a l’empresa i identificar aquells que són més 

propers a l’enfocament de la responsabilitat social corporativa. 

En especial, les estructures posen de manifest les debilitats i fortaleses 

de la governança aplicada a l’empresa i van determinant quins són els 

requeriments per a la responsabilitat social corporativa. L’estructura 

jeràrquica i de mercat inherent a l’empresa pot conduir a una percepció 

errònia sobre l’aplicabilitat del concepte de governança en l’àmbit 

corporatiu i sobre la compatibilitat de la perspectiva de governança com 

xarxes amb la responsabilitat social corporativa basada en el mercat. Per 

aclarir aquestes idees s’abordarà una anàlisi més acurada de la governança 

des del seu enfocament estructural.

Les estructures a què se sol fer referència en la literatura sobre governança 

per explicar els diferents models que generen són les jerarquies, els mercats, 

les xarxes i les comunitats (Rhodes, 1997; Pierre, 2000a; Gamble, 2000).

En les jerarquies com forma de governança s’assumeix un model ideal de 

govern democràtic a través d’estructures estatals integrades verticalment. 

Els arguments que neguen aquestes estructures en els governs actuals 

constaten que les jerarquies ja no reflecteixen el poder de les relacions 

amb l’entorn social i que cal un nou model d’organització política i social. 

Pierre contrargumenta que, tot i la creixent importància de les xarxes 

horitzontals, aquestes encara conviuen amb models de relació jeràrquica 

entre institucions i actors.

Al mercat com estructura de governança se li atribueix, en primer lloc, la 

capacitat distributiva. Se’n diu que és el millor i més eficient mecanisme 

de distribució. També es diu que trasllada el poder cap als ciutadans com 

consumidors que decideixen quins serveis volen amb independència del 

que l’Estat sigui capaç de proveir. Un argument sobre la limitació del 

mercat com estructura de governança exposa la seva incapacitat per donar 

solució a problemes col•lectius donat que el mercat funciona sobre la 

base dels incentius econòmics i això va en contra de la individualitat dels 

actors econòmics i la cerca dels seus propis beneficis.

Les xarxes com estructura de governança inclouen una àmplia varietat 

d’actors organitzats al voltant d’un interès general o específic. Les xarxes 

faciliten la coordinació entre l’interès públic i privat i s’han fet prou fortes 

i cohesionades com per resistir o desafiar altres poders. Els arguments 

Les estructures 
a què se sol fer 
referència en la 
literatura sobre 

governança 
per explicar els 

diferents models 
que generen són 

les jerarquies, 
els mercats, 

les xarxes i les 
comunitats.
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sobre les seves limitacions afirmen que una conseqüència de les xarxes és 

que funcionen més al voltant d’un interès determinat, sectorial, que no pas 

segons l’interès col•lectiu. Les xarxes poden controlar un determinat sector 

públic eficientment però els ciutadans en continuaran responsabilitzant 

l’Estat. Pierre (2000b: 39) diu que les xarxes curtcircuiten el procés 

democràtic separant el control i la responsabilitat. Un dels dilemes 

resultants de la relació de dependència mútua entre les xarxes i l’Estat és 

que aquest necessita les xarxes per incorporar els actors socials en projectes 

conjunts però, alhora, les xarxes poden arribar a obstruir les polítiques de 

l’Estat en la defensa dels seus interessos particulars o sectorials.

Per últim, l’enfocament de la governança des de les comunitats es 

refereix, sobretot, a la capacitat d’aquestes d’autogovernar-se, amb una 

interferència mínima de l’Estat. La governança comunitària es basa en 

la construcció d’una idea col•lectiva i consensuada de la comunitat i la 

capacitat dels seus membres per implicar-se en la resolució de temes 

d’interès comú d’una forma més eficaç que el govern i les burocràcies. 

Els arguments en contra afirmen que, com model ideal, s’ha vist que en 

la pràctica això no funciona així per la poca disponibilitat per al sacrifici 

individual de cara a assolir el bé comú. A més, una debilitat afegida de 

la governança comunitària és la seva incapacitat per resistir qualsevol 

oposició específica a l’interès que es considera comú.

Pierre (2000b) argumenta que la governança no és només una qüestió 

d’estructures sinó d’interaccions entre estructures. Ara bé, les estructures 

són rellevants en la comprensió de la governança aplicada a l’empresa, 

especialment per a l’estudi de la RSC, donat que diferents enfocaments 

estructurals (jerarquia, mercat, xarxes, comunitat) donen lloc a models 

diferents de governança a l’empresa. És pertinent estudiar aquests models 

de cara a identificar debilitats i fortaleses de la governança a l’empresa i 

de cara a descartar els models que s’allunyen de la perspectiva de la RSC, 

assentant alhora la nostra comprensió teòrica de la RSC com forma de 

governança.

Amb aquest objectiu es revisaran dues formes concretes del paper de 

l’empresa a la governança posant especial atenció a les estructures que la 

constitueixen o que hi predominen. Els models que s’analitzen (Partenariat 

Public-Privat i Business in the Community) no són purs, sinó mixtes i s’hi 

identifiquen elements estructurals de les formes jeràrquiques, de mercat, 

de comunitat i de xarxes. Ambdós casos són especialment comuns en 

el nivell local, proper a la comunitat. El cas del Partenariat Públic-
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Privat (PPP) es pot considerar una forma d’implicació de l’empresa en 

la construcció de polítiques públiques i s’analitza des de la perspectiva 

del paper de l’interès privat en les decisions públiques. Les iniciatives de 

Business in the Community (nascudes als vuitanta i comuns en països 

anglosaxons) s’apropen més al desenvolupament local i la renovació 

urbana. Tot i que se sol considerar a aquestes últimes un tipus específic de 

PPP, es destacarà la seva diferent naturalesa en relació als interessos privats 

que les impulsen, més propers a l’altruisme, el patrocini i la ciutadania 

corporativa i menys basats en el lucre (característica bàsica del PPP segons 

els seus detractors).

L’assumpció bàsica d’ambdós models és que les economies locals necessiten 

el sector privat per millorar la seva salut urbana i el benestar social. 

La inversió de capital posa els interessos privats en un lloc privilegiat 

en la determinació de polítiques públiques, fet que obliga a analitzar 

quins models de governança es configuren, els seus avantatges i els seus 

riscos. En aquestes formes de governança, el diferent pes que tenen els 

elements estructurals de jerarquia, mercat, xarxa o comunitat també 

ens apropa a una millor comprensió de les limitacions i fortaleses de la 

governança aplicada a l’empresa. De la mateixa manera, permet distanciar 

l’enfocament del PPP i del BiC de la responsabilitat social corporativa. Per 

últim, les diferències en les estructures de governança van determinant 

quins són els requeriments per a la RSC basada en la participació i el 

diàleg multistakeholder per oposició a la jerarquia i el mercat.

Partenariat públic-privat (PPP)

En la seva definició i aplicació actuals, un Partenariat Públic-Privat (PPP) 

és una iniciativa de cooperació per a la provisió d’infraestructures o 

serveis basada en la idea que cada actor o partner aporta les habilitats 

o expertesa que millor satisfan les necessitats públiques definides a 

través de l’assignació més apropiada de recursos, riscos i beneficis. En 

el partenariat, el sector públic manté un paper de seguiment general i 

avaluació de la qualitat i el sector privat s’implica més directament en 

l’execució i lliurament del servei o projecte.

Els arguments en contra de la governança propera a l’empresa com 

Partenariat Públic-Privat es fonamenten en la idea que es tracta de models 

on preval l’orientació de mercat i on es mantenen estructures verticals 

que reflecteixen el poder de les institucions públiques i privades sense 

considerar adequadament les relacions amb la societat. Els arguments a 
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favor ubiquen el PPP en la perspectiva de xarxes i l’analitzen com una 

forma conjunta de governança construïda sobre l’experiència de cada 

actor i orientada a satisfer necessitats clarament definides proporcionant 

beneficis directes per a la societat. És justament l’assignació eficaç de 

recursos, riscos i beneficis la que articula i governa la relació entre les 

xarxes públiques i privades.

Kouwenhoven (1993: 120) restringeix l’ús del terme PPP a relacions on 

hi ha interacció entre govern i empreses, on es busquen sinèrgies en la 

consecució d’objectius convergents, els objectius tenen característiques 

alhora comercials i socials i resten intactes les respectives identitats i 

responsabilitats de les parts implicades. Segons els seus arguments, la 

perspectiva de xarxes ofereix la millor aproximació teòrica al model 

de governança del PPP. En aquest enfocament, el PPP s’analitza com un 

forma conjunta de governança entre xarxes públiques i privades que 

pot incloure models formalitzats de relació, legalment establerts, o bé 

formes menys restrictives, més obertes i menys formalitzades, com ara 

plataformes consultives.

El creixement del PPP a mitjans dels vuitanta s’explica sovint per la 

necessitat i reconeixement per part de govern i empreses de canalitzar i 

explotar les interdependències mútues a través de la cooperació. Hi ha un 

primer conjunt de motius de caràcter financer i econòmic, especialment 

derivats de les limitacions financeres dels governs per realitzar inversions 

i el recurs a la cooperació empresarial que també espera obtenir beneficis 

sobretot en la diversificació de riscos. Un altre conjunt de motius es 

refereixen a la capacitat de promoció i posicionament de les empreses a 

través de la cooperació. Cal sumar motius de gestió estratègica per part 

dels governs que, a través de la PPP, incorporen coneixement específic de 

mercat present en el sector privat i per part de les empreses que asseguren 

d’aquesta manera les relacions amb el govern (en una estratègia proactiva 

i anticipativa davant del paper regulador dels governs) (Osborne, 2000; 

Savas, 2000)57. 

Els PPP són vistos, sovint, com estratègies corporatives d’inversió per 

assegurar els seus interessos en el mercat competitiu. La cooperació amb 

les xarxes públiques per a la provisió d’un servei públic de qualitat en 

sectors com el transport, l’educació o la sanitat, acaben tenint els beneficis 

com a punt central. No s’han desenvolupat mecanismes apropiats de 

responsabilitat pública en el si de les iniciatives de PPP, basats en la 

informació, la transparència, la comptabilitat i la relació directa amb tots 

57. Una idea central del PPP 
és que l’Estat no hauria de 
dominar la provisió de serveis 
públics i que ha d’emergir una 
gamma més amplia de patrons 
de governança que incloguin 
el mercat i la societat civil per 
facilitar l’elecció del consumi-
dor i la competència de mer-
cat -encara que sota el control 
i intervenció estatals per as-
segurar la qualitat i la igualtat 
social- (Giddens, 2001).
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els grups implicats. Cal afegir que amb el paper cada cop més poderós 

de les grans corporacions multinacionals es fa difícil assumir dins del 

concepte de partenariat la simetria de poder entre actors públics i privats. 

La idea que es percep socialment és de jerarquia en les relacions de poder 

i de distribució desigual de les capacitats d’influència i decisió. 

La idea de Giddens (2001) que estem anant d’una economia de mercat a una 

societat de mercat es fa massa palesa en algunes experiències poc afortunades de 

PPP en àmbits com l’educació o la sanitat i distancien aquest tipus d’iniciatives 

dels models de governança que poden donar marc teòric a la responsabilitat 

social corporativa vista com relació i interacció entre xarxes d’actors.

Iniciatives de Business in the Community (BiC)

Els partenariats batejats com iniciatives de Business in the Community també són 

fruit de la ideologia dominant dels vuitanta orientada a processos de lliure 

mercat, amb la retirada del govern de les responsabilitats econòmiques i socials 

i la major intervenció de les empreses privades, amb el seu coneixement i 

capacitats (Goldsmith, 1990). El Business in the Community (BiC) és un concepte de 

lideratge empresarial d’aplicació majoritària (i encara vigent) sobretot a països 

anglosaxons i en especial al Regne Unit. Com model, està molt vinculat a la 

promoció econòmica a través del desenvolupament de nous mètodes de gestió 

i organització local. 

En la pràctica, el BiC s’ha centrat en l’àmbit de la renovació i regeneració 

urbana. D. Jacobs (1990: 68) distingeix entre dos categories de BiC atenent als 

diferents resultats de la implicació corporativa a la comunitat. En una primera 

categoria, els partenariats per a la regeneració urbana compatibilitzen benefici 

per a l’empresa i per a la comunitat. L’objectiu és la regeneració urbana i hi ha 

una justificació de la inversió empresarial en responsabilitat social corporativa 

visible a través dels beneficis per a la comunitat. Hi ha predisposició a 

implicar els grups socials interessats i a encoratjar una certa participació de 

grups de la comunitat en la planificació de projectes. En una altra categoria, 

les empreses s’impliquen en iniciatives no lucratives de responsabilitat social. 

Es pot tractar de partenariats amb la comunitat que poden implicar grups de 

voluntaris, associacions o grups religiosos. Les empreses poden donar suport 

a organitzacions benèfiques o organitzacions sense afany lucratiu de diferent 

naturalesa. El BiC en aquests casos pren la forma de patrocinis, mecenatges i 

accions d’altruisme empresarial. En tots els casos la implicació empresarial a la 

comunitat pot revertir, considerant la regeneració urbana, en una millora 

de l’estabilitat social i econòmica de la regió. 
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Aquests models integradors del partenariat empresarial en la regeneració 

urbana tenen, també, altres dimensions més enllà de la responsabilitat 

social i comunitària. Sovint, aquestes iniciatives de lideratge empresarial 

han creat estructures no electes al marge del control públic. En aquestes 

situacions, les autoritats locals s’han vist marginades i infravalorades 

davant la incursió corporativa en les seves responsabilitats tradicionals 

(King, 1990). Els arguments contra aquesta forma de governança afirmen 

que aquest tipus de problema és inevitable i que no es pot pretendre 

que aquests models estiguin lliures de conflictes d’interès. Sembla que un 

aspecte crucial de cara a superar aquests problemes és la construcció d’un 

partenariat genuí en el si de les iniciatives que prengui en consideració 

una àmplia varietat d’interessos locals, des del govern local fins a les 

organitzacions no governamentals. 

La superació dels problemes associats al BiC -i al PPP- com formes de 

participació empresarial apunta cap a un altre tipus de governança d’una 

naturalesa distinta, no jeràrquica ni de mercat, ni estructurada al voltant 

de la comunitat i al marge de les estructures locals democràticament 

escollides. Les estructures apuntades per a aquesta governança inclouen 

les xarxes i la idea d’interdependència orientada a mantenir la confiança 

en les empreses que són percebudes com portadores de determinats 

interessos. Aquests requeriments funcionen més enllà del desig de les 

empreses d’establir partenariats comunitaris en un entorn políticament 

neutral i més enllà de la seva actuació des del “civisme” corporatiu58. 

Malgrat la introducció de terminologia i conceptes més inclusius, el PPP i el 

BiC se situen en un espai diferent als plantejaments de responsabilitat social 

corporativa basats en el diàleg multistakeholder. El diàleg multistakeholder 

no és només partenariat sinó que inclou idees com interdependència, 

confiança o construcció conjunta d’interessos. La naturalesa d’aquest tipus 

de mecanisme es troba en el canvi en les societats contemporànies des de les 

jerarquies i els mercats cap a la governança com xarxes, que es caracteritza per 

l’autoregulació i emergeix a causa de la creixent complexitat de les societats.

En el diàleg multistakeholder tots els actors coneixen i reconeixen els 

interessos i posicionaments dels participants en el procés i es fomenta una 

cultura d’aprenentatge mutu. Un dels beneficis esperats del diàleg és que els 

participants assumeixen i incorporen una gamma molt més àmplia d’idees 

i perspectives en l’agenda pròpia de treball. El diàleg multistakeholder, a 

diferència del partenariat, no es caracteritza per la seva organització de dalt 

a baix ni s’articula al voltant de la distribució de poders o el contrast entre 

58. Justament, el concepte 
de partenariat es va adoptar 
per distingir-lo de la idea de 
competència i per reetique-
tar acords contractuals o de 
subcontractació entre el sector 
públic i els sectors privats 
(Newman, 2001).
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xarxes integrades verticalment i horitzontalment. Les seves característiques 

s’analitzaran amb deteniment en capítols posteriors. En aquest punt 

interessa únicament introduir la noció vinculant-la a la perspectiva de 

governança com xarxes i distanciant-la de models de governança on 

competeixen les estructures de jerarquia, mercat, xarxes i comunitat. 

Fins aquí, hem dedicat aquest apartat a preparar el terreny per definir 

els requeriments de la governança a l’empresa. Ho hem fet revisant els 

diferents models històrics d’intermediació entre grups d’interès fins 

arribar al diàleg social i introduint el concepte de diàleg multistakeholder 

a partir de dos exemples de governança. Tanquem l’apartat establint tres 

blocs de requeriments de la governança com xarxes aplicada a l’empresa: 

estratègics, estructurals i dinàmics. 

3.2.3. Requeriments per a la governança a l’empresa

La governança a l’empresa pot ser entesa de múltiples maneres i adopta 

diferents models segons si es basa en enfocaments de l’empresa endins 

o enfora, segons si l’estructura de la governança és predominantment 

de jerarquia, mercat o xarxes, o segons la dinàmica o processos que s’hi 

produeixen. La Figura 7 recull aquests models. En aquest apartat es fa una 

síntesi de la comprensió de la governança a l’empresa a l’efecte d’identificar 

el model de governança més proper a la responsabilitat social corporativa 

i de perfilar els requeriments per a aquest model.

Fig. 7. RCS com governança a l’empresa
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La governança corporativa (revisada a l’apartat 3.1.2.) és un model de 

governança a l’empresa amb una orientació fonamentalment endins, que 

té com objectiu principal fomentar l’ús eficaç dels recursos alhora que 

s’exigeix la seva administració responsable amb la finalitat d’arribar a un 

equilibri entre els objectius econòmics, socials i individuals. El propòsit 

és alinear tan com sigui possible els interessos corporatius (accionistes 

i inversors), individuals (treballadors) i socials (comunitat) a través de 

la mateixa estructura corporativa. Això inclou el marc institucional i de 

gestió de l’empresa i les seves estructures de govern -dels de l’inici de 

l’activitat empresarial, passant per les lleis de societats i les privatitzacions, 

fins a la sortida del mercat o la fallida-. Aquest model de governança mira 

l’empresa des de dins i cap endins -la seva integritat i la de les institucions 

financeres i el mercat- per la importància que la seva salut té en l’estabilitat 

de l’economia i la societat. 

Els models de Business in the Community i Partenariat Públic-Privat (revisats en 

l’apartat anterior) tenen, en funció de la seva aplicació final, estructures 

mixtes basades en una combinació d’elements jeràrquics, de mercat, de 

comunitat i de xarxes. En aquests models la dinàmica interna determina la 

naturalesa dels seus objectius. Els processos dels diferents actors polítics i 

socials inclouen les idees centrals de conducció o steering (Kooiman, 1993, 

2000; Pierre, 2000a) i coordinació de la societat.

Pierre (2000a) fa dues consideracions sobre la governança com procés 

de conducció de la societat. D’un cantó, els Estats hi tenen encara un 

fort paper encara que menys basat en els poders legals. De l’altre, hi ha 

la qüestió de la definició dels objectius de la governança o cap a on cal 

conduir la societat. En la conducció com procés de la governança és més 

important la relació entre actors que els objectius finals. En les iniciatives 

de Business in the Community el paper de ciutadà corporatiu pren rellevància 

per sobre dels objectius i beneficis econòmics i, de fet, moltes accions the 

BiC són més properes a la filantropia corporativa o el patrocini orientat al 

desenvolupament comunitari que a la construcció de polítiques. 

La governança com coordinació es refereix al procés dinàmic entre actors 

públics i privats que produeixen resultats econòmics, que és la base dels 

models de Partenariat Públic-Privat. La Responsabilitat Social Corporativa 

com model de governança inclouria tant la idea de coordinació orientada 

als resultats com la idea de conducció orientada a la construcció de 

relacions entre actors. L’estructura d’aquest model és sobretot de xarxes 

amb elements de comunitat (des de la idea d’autogovern i consens) i 
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la seva orientació és tan interna com externa, basada en el diàleg 

multistakeholder. 

Per poder considerar la RSC com una forma de governança a l’empresa 

anem a establir quins són els seus requeriments examinant, justament, 

els elements que constitueixen la governança. Estudiarem tres blocs de 

requeriments: estratègics, estructurals i dinàmics. 

Requeriments estratègics

En la RSC com model de governança aplicada a l’empresa es combinen 

factors constitutius del mateix model de governança com xarxes amb 

elements propis de l’estratègia corporativa. Les característiques i evolució 

de les xarxes que es formen en la RSC són modelades per factors estratègics 

de contingut i de context, determinant el tipus de relacions de l’empresa 

a nivell intern i extern (Toms i Filatotchev, 2004)

Seguint el model de Toms i Filatotchev, es presenta un bloc de requeriments 

per a la RSC com forma de governança basada en xarxes que es deriva 

dels factors estratègics que en el món de l’empresa poden determinar els 

modes d’interacció i relació amb actors considerant recursos estratègics 

per a la gestió interna (contingut estratègic-diversitat organitzativa) i 

fluxos d’informació amb actors externs (context estratègic-transparència 

i responsabilitat). 

Tradicionalment, la recerca sobre xarxes aplicades al món de l’empresa 

s’ha centrat en el contingut estratègic de les activitats corporatives. Segons 

aquest punt de vista, els recursos de gestió i empresarials són els que 

condueixen al creixement i la diversificació. Això inclouria l’especialització, 

l’aplicació de fórmules comercials o la innovació tecnològica, però també 

pot incloure altres béns més vinculats a la idiosincràsia de l’empresa, com 

la pertinença a clústers industrials de la zona, els sindicats i patronals i, en 

general, xarxes de coneixement i d’experiència (Casson, 2003). Aquesta 

línea de recerca proposa que les característiques de les xarxes estaran molt 

influïdes per la manera com l’empresa accedeix als recursos i per la forma 

en la que aquests recursos defineixen els diferents tipus de relacions i 

interaccions que estan a l’agenda dels gestors empresarials. Els recursos 

com contingut intern estratègic estableixen un tipus de requeriment 

en forma de diversitat organitzativa (Piore i Sabel, 1984). En la seva 

definició de diversitat com capacitat d’organització en xarxes adaptatives 

i competitives, Piore i Sabel inclouen la diversitat social (referida a 
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diferències en característiques demogràfiques, com edat, ètnia o gènere); 

la diversitat informativa (diversitat de fonts com coneixement, educació, 

experiència, capacitats funcionals); i la diversitat de valors (inclou 

diferències en creences i actituds). 

A més de la diversitat organitzativa com contingut estratègic, l’empresa 

ha de vetllar, considerant el context estratègic, pel correcte control i 

protecció dels recursos proveïts pels diferents stakeholders, així com el seu 

ús i coordinació. La governança i la responsabilitat tindran a veure amb 

els processos a través dels quals els gestors del negoci rendeixen comptes 

davant dels propietaris, accionistes i altres grups externs en relació als 

recursos. 

Segons la tipologia de Casson (2003), les xarxes poden ser transparents 

o opaques en funció de la perspectiva adoptada sobre la responsabilitat. 

Una xarxa és transparent quan els membres saben exactament com opera 

i poden controlar les accions de l’elit de lideratge. Una xarxa és opaca 

quan els membres troben dificultats per controlar l’elit. En les xarxes 

més opaques, els actors més vulnerables perden avantatges front un grup 

intern de poder. La transparència i l’opacitat guarden relació amb la 

responsabilitat i, en especial, amb la qualitat i els fluxos d’informació i 

determinen un altre dels requeriments fonamentals de la RSC com forma 

de governança. El concepte de xarxa vinculat a la RSC pressuposa un seguit 

de connexions basades en els fluxos d’informació en una coordinació 

entre iguals socials que limita l’aparició de l’oportunisme a expenses de 

l’interès comú (Putnam, 1993). 

Requeriments estructurals

En aquest bloc s’inclouen els requeriments derivats de les característiques 

de la governança estructurada com xarxes. Entre les característiques que 

diferents autors atribueixen a les xarxes com estructura de governança 

s’inclouen la confiança, el respecte, la legitimació, la solidaritat i la 

construcció de consens (Kooiman, 1993; Rhodes,1997). 

La confiança59 guarda relació amb el procés d’equilibri en el que cada part 

comparteix les opinions de les altres i on es poden produir transaccions 

de manera indefinida perquè el resultat de cada transacció crea un clima 

favorable d’opinió per a transaccions futures. La confiança es converteix 

en un tipus especial de reputació. Cada part té una determinada reputació 

front els altres fruit d’un comportament sincer. En ocasions, el concepte de 
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teral, ha de ser mútua.



122 Responsabilitat corporativa i sostenibilitat: actors socials, comunicació i governança

confiança pot venir donat per l’aplicació de la llei. En un sistema legal ideal 

les transaccions tenen lloc perquè les parts saben que els comportaments 

deshonestos reben un càstig. Ara bé, el concepte de confiança associat a 

la governança com xarxes guarda relació amb la dimensió moral i social 

de la confiança, no la legal. De fet, la responsabilitat social corporativa, 

tal i com veurem en el capítol dedicat a la seva definició i anàlisi en 

profunditat, es basa en un conjunt d’accions de caràcter voluntari, que 

van més enllà dels requeriments legals (que, a més, estan subjectes a 

moltes imperfeccions).

El respecte és un factor important que apuntala la confiança basada en 

sancions de tipus moral i social i que es fonamenta en la consideració dels 

drets respectius. El respecte als drets d’un determinat grup social depèn 

en part del status del grup en la xarxa i també de la seva legitimació 

com actor en aquesta. Per pertànyer a la xarxa, un grup ha de sentir-se 

respectat pel que fa referència als seus drets i legitimat com participant en 

la xarxa a través del reconeixement de la seva posició o status. L’assumpció 

prèvia d’aquests requeriments pot reduir de forma important els costos de 

transacció perquè es parteix de posicions “prenegociades” o preacordades. 

Invertir en confiança, respecte i legitimació pot generar capital social 

(Coleman, 1988). 

Per últim, en la governança aplicada a l’empresa, la construcció d’una 

cultura de confiança ha d’anar acompanyada pel compromís per a la 

construcció de consens. A les xarxes, els processos de construcció de 

consens sovint queden frustrats pel conflicte que ocorre es produeix quan 

els actors tenen creences o opinions en conflicte. La qüestió dels valors 

és crítica per a la construcció de consens. Els valors són creences, models 

de comportament i prioritats. Les diferències de valors estan a l’origen de 

molts conflictes, especialment en l’àmbit ambiental. Entendre els valors 

ajuda a comprendre el conflicte i és, doncs, una bona base per arribar a 

acords (Casson, 1991, 1993).

Requeriments dinàmics

L’estudi de les xarxes ha dut a diversos autors a definir models de governança 

diferents segons la dinàmica i naturalesa dels processos d’interacció entre 

actors. Rhodes (1997) distingeix dues escoles en la governança com xarxes 

segons si aquestes es caracteritzen per la reciprocitat i la interdependència 

o segons si el seu funcionament es basa en eleccions racionals (Sharpf, 

1999) i en interaccions estratègiques basades en el càlcul racional dels 
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actors. Kooiman (1993, 2000) aporta una conceptualització basada en les 

interaccions socio-polítiques i en l’ajust mutu entre govern i societat per 

donar resposta a problemes socials a través de mecanisme de cooperació, 

coordinació i cogestió. 

Les diferents conceptualitzacions de la perspectiva dinàmica de les xarxes 

poden posar el pes en la idea de conducció com procés de construcció de 

relacions entre actors (Kooiman, 1993, 2000; Pierre, 2000a) o en la idea 

de coordinació referida a processos orientats a consecució d’objectius. No 

farem distincions en aquest sentit en la comprensió de la responsabilitat 

social corporativa com un model de governança i abordarem conjuntament 

alguns requeriments derivats de la idea de coordinació (dependència de 

recursos, informació i comunicació) i altres requeriments més propers a 

la idea de conducció (institucions i canvi social).

Les característiques de les xarxes a la RSC són una funció dels recursos 

disponibles a l’empresa i del nivell de responsabilitat front dels stakeholders 

per a aquests recursos. La teoria de dependència de recursos suposa que 

les empreses tenen capacitat activa d’elecció i de poder per respondre a 

pressions externes, però que el poder relatiu pot dependre del tipus de 

relació entre l’usuari del recurs i el proveïdor del recurs, motiu pel qual 

té sentit incloure els grups de stakeholders dels quals la xarxa depèn en 

tant que recursos (Pfeffer, 1992, 1997; Frooman, 1999). En la teoria de 

dependència de recursos emergeix la noció de responsabilitat corporativa 

per reflectir les normes institucionals i les relacions econòmiques i 

polítiques entre actors (Pfeffer i Salancik, 1978). Aquesta teoria dóna 

espai a la dependència de recursos com un requeriment de la RSC. 

Les relacions a la xarxa s’han de basar en una comunicació de qualitat i en 

fluxos d’informació que alimentin vincles construïts sobre la confiança 

(Casson, 2003). Stoker (2000) també utilitza la comunicació per explicar 

el lligam a les xarxes. La comunicació estaria orientada a facilitar 

l’aprenentatge a través de la provisió d’espais i fòrums adequats per a 

l’intercanvi d’informació. Aquests espais poden reduir el soroll ambiental 

i facilitar l’aprenentatge mutu, alhora que faciliten l’accés als actors amb 

menys poder o representació dins dels procés de transacció. 

Un darrer requeriment per a l’aplicació de la governança com xarxes a 

l’empresa ens duu a incloure les institucions i el canvi social i a aquest 

efecte apel•lem a les idees de confiança social i autoresponsabilitat de la 

societat de Putnam (1993, 2000). Segons Putnam les persones busquen 
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solucions a problemes compartits. La seva idea és que les institucions 

funcionen millor allà on la societat també funciona bé en el sentit que hi 

ha un entorn de confiança i responsabilitat compartida. Altres conceptes 

vinculats a les idees de Putnam són el capital social o la vida comunitària. 

Essencialment, la idea és que la interacció permet a la gent construir 

comunitats, comprometre’s mútuament i teixir l’estructura social. El 

sentiment de pertinença i l’experiència específica de les xarxes socials (i 

les relacions de confiança i tolerància que hi estan implicades) poden, 

afirma Putnam, aportar grans beneficis a la societat. Les nocions de vida 

associativa, diàleg i implicació estan presents a la perspectiva de l’autor, 

de la mateixa manera que ho estan en la conceptualització de la RSC com 

forma de governança aplicada a l’empresa. 

Amb aquest apartat, juntament amb l’apartat 3.1. de definició de 

governança, hem mirat de definir els models de resposta corporativa front 

la societat que es constitueixen des de la perspectiva de la governança 

(entesa com estructura de relació entre actors). A continuació, i per 

finalitzar el capítol 3, anem a traslladar això al marc de la sostenibilitat.

3.3. Especificitats de la governança a l’empresa per al 
model del desenvolupament sostenible 

Dins de la gamma de temes que pot abordar la governança, aquesta tesi 

se centra en la sostenibilitat ambiental i la major participació social en 

els processos de presa de decisions sobre medi ambient. La governança 

aplicada al desenvolupament sostenible de vegades s’usa amb termes com 

governança ambiental o governança internacional, encara que sempre 

està associada a reptes amples i horitzontals associats amb la sostenibilitat. 

En endavant utilitzarem el terme governança per al desenvolupament 

sostenible per referir-nos al model de comportament públic, privat i 

social basat en processos de consens, diàleg social i participació pública, 

que ens acosta al desenvolupament sostenible. La governança per al 

desenvolupament sostenible (en endavant GDS) pot ser el paraigües que 

aculli les diferents preocupacions i percepcions dels grups implicats, 

facilitant el diàleg multistakeholder i conduint a solucions efectives per 

al major nombre d’actors possible. 

Cada grup d’actors té maneres diferents de regular el seu comportament 

ambiental. Per exemple, els governs segueixen les lleis i polítiques 

públiques que poden regular més eficaçment la gestió dels recursos naturals 
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i la gestió dels riscos i reptes ambientals. El sector privat sovint funciona 

a través de la incorporació de “bones pràctiques” en els mecanismes ja 

existents del mercat, com ara sistemes de gestió o normes. La societat 

funciona amb eines i tècniques que comprometen els ciutadans o grups 

en processos de presa de decisions a diferents nivells. Quan la implicació 

d’aquests grups és més activa, la GDS es regula per mètodes de construcció 

de consens, diàleg i participació que adopten diferents formes segons els 

actors prioritaris o que assumeixen un paper de lideratge. Així, la GDS 

pot prendre la forma d’Agendes 21 o pressupostos participatius impulsats 

pels actors públics. En el sector privat, pot prendre la forma d’estratègies 

de responsabilitat social corporativa basades en el diàleg social amb 

stakeholders amb una orientació i integració en el model de negoci, no 

únicament a en el procés.

Aquest apartat se centra en les especificitats de la governança per al 

desenvolupament sostenible i, en particular, en el paper de l’actor empresa, 

especialment quan vehicula el seu rol en la GDS a través d’estratègies de 

responsabilitat social corporativa. 

3.3.1. La governança per al desenvolupament sostenible

De la definició Brundtland de sostenibilitat se’n diu que és un compromís 

entre les concepcions que afavoreixen el desenvolupament a nom de 

l’economia global i els intents per equilibrar el desenvolupament i les 

polítiques ambientals. Cooper afirma que “allò que va fer que el moviment global 

per al desenvolupament sostenible fos diferent d’altres esforços mediambientals que el van precedir, 

va ser el reconeixement de la interrelació entre els elements crítics del desenvolupament econòmic, 

de la política social i de la protecció ambiental” (Cooper, 2004: 33). 

Aquesta definició pressuposa canvis en les estructures institucionals i en les 

capacitats organitzatives, de gestió, polítiques i socials, que facin possible 

assolir els objectius de la sostenibilitat. La governança per al desenvolupament 

sostenible és el model que ens acosta als reptes formulats en l’Informe 

Brundtland o, en sentit més ampli, a una major integració d’objectius 

econòmics, ambientals i socials en el desenvolupament. La GDS té a veure 

amb el conjunt d’accions, actors, relacions i processos que fan avançar una 

societat cap al desenvolupament sostenible. El concepte de desenvolupament 

sostenible guarda relació amb el procés polític a través del qual la societat 

col•lectivament construeix una idea de futur sostenible i la governança és la 

mobilització d’esforços i capacitat d’acció col•lectius –i conscients- d’aquesta 

societat, dels seus ciutadans, actors econòmics i actors polítics. 
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La GDS adquireix significats diferents depenent de com es percep el mateix 

concepte de governança. Fins fa poc, la major part d’estudis sobre GDS 

es referien, sobretot, a la governança ambiental. Mugabe i Tumushabe 

(1999: 220) defineixen la governança ambiental “com un cos de valors i normes 

que guien o regulen les relacions entre l’Estat i la societat civil en l’ús, control i gestió del medi 

natural. Aquestes normes i valors s’expressen en una cadena complexa de regles, polítiques i 

institucions que constitueixen un mecanisme organitzatiu a través del qual s’han d’articular 

tant els objectius generals com els objectius de planificació específics de la gestió ambiental”. 

Més concretament, afirmen que la governança ambiental ofereix una 

estructura conceptual que estableix relacions recíproques entre la gent 

(globalment, regionalment, nacionalment i localment) sobre l’accés 

i ús de béns i serveis ambientals i els vincula a una determinada ètica 

ambiental. 

El concepte de governança ambiental se situa en el marc més ampli de la 

governança per a la sostenibilitat, però hi ha qui afirma (Speth, 2002) que 

cal buscar el context històric de la governança per al desenvolupament 

sostenible justament en els moviments ambientals i en l’activisme ecològic. 

Una ràpida cronologia de la GDS posa això en evidència: 

1970: Celebració del Primer Dia de la Terra

1971: Convenció Ramsar sobre Zones Humides d’importància internacional

1972: Convenció d’Estocolm sobre el Medi Ambient Humà

1973: Convenció CITIES (Convention on the International Trade in Endangered 

Species)

1974: Publicació de l’informe “Límits del Creixement” de D. Meadows et al.

1980: IUCN (Internacional Union for the Conservation of Nature) i UNEP 

(United Nations Environmental Program) preparen la Estratègia Mundial de 

Conservació de la Natura.

1987: Informe “Our Common Future” de la Comissió Brundtland sobre Medi 

Ambient i Desenvolupament. Definició del concepte de desenvolupament 

sostenible

1992 : Cimera de la Terra de les Nacions Unides celebrada a Rio de Janeiro

1992: Convenció Marc sobre Canvi Climàtic i Convenció sobre Biodiversitat

1994: Convenció sobre Desertificació

2002: Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible a Johannesburg

2005: Entra en vigor el Protocol de Kyoto sobre emissions de CO2.

La cronologia mostra la creixent integració d’actors en xarxes de 

negociació col•lectiva. Des de la creació de xarxes fonamentalment 

socials i polítiques articulades al voltant de la defensa ambiental, es van 
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incorporant progressivament en l’agenda del debat social global altres 

actors econòmics i mediàtics per abordar qüestions lligades al model del 

desenvolupament sostenible, amb importància cap a temes més amplis i 

horitzontals relacionats amb el creixement, el desenvolupament científic 

i tecnològic, la protecció ambiental i la justícia social. Aquesta creixent 

complexitat en les interrelacions entre actors i en l’abast dels temes 

abordats ens duu, necessàriament a la idea de governança com xarxes. 

La governança no pot ser garantida únicament pels governs, sinó pel 

funcionament eficaç de xarxes més o menys institucionalitzades d’actors 

estratègics autònoms i amb la seva pròpia agenda (Kooiman, 1993). 

Duta al terreny de la sostenibilitat, la governança requereix determinats 

elements que defineixen la manera com la societat i les seves institucions 

s’han d’organitzar i adaptar per afrontar la transició cap al desenvolupament 

sostenible. Aquests elements s’analitzen a continuació.

Elements de la governança per al desenvolupament sostenible

Un dels reptes de la GDS assumits a nivell internacional és dissenyar 

processos de presa de decisions i de construcció de polítiques que 

reflecteixin els principis democràtics i, alhora, produeixin resultats 

coherents, integrats i eficaços per avançar en la sostenibilitat. La 

dificultat d’aquesta tasca s’agreuja per la complexitat dels temes que ha 

d’abordar i pel gran nombre i varietat d’actors implicats. En l’àmbit del 

desenvolupament sostenible interaccionen temes ambientals, econòmics 

i socials, conjuntament amb els valors i prioritats defensats en cada 

dimensió pels diferents stakeholders. Les preguntes a les quals s’enfronta 

la GDS fan referència als requeriments necessaris per afrontar el repte de 

la presa de decisions: com podem gestionar els recursos naturals d’una 

manera sostenible? Com podem coordinar millor les nostres accions 

a través de sectors, països i entre els nivells internacionals, nacionals i 

locals? Quins instruments, polítiques, comportaments o canvis culturals 

caldrà promoure?

La mateixa definició de sostenibilitat ja assenyala alguns requeriments 

fonamentals de la GDS. D’una banda, diuen els organismes internacionals, 

hi ha la necessitat d’un nou marc ètic per a la conservació dels recursos, que 

tingui en compte les relacions Nord-Sud, l’equitat i les necessitats de les 

generacions futures. També es posa èmfasi en la creació de nous sistemes 

de valorització econòmica dels recursos ambientals i, paral•lelament, el 

desenvolupament de sistemes educatius que permetin construir aquest 
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marc global de valors. D’altra banda, s’exigeixen reformes que millorin 

la capacitat de resposta dels sistemes reguladors i dels mercats davant les 

limitacions ambientals i que assegurin la necessària innovació institucional 

per millorar la capacitat de gestionar recursos de forma integrada entre 

sectors i en tots els nivells, des del global al local (UNEP, 1998).

Basant-nos en l’anàlisi dels autors de governança citats en apartats 

anteriors i de les principals organitzacions internacionals competents 

revisem a continuació alguns elements que caracteritzarien la GDS:

Integració vertical. La transició cap a la sostenibilitat planteja la necessitat 

d’estructurar un sistema de relacions intergovernamentals en l’eix local-

global que sigui àgil i eficient, tant pel que fa a l’assignació eficient de 

l’autoritat reguladora, com pel que fa al desenvolupament de sistemes 

eficients i de capacitats de gestió de les relacions intergovernamentals 

imprescindibles en aquest àmbit (OECD, 2001). Una pregunta a respondre 

per la GDS és, doncs, en quin nivell (local, regional, nacional, global) 

resideix l’autoritat sobre els recursos. La integració vertical –és a dir, la 

integració coherent de polítiques als diferents nivells d’autoritat, des del 

global al local- exigirà mecanismes eficients de comunicació, consulta, 

cooperació i coordinació entre els diferents nivells territorials i dependrà 

de com s’organitzen els governs i tots els sectors de la societat civil per 

coordinar i aplicar polítiques en tots els nivells d’acció. Aquesta integració 

vertical, positiva, és una forma de col•laboració entre tots els nivells 

d’acció que assegura que tant els esforços ‘de dalt a baix’ com els ‘de baix 

a dalt’ estan funcionant per assolir els mateixos resultats (WHAT, 2000).

Integració horitzontal. La governança per al desenvolupament sostenible 

també exigeix integració horitzontal d’objectius econòmics, ambientals 

i socials i, per tant, cooperació entre sectors incloent el govern, les 

empreses, el sector social i la comunitat, tant dintre com entre països. 

En la dimensió horitzontal, els processos d’integració es caracteritzen 

per un fort element de negociació entre diferents agències públiques 

per assegurar que al component ambiental se li atorgui, almenys, la 

mateixa consideració que a altres interessos sectorials. En aquesta 

negociació entre diferents ministeris i sectors socials que persegueixen 

distints objectius, o fins i tot objectius ambientals en competència, cal 

fer explícites les conseqüències alternatives possibles que es deriven de 

diferents eleccions polítiques, amb els seus potencials efectes perversos. 

Una forma d’avaluar el grau de desenvolupament de la dimensió 

horitzontal és determinar quin organisme ha estat designat per a 
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aplicar el desenvolupament sostenible i la prioritat que es concedeix a la 

sostenibilitat (Cable, 1999).

La integració horitzontal forma part de la mateixa comprensió de la idea de 

sostenibilitat. En bona part es tracta d’un component definitori de la GDS 

i del mateix model del desenvolupament sostenible. Assolir-la depèn d’un 

ampli conjunt de factors que afecten al desenvolupament institucional i 

social: informació de qualitat, transparència, responsabilitat i rendiment 

de comptes (accountability), subsidiarietat, participació, coordinació, 

coalició d’interessos i reforç mutu. 

Informació. La informació pública és la pedra angular de les estratègies 

de desenvolupament sostenible. L’accés a la informació sobre medi 

ambient permet a la població poder prendre les seves pròpies decisions, 

contribueix a la protecció del medi ambient i fomenta la millora de les 

actuacions ambientals a la indústria. De la mateixa manera, una base 

fonamental de la GDS és tenir accés al procés de presa de decisions i això, 

a més de la informació, implica que el procés decisori sigui transparent i 

obert a la participació i vigilància públiques. 

La importància de l’accés a la informació apareix al principi 10 de l’Agenda 

21 i també a la Declaració de Rio de 1992 que va establir com primaris els 

tres àmbits d’accés a la informació, la presa de decisions i la participació 

i l’accés als recursos judicials pertinents (WRI, 2003). Un altre document 

internacional que també fa referència a la importància de la informació és 

la Convenció d’Aarhus que converteix els compromisos de la Declaració 

de Rio de 1992 en obligacions legals específiques. La Convenció no 

només reconeix el dret bàsic de cada persona de les generacions presents 

i futures a viure en un ambient sa, sinó que també especifica la manera 

com les autoritats de tots els estaments han de garantir processos justs i 

transparents en relació amb la presa de decisions, l’accés a la informació i 

la compensació. La idea d’accés vinculada a la informació, la participació 

i la justícia s’ha assumit com un aspecte clau de la governança per al 

desenvolupament sostenible. 

Responsabilitat i transparència. Cada cop és més comú que els 

organismes creïn canals de comunicació amb els ciutadans i estableixin 

procediments, com les audiències públiques, que permetin la participació 

en les decisions ambientals. No obstant això, encara no es pot afirmar que 

tots tinguin els mecanismes adequats de transparència i responsabilitat. 

Actualment, el món de les finances i el comerç encara es consideren àrees 
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on la transparència i la responsabilitat es desatenen de forma sistemàtica. 

Es van fent populars alguns instruments com els codis de conducta o els 

informes de sostenibilitat però aquestes eines no asseguren per se que 

s’estigui oferint tota la informació que és rellevant en processos clau que 

poden afectar profundament les normes ambientals. 

Un concepte molt vinculat a la responsabilitat i la transparència és el 

rendiment de comptes (accountability) que es refereix a la manera com 

fem responsables dels seus actes a aquells que prenen les decisions en 

l’àmbit públic o privat. El rendiment de comptes proveeix la capacitat 

de castigar o fer que algú carregui amb la responsabilitat de la presa de 

decisions.

Participació. Per exigir responsabilitat i rendiment de comptes, els 

ingredients clau són la mobilització i la participació dels diferents actors 

implicats. Especialment els governs han respost a aquest imperatiu 

implicant a grups de la societat civil i ONG, el sector empresarial i 

industrial, el món acadèmic, els mitjans de comunicació i altres actors en 

les diverses fases de construcció i aplicació de polítiques. La participació 

en el procés de disseny de polítiques és important per tal d’assegurar 

la legitimitat i l’eficàcia de les decisions que es prenguin en relació a 

temes que són de caràcter col•lectiu. Un sistema de governança adient 

per a la transició cap a la sostenibilitat es caracteritza per un alt grau de 

participació dels diversos elements de la societat, així com per un alt 

grau de destresa d’aquests. La implicació dels actors socials com a part del 

procés de decisió permet que aquests se’l facin seu, tot aconseguint que les 

solucions adoptades estiguin més legitimades i tinguin una qualitat més 

elevada. Això darrer passarà en tant que siguin integradores, en tant que 

incorporin els coneixements, els valors i les visions dels diversos actors 

implicats (IIG, 2002).

Sembla assumida la idea que la participació permet que els processos 

de presa de decisions i la seva posterior aplicació siguin més oberts 

i transparents, més propers a les circumstàncies canviants de la nostra 

societat i més adaptats a la complexitat existent. Però la participació 

no està exempta de crítiques i perills. Tradicionalment s’ha considerat 

que la participació pot tenir uns costos excessius (costos econòmics, 

de temps i, en general, de recursos, a més de destacar que afegeix un 

cert grau d’incertesa en el procés decisori) o que pot donar lloc a noves 

manifestacions del corporativisme. Malgrat les crítiques, actualment, les 

organitzacions internacionals competents –arran també dels imperatius 
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que s’estableixen en documents com el Conveni d’Arhus- assumeixen la 

importància de la participació en les decisions que afecten el medi ambient 

com una manifestació del reconeixement de xarxes d’acció. Aquestes 

xarxes actuen com a mecanismes d’interacció entre una pluralitat d’actors 

tots ells interdependents, és a dir, que posseeixen recursos que cal integrar 

a fi d’assolir els objectius propis del desenvolupament sostenible. 

Xarxes d’acció. Un concepte molt utilitzat en el discurs internacional 

i aplicable a la creació de xarxes d’acció útils per al desenvolupament 

sostenible és el de construcció de capacitats (capacity-building). La idea que 

hi ha al darrera és la de traslladar poder i capacitat de lideratge cap a tots 

els actors implicats. Això inclou mesures especials que permetin als actors 

més febles negociar amb els més poderosos. L’accés, ús, propietat i gestió 

de recursos s’han de negociar i exercir sota una estructura mútuament 

acceptada entre tots els stakeholders. Els mecanismes de governança s’han 

de posar en funcionament sense esperar que aparegui el conflicte. Les 

xarxes d’acció s’han de constituir de forma prèvia, sobre un terreny de joc 

on tots els actors tenen igual capacitat d’acció i decisió. Aquestes xarxes 

d’acció multistakeholder són el centre dels sistemes de governança per 

al desenvolupament sostenible. Tanmateix, establir-les sense encarar les 

possibles desigualtats que hi pugui existir no contribuirà a fer possible la 

transició cap a la sostenibilitat (Boyer, 2001).

L’aplicació de la governança per al desenvolupament sostenible 

comprèn, a més dels elements principals anomenats amunt, canvis 

en les institucions i les lleis. En la constitució del marc institucional i 

legal per a la GDS cal considerar a ministeris i agències governamentals 

en tots els àmbits territorials i també a les organitzacions de comerç 

i indústria, així com a les corporacions. La GDS implica no solament 

bona regulació, sinó també un funcionament eficaç dels mercats, que 

operen a curt termini i sovint poden deixar en segon terme les necessitats 

de les generacions futures. Les pràctiques financeres, les polítiques 

econòmiques i el comportament del mercat influeixen d’una forma 

clara sobre els recursos naturals i sobre el model del desenvolupament 

sostenible. Aquesta influència es fa visible sobretot en el nivell global, 

en els patrons d’inversió del sector privat; els ajuts governamentals i 

préstecs oferts per bancs de desenvolupament multilaterals; les polítiques 

comercials i aranzelàries; les estratègies de negoci corporatives; les 

activitats organitzades de consumidors, com boicots a productes o 

preferències de compra; o les iniciatives dels accionistes basades en la 

conducta ambiental de l’empresa (UNEP, 1999).
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L’empresa sostenible és un més dels actors clau dins del sistema de 

governança per al desenvolupament sostenible. Com actor actiu, 

pot articular els seus processos i estratègies de negoci per fer-los més 

compatibles amb el model de la sostenibilitat i per fer més eficaç i 

competitiu el seu funcionament dins de la xarxa de governança. Aquest 

paper és el que ens proposem analitzar a continuació.

3.3.2. El paper de l’empresa sostenible en la governança per a la 
sostenibilitat

L’àmbit internacional és el més actiu en analitzar el paper de les 

grans corporacions transnacionals en la governança ambiental. Les 

organitzacions globals s’encarreguen cada any d’actualitzar les xifres 

d’impacte d’aquestes grans corporacions en el medi ambient, l’economia 

mundial i el desenvolupament. En especial, nombroses organitzacions 

de la societat civil vigilen el creixent poder d’aquestes corporacions i la 

seva capacitat per influir les polítiques ambientals i socials, en especial 

als països en desenvolupament. En part com reacció a aquest escrutini, 

les corporacions han incrementat els seus esforços per alinear-se amb 

els requeriments de la sostenibilitat a través d’instruments voluntaris i 

estratègics. Tanmateix, i especialment a nivell internacional, es continua 

percebent la necessitat de vigilància per part de la societat civil, fins i tot 

d’una manera més activa i conscient (Miller, 2000).

Recentment, s’ha generat literatura abundant sobre la preocupació global 

per vigilar les empreses i el seu comportament ambiental. Una línia 

de treball s’ha centrat en l’impacte de les corporacions sobre el medi, 

amb estudis de cas sobre les pràctiques de les empreses a nivell local, 

especialment als països en desenvolupament. Aquests països funcionen 

sobre la base de regulacions mediambientals recents i un control i 

aplicació irregulars a causa de la feble capacitat estatal i la pressió per 

atreure inversió. Els sectors clau analitzats són l’electrònica, productes 

químics, agricultura, silvicultura, mineria i petroli (Clapp, 1998, 2005; 

Miller, 2000; Dauvergne, 2005). 

Una altra línia de treball mira la influència dels actors empresa en la 

governança ambiental global, en especial el paper que tenen en els 

tractats globals i el seu impacte en els governs, sobretot en els del Sud. 

D’una banda, les empreses utilitzen el seu poder estructural i les amenaces 

de deslocalització per fer que els governs estovin les regulacions o bé 

no les reforcin i també per influir en el discurs sobre desenvolupament 
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sostenible. De l’altra, impulsen iniciatives voluntàries en matèria social i 

ambiental, com codis de conducta, i accions de millora de la gestió, com 

les certificacions ambientals ISO 14000 o bé les normes de comptabilitat 

social. Algunes integren aquestes activitats en estratègies individuals de 

responsabilitat social (Levy, 1997; Newell i Paterson, 1998; Clapp, 1998; 

Neumayer, 2001).

Comença a desenvolupar-se una tercera línia de treball sobre el paper 

de l’empresa en la governança per a la sostenibilitat. Aquesta via estudia 

l’evolució de mecanismes de governança ambiental formals i multilaterals 

dissenyats per influir en el comportament social i ambiental de les 

corporacions. Es tractaria d’esforços formals originats fora del cercle 

corporatiu, però al seu costat, orientats a promoure millors pràctiques 

ambientals en el món empresarial. Els elements comuns d’aquests 

mecanismes són el seu funcionament fonamentalment en l’àmbit 

internacional; el fet que han estat impulsats sobretot per organismes 

globals (UNGlobal Compact, OECD, Global Reporting Initiative); i el seu 

caràcter voluntari (Clapp, 2005).

Malgrat tot, encara no hi ha un marc institucional prou definit, 

especialment en l’àmbit internacional, que aclareixi la relació entre 

governança per la sostenibilitat i responsabilitat social corporativa. En part 

influïts i afectats per les estratègies globals de les grans corporacions i en 

part a causa de les exigències de la comunitat més propera i dels governs 

regionals, els actors privats, amb independència que operin globalment 

o localment, han iniciat un recorregut conjunt, en partenariat, amb la 

societat “veïna”. Aquesta creixent necessitat de les empreses d’apropar-

se a la comunitat de vegades ve imposada pel conflicte i en ocasions per 

una idea de ciutadania corporativa. Un element comú d’aquest tipus 

d’associacions és la participació de l’empresa en processos de presa de 

decisions o en la governança. 

Un dels efectes més visibles d’aquest tipus de comportament empresarial 

és la proliferació de conceptes i terminologia en la literatura sobre el 

tema. Malauradament -i en part a causa de la seva recent aparició- aquesta 

terminologia encara és ambigua, fonamentalment d’origen anglosaxó i de 

difícil traducció, molt abundant i sense definicions acceptades a nivell 

internacional –o a nivell teòric-. En el capítol 2 ja es feia referència a 

aquest fenomen i s’apuntava alguns dels conceptes més comuns. Propers 

al mateix concepte de ciutadania corporativa hi trobem business citizenship, 

que alguns apropen a la idea de comunitat local i proximitat i altres a la 
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globalització i els drets humans (Logsdon & Wood, 2002); o accountability, 

de caràcter legal i lligat a la idea de passar comptes, de comptabilitat 

social; responsabilitat, de caràcter voluntari i que a més de la informació 

i transparència inclouria també dimensions de conducta, identitat, 

credibilitat, reputació. El terme responsabilitat social s’ha anat imposant 

en el debat teòric i també en el social, tot i que es tendeix, cada cop més, 

a utilitzar-lo per referir-se en sentit ampli a l’actitud i comportament de 

l’empresa pel que fa a les seves relacions amb la societat i el medi (amb 

èmfasi en l’aspecte de relació-xarxa-interacció-participació-diàleg). 

La literatura sobre responsabilitat social i ambiental insisteix tant en els 

beneficis com en els riscos de la implicació de les empreses en processos 

“externs” de presa de decisions o processos de governança ambiental 

–sobretot comunitària-. Els riscos i beneficis s’han analitzat des de la 

perspectiva de la mateixa empresa (Burke, 1999; Logsdon i Wood, 2002; 

Boehm, 2005 ) i des de la perspectiva del procés de governança per a la 

sostenibilitat (Clapp, 2005; Blowfield, 2005). S’assumeix, en general, que 

el paper positiu o negatiu de l’empresa vindrà determinat per l’ús del 

poder i capacitat d’influència en el procés de participació i per l’abast, 

intensitat i forma que prengui aquesta participació60. Anem a revisar, a 

continuació aquests beneficis i riscos del paper de l’empresa en la GDS.

Beneficis i riscos del paper de l’empresa en la governança per la 

sostenibilitat

En l’esforç per vincular RSC i governança per al desenvolupament 

sostenible es donen tres grans temes de discussió. El primer parla de la 

sostenibilitat com avantatge competitiu i element estratègic. El business 

case de la responsabilitat social es basa en la construcció de capitals de 

tipus social, d’innovació, de mercat o organitzatiu. El reptes de l’empresa 

radiquen en participar en el desenvolupament econòmic a través de la 

creació de capital social que repercutirà en el mateix negoci i també en 

millorar la imatge i la reputació sense desviar-se dels objectius corporatius 

principals (Ricart, 2003).

En el segon tema s’aborden els reptes de naturalesa estructural per a 

l’empresa sostenible relacionats amb l’oportunitat de creació de xarxes 

i partenariats orientats a la gestió proactiva del conflicte i a la cerca de 

solucions i alternatives per al benefici mutu. La innovació ambiental 

guarda una relació estreta amb l’assumpció de la interdependència de 

recursos i la incorporació de les expectatives dels diferents stakeholders 
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en el disseny, desenvolupament i provisió de productes i serveis (Boehm, 

2005).

Per últim, es debat la redefinició del paper que l’empresa privada pot 

jugar per respondre a les aspiracions socials i de sostenibilitat ambiental 

expressades al més alt nivell amb instruments com la Declaració del 

Mil•lenni o la Declaració Universal dels Drets Humans (Bigg i Ward, 

2003). Els reptes per l’empresa tenen a veure, fonamentalment, amb la 

dinàmica de la governança i amb el compromís de l’empresa amb els canvis 

ideològics, polítics i culturals associats al model del desenvolupament 

sostenible. Pren especial importància la capacitat de l’empresa per 

equilibrar interessos particulars amb preocupacions globals i per alinear 

la RSC amb la governança pública. 

Prenent com referència els requeriments estratègics, estructurals i 

dinàmics per a la governança a l’empresa revisats anteriorment, i integrant 

les implicacions més comuns de la responsabilitat social com forma 

de participació de l’empresa en la governança per a la sostenibilitat, es 

reelabora a continuació una relació de factors fonamentals –positius i 

negatius- a considerar en l’estudi del paper de l’empresa en el procés 

de presa de decisions per a la sostenibilitat. Cada factor es planteja com 

benefici i se li associa un risc o conjunt de factors de risc que hi poden 

anar associats.

Desenvolupament econòmic com formació de xarxa social i capital 

social. Especialment a nivell regional i local, s’ha comprovat que 

el desenvolupament econòmic no té a veure només amb l’esperit 

emprenedor i el desenvolupament local via una intensa implicació de 

les empreses (Porter, 1995) sinó que hi ha també altres aspectes en 

joc, com ara l’educació, la cultura o el desenvolupament en l’àmbit 

familiar dels infants i de la societat en general (Johnson et al, 1995). 

Aquests autors suggereixen que el desenvolupament econòmic segueix 

un model integrador on el sector privat juga un paper únic però actuant 

molt prop d’altres actors socials i públics. En aquest model integrador 

el sector privat té una posició igual o similar a la d’altres sectors, encara 

que cadascun d’ells tingui rols únics i específics. La integració seria una 

condició indispensable per a l’èxit tant de programes de sostenibilitat 

com de les estratègies dels actors que participen a nivell particular. 

Des d’aquesta perspectiva integradora, la participació de les empreses 

en el desenvolupament econòmic (sobretot a nivell comunitari) és un 
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benefici per a elles ja que reforça la xarxa social i les estructures socials 

i polítiques i duu a una major estabilitat i capacitat de creixement. La 

perspectiva integradora del paper de l’empresa en la creació de capital 

social completa altres visions que concentraven la contribució de l’empresa 

en el desenvolupament de capital econòmic (Porter, 1995) o capital 

humà. La perspectiva del capital social s’associa a l’aspiració de conrear 

institucions democràtiques i cooperació entre diversos sectors, com forma 

de construcció de polítiques i solució de problemes econòmics, socials i 

ambientals. 

RISCOS. La perspectiva integradora del capital social té alguns riscos 

centrats en la qüestió de la inclusivitat. Existeix el risc de crear xarxes 

socials d’aprenentatge formades únicament pels actors actius en la cerca 

de major consens i eficiència. El perill d’aquest enfocament en l’agenda de 

RSC és que es parteixi d’assumpcions sobre el consens que no responguin 

necessàriament a la realitat i que afebleixin la xarxa social -en lloc de 

reforçar-la- en subestimar la importància de la diversitat i multiplicitat 

d’opinions, posicionaments i capacitats. Un risc a llarg termini pot ser la 

cristal•lització de desigualtats i donar una legitimitat aparent a processos 

participatius de presa de decisions. 

Millora de la imatge i la competitivitat. La literatura i la recerca 

empresarial han donat una orientació de negoci al paper que la RSC pot 

tenir en la governança per a la sostenibilitat i els motius empresarials per 

embarcar-s’hi. La idea central és que l’empresa pot treure rendibilitat a 

la RSC més enllà de l’objectiu general de retorn a la societat de part del 

benefici que n’extreu. Aquesta rendibilitat prové, sobretot, de l’accés a 

cotes més altes de prestigi (millora d’imatge) i l’avantatge competitiu 

que en pot resultar. El plantejament de RSC com avantatge competitiu 

i de negoci obliga a allunyar-se d’enfocament filantròpics, caracteritzats 

per relacions unilaterals de tipus topdown (de dalt a baix), per afrontar 

relacions on el compromís social i ambiental ve marcat per partenariats i 

intercanvi de recursos que poden aportar benefici mutu. 

RISCOS. Es pot produir una desviació de l’activitat bàsica del negoci. El 

temps que s’inverteix en accions tradicionals de patrocini o filantropia 

pot destorbar l’activitat econòmica, però també es pot conduir de forma 

planificada i controlada. En canvi, la durada dels procediments de presa 

de decisió, per la seva naturalesa, és difícil de controlar perquè aquests 

processos impliquen interaccions i debats complexos. Això sovint 

duu les empreses a abandonar la participació quan s’adonen del cost i 
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l’esforç que suposa (Bruch, 2002; Leeman, 2002; Boehm, 2005). Boehm 

(2005) afegeix que, a part de temps, els processos de presa de decisions 

requereixen una inversió en energia personal, emocional i intel•lectual 

que pot distreure els representants corporatius de l’activitat central del 

negoci, que està avaluada i controlada per procediments i instruments 

rígids i estrictes. 

Aliances i benefici mutu. El benefici empresarial basat en aliances i 

partenariat rau en el valor d’adoptar una cultura “d’aprenentatge” 

en l’estratègia de RSC de l’organització basada, alhora, en el diàleg 

multistakeholder, és a dir, en el treball en xarxa i cooperació amb múltiples 

parts implicades. L’estratègia de RSC pot contenir iniciatives d’implicació 

a nivell comunitari i també a nivell global, com la participació en el 

fòrums del Global Compact de les Nacions Unides (codi de conducta 

front temes globals de medi ambient i drets humans que es revisarà 

més endavant). Bigg i Ward (2003) argumenten que qualsevol procés 

integrador de presa de decisions per al desenvolupament sostenible ha 

de contenir un element de “construcció mútua de capacitats” (mutual 

capacity-building), de manera que tots els stakeholders siguin conscients i 

estiguin atents als interessos recíprocs de manera que es pugui crear una 

cultura d’aprenentatge conjunt i construcció transversal de capacitats. Un 

benefici secundari per a les empreses pot ser l’habilitat per incloure en les 

seves estratègies de RSC una varietat i orientació més àmplia de temes i 

projectes que millorin la seva competitivitat.

RISCOS. El procés d’aprenentatge conjunt via xarxes socials mal planificat 

o sense un objectiu previ ben definit pot conduir a la ineficiència 

i el cansament. Els crítics de determinats processos de participació 

multistakeholder plantegen que un elevat nombre de participants en 

el procediment de presa de decisions el fa més incòmode i retarda les 

decisions, especialment si la participació es basa més en l’entusiasme 

i l’estètica que en la preparació i experiència prèvies per a aquesta 

participació (Goldsmith, 1992; Poncelet, 2003). La diferència cultural 

entre les organitzacions socials i empresarials pel que fa referència a 

codis i símbols també pot dur a ineficiències i pot crear problemes de 

comunicació i generar tensió.

Interdependència de poder i influència. El poder de les empreses pot 

variar en cada Estat, però generalment tenen una forta influència en la 

legislació i l’assignació de recursos a través de fórmules de pressió sobre 

el sistema polític i econòmic i també sobre altres camps com la salut, 
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l’educació o el medi ambient. El poder de les grans corporacions per influir 

creix com resultat dels processos del globalització i això, juntament amb 

altres limitacions de naturalesa tecnològica o d’innovació, pot minvar 

la capacitat dels grups més febles (pel que fa a poder i influència) per 

participar en la presa de decisions, sovint simplement pel fet que no hi 

tenen accés. La RSC pot contribuir a reduir aquests desequilibris, donant 

veu a grups minoritaris i apropant-los als processos decisorials. Això pren 

sentit sobre la base de la interdependència de recursos, és a dir, l’assumpció 

prèvia que l’empresa també depèn d’aquests grups, bé per a la prestació 

de serveis, bé per a la sostenibilitat social i ambiental o l’acceptació de 

l’activitat en l’estructura social i ambiental. 

RISCOS. En la recerca sobre RSC i participació s’ha establert algunes 

relacions entre estatus socioeconòmic i grau de participació (Petersen & 

Lawrence, 1996; Wood & Logsdon, 2001). Els autors destaquen que els 

executius i alts directius s’associen normalment a estatus alts o mitjans, 

amb la qual cosa la seva participació activa podria agreujar les diferències 

socials entre els decisors i la comunitat de classe més baixa. 

Compromís amb els canvis ideològics, polítics i socioeconòmics. En la 

seva anàlisi del paper de l’empresa en la governança, Boehm (2005) afirma 

que aquest és més actiu com resultat de tendències socials, ideològiques 

i pràctiques que queden representades de forma clara en l’afebliment 

de les institucions de govern i en l’exigència de més organitzacions no 

governamentals, que inclouen a les empreses. A aquestes tendències cal 

sumar els canvis socials originats des de moviments de base i des dels 

processos de descentralització, canvis que han modificat les relacions de 

poder en la presa de decisions i han donat més suport a la implicació de 

diversos stakeholders61. 

RISCOS. La participació de l’empresa en la presa de decisions pot proveir 

l’espai idoni per influir en el repartiment dels recursos. Això exigeix una 

vigilància extrema per assegurar que els representants empresarials no 

donen prioritat a interessos molt particulars de les seves organitzacions, 

fent que aquests estiguin per sobre del bé de la comunitat. Com resultat, 

l’empresa, enlloc de reforçar el poder comunitari, es limitaria a explotar-

lo (Johnson et al., 1995; Poncelet, 2003).

Els factors que s’ha revisat en aquest apartat final del capítol 3 determinen 

alguns dels principals beneficis i riscos de la implicació de l’empresa 

en processos de governança per a la sostenibilitat. Aquests elements 

  61. Un exemple n’és 
l’aparició renovada del con-

cepte de societat civil, que 
advoca per les iniciatives locals 

i les associacions, afirmant 
alhora la seva dependència 

del món empresarial (Baker, 
2002), o del concepte de 

comunitarisme, que dóna res-
ponsabilitat a la comunitat, i 

no només a l’Estat i l’individu, 
i li atorga obligacions i drets 

(Etzioni, 1995).
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de l’empresa i el seu paper en la governança per al desenvolupament 

sostenible, juntament amb els requeriments estratègics, estructurals i 

dinàmics presentats en l’apartat anterior del capítol, dibuixen l’espai en 

el qual opera el món dels negocis dins del procés de governança, és a dir 

en el model de relacions i interaccions amb stakeholders i participació en 

la presa de decisions per a la sostenibilitat.

El marc teòric de la tesi començava plantejant l’emergència de debats 

i relacions entre empresa i societat arran del canvi de paradigma cap 

a la sostenibilitat i descrivint les respostes adaptatives de l’empresa, 

fonamentalment les que adopten la forma d’estratègies de RSC. Per 

entendre els mecanismes de la RSC i, sobretot, les estructures de relació 

entre actors sobre les que se sustenta es proposava fer una anàlisi doble de la 

RSC: en primer lloc (objectiu que s’ha perseguit en aquest capítol tercer), 

com resposta corporativa des de la governança per al desenvolupament 

sostenible; en segon lloc (objectiu que se seguirà en el proper capítol), 

com resposta des de la comunicació en el marc de la sostenibilitat. 

Abordem a continuació l’estudi de la comunicació per a la sostenibilitat, 

entesa com un altre nivell d’estructura de relacions amb stakeholders 

íntimament relacionada amb la RSC (i també amb la governança) i que 

pot operar facilitant-la o frenant-la, o totes dues coses alhora, segons com 

l’empresa decideixi abordar-la. 

 

En aquest 
capítol, s’ha 
dibuixat l’espai 
en el qual opera 
el món dels 
negocis dins 
del procés de 
governança per a 
la sostenibilitat. 
Abordem a 
continuació 
l’estudi de la 
comunicació 
per a la soste-
nibilitat, entesa 
com un altre 
nivell d’estructura 
de relacions amb 
stakeholders 
íntimament 
relacionada amb 
la RSC.
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4. Respostes corporatives des de 
la comunicació. El camp de la 
sostenibilitat.

4.1. Comunicació per a la sostenibilitat. Entre la informació 
i la participació

El paper que haurien de tenir els ciutadans en el desenvolupament i 

aplicació de polítiques ambientals fa temps que és tema de discussió en 

el món social, polític i, en menor mesura però de forma creixent, també 

en l’àmbit corporatiu. En els anteriors capítols, hem analitzat aquesta 

preocupació des de la perspectiva de la governança per a la sostenibilitat i 

el paper de l’empresa i els seus plantejaments sobre el tema. Ens proposem 

ara abordar una altra perspectiva d’anàlisi, prenent la comunicació com 

procés d’estudi per revisar els debats teòrics, socials i polítics que busquen 

una millor comprensió dels processos participatius des de la comunicació 

i miren d’aclarir quin ha de ser el paper de l’empresa en la comunicació 

per a la sostenibilitat.

Així com la governança guarda una íntima relació amb el procés de presa 

de decisions per conduir la societat, la comunicació es considera una 

estratègia d’interacció simbòlica entre actors i el seu paper es defineix en la 

identificació i definició pública dels problemes més urgents i en la construcció 

de xarxes d‘acció socials, econòmiques i polítiques per abordar-los. Tot i que 

aparentment els objectius i processos de la comunicació estan diferenciats 

dels de la governança, hi ha un cert consens en el debat internacional sobre 

el paper central que la primera pot tenir per fer més efectiva la participació 

pública en la presa de decisions sobre medi ambient. 

La participació pública s’ha institucionalitzat a través d’iniciatives locals i 

també a nivell regional i a través del paper dels organismes internacionals. 

Aquesta institucionalització ha dut a una revisió en profunditat dels 

mecanismes de participació i de la seva efectivitat, així com de les 

estructures prèvies necessàries per fer més significativa i útil la implicació 

del públic en els processos de decisió sobre temes de medi ambient. 

Fèiem referència en apartats anteriors a la importància que s’ha donat a 

l’accés a la informació com fórmula prèvia i necessària per poder conduir 

processos de participació. La informació i la participació en matèria de 

Prenem la 
comunicació com 
procés d’estudi 
per revisar els 
debats teòrics, 
socials i polítics 
que busquen una 
millor comprensió 
dels processos 
participatius 
des de la 
comunicació i 
miren d’aclarir 
quin ha de ser 
el paper de 
l’empresa en la 
comunicació per 
a la sostenibilitat.
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medi ambient ja van quedar íntimament lligades des de la Declaració de 

Rio del 1992 i trobem referències explícites al seu caràcter indissociable 

en altres documents normatius de referència, com són l’Agenda 21, el 

Conveni d’Aarhus de 1998, el Llibre Blanc de la Governança Europea de 

2001, la Declaració de Johanesburg sobre desenvolupament sostenible de 

2002 i directives europees recents.

La idea d’una participació informada ha pres encara més força arran de 

la dificultat constatada des del món expert i polític per conduir amb 

èxit audiències públiques, fòrums deliberatius, conferències de consens, 

nuclis d’intervenció participativa, per fer una petita llista de mecanismes 

tradicionals i més innovadors. Delicath i els seus col•laboradors (2004) 

identifiquen alguns dels principals problemes que aquests mecanismes 

han d’afrontar, com són els models tecnocràtics, o el fet que els tècnics i 

experts condueixen la participació com una forma d’educar i persuadir 

el públic sobre la legitimitat de les seves decisions; la temporalitat, o 

el fet que sovint la participació té lloc massa tard, o fins i tot després 

que s’hagi pres la decisió; el diàleg i l’adequació dels espais perquè es 

produeixi, amb possibilitat de discutir i intercanviar informació entre 

ells; i la retroalimentació per assegurar que la participació té un impacte 

real sobre les decisions finals. 

Tots aquests problemes guarden una relació molt directa amb la informació, 

la seva qualitat i quantitat i, especialment, els canals i estratègies a través 

dels quals es proveeix. Relacionar la informació ambiental amb l’abast 

més ampli de la comunicació podria millorar les polítiques dirigides cap a 

la sostenibilitat i les estratègies de “comprensió” (understanding) i acceptació 

de molts temes ambientals i científics en general (Bell, 1991, 1994). 

Actualment, la recerca en comunicació comença a posar èmfasi en el 

desenvolupament d’estratègies de cerca i processament de la informació 

en general (Wicks, 2000) i, en particular, en la comunicació de temes 

relacionats amb la ciència (Bell, 1994; Durant, 1995). Això ve donat, en part, 

pel creixent interès per conèixer com es pot impartir al públic informació 

científica complexa, ja sigui de l’àmbit ambiental, de salut i seguretat o de 

biotecnologia. També és conseqüència de la sofisticació tecnològica dels 

mateixos sistemes de comunicació (Fernández i Reales, 1994).

La comunicació, com a disciplina estratègica, sovint es passa per alt o 

s’exclou de l’anàlisi de temes i problemes emergents, especialment entre 

els investigadors que no estan en les ciències socials. Les conseqüències 
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d’aquesta deixadesa es fan evidents a llarg termini quan no es materialitzen 

en l’opinió pública els resultats desitjats d’arribada d’aquests temes als 

diferents públics adreçats. Els resultats que es pot esperar de les conferències 

de premsa o la cobertura dels mitjans de comunicació  són previsibles i, 

encara pitjor, analitzats en detall podrien indicar que s’han malinterpretat 

els missatges que es volia fer arribar al públic (Valenti, 1999).

En aquest apartat, s’analitzarà el paper que la comunicació juga i pot jugar 

en la sostenibilitat a diferents nivells: en la construcció i percepció dels 

problemes ambientals; en la determinació de conductes compatibles amb 

el model de la sostenibilitat; i en els processos de presa de decisions sobre 

medi ambient. El segon apartat del capítol es dedicarà a traslladar aquesta 

reflexió a l’àmbit corporatiu. Fer aquesta anàlisi obliga a revisar no només 

la naturalesa i evolució teòrica del procés comunicatiu, sinó també les 

funcions i papers que hi juguen els diferents elements i actors relacionats i 

això inclou la informació, els emissors i receptors, la interacció entre tots 

ells i els models de comunicació ambiental que es configuren actualment. 

4.1.1. Les funcions de la informació i la comunicació per a la 
sostenibilitat

La relació entre informació, comunicació i participació es pot abordar 

des de diferents línies teòriques i subdisciplines, però no és en absolut 

obvi integrar-les de forma comprensiva per obtenir un marc teòric que 

aclareixi el paper que cada procés –informacional, comunicacional, 

participatiu- té en la presa de decisions per a la sostenibilitat.

La teoria de la informació i els seus camps d’estudi són rellevants en l’àmbit 

de la sostenibilitat per la importància que tenen les fonts informatives i les 

seves tipologies; els valors i funcions de l’activitat informativa; o la idea de 

contextualització de la informació. De la mateixa manera, des de la teoria de la 

comunicació s’ofereixen diferents definicions i explicacions socials del fenomen 

comunicatiu i és particularment útil per profunditzar en qüestions relatives a 

la construcció social dels problemes ambientals o els efectes i influències de la 

comunicació en la percepció i conducta ambiental (Anderson, 1997). 

Les nocions d’informació i comunicació sovint van plegades i s’utilitzen 

conjuntament o, fins i tot, i de manera errònia, en substitució la una de l’altra. 

Per entendre la seva contribució al procés de presa de decisions sobre 

medi ambient, cal distingir-les per la seva rellevància per al mateix 

concepte de sostenibilitat62 i segons el rol que exerceixen en el model 

62. Una de les definicions 
de desenvolupament soste-
nible prové de l’ecologia i 
es fonamenta en un model 
simplificat del creixement de 
tota mena de formes de vida. 
Des d’organismes de cèl•lules 
simples, fins a formes animals, 
podem pensar que la vida 
depèn del consum de recursos 
externs i de la informació 
que necessita l’organisme 
per obtenir aquests recursos. 
El desenvolupament, ales-
hores, es pot concebre com 
una funció de tan sols dues 
variables: energia i informació. 
Si apliquéssim aquest model al 
desenvolupament social, això 
voldria dir que un moviment 
cap a la sostenibilitat suposaria 
minimitzar l’ús de l’energia i 
dels recursos, maximitzant l’ús 
de la informació i del coneixe-
ment. Un primer objectiu de 
l’ecologia dels ecosistemes és 
entendre les relacions entre 
matèria, energia i informació 
en els sistemes naturals. La 
recerca sobre ecosistemes ten-
deix a limitar els seus estudis a 
les relacions funcionals entre 
matèria i energia. Excepte en 
el camp de la genètica, hi ha 
pocs estudis que se centrin 
en els processos d’informació 
en els ecosistemes. A més, en 
aquests estudis es tendeix a ex-
cloure els humans, tractant-los 
bàsicament com agents distor-
sionadors externs. La discipli-
na de la Information Ecology –i de 
forma més àmplia la Knowledge 
Ecology- mira d’incloure els 
humans de forma explícita en 
el seu estudi dels ecosistemes i 
de les organitzacions (Danchin 
et al., 2004).
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del desenvolupament sostenible. Ens proposem traslladar algunes de les 

teoritzacions actuals de la informació i la comunicació a l’àmbit de la 

sostenibilitat per entendre les funcions que els processos informatius 

i comunicatius tenen en el canvi de model cap al desenvolupament 

sostenible. Avançarem en quatre passos: establint les característiques i 

funcions de la informació ambiental, diferenciant la informació de la 

comunicació ambiental i revisant les perspectives teòriques que expliquen 

la comunicació ambiental des de la seva dimensió constitutiva i la seva 

dimensió funcional. 

Informació ambiental

El Principi 10 de la Declaració de Rio de Janeiro de 1992 sosté que 

l’accés a la informació, al procés de presa de decisions i a un sistema 

judicial són components essencials d’un sistema de participació 

pública. La informació pública és una pedra angular de les 

estratègies de desenvolupament sostenible. L’accés a la informació 

sobre el medi ambient permet a la població poder prendre les seves 

pròpies decisions, contribueix a la protecció del medi ambient i 

fomenta la millora de les actuacions ambientals de la indústria 

(WRI, 2003)63. Es podria avaluar els governs, les empreses i les 

institucions, en general, en funció de la seva capacitat de tractar 

i facilitar correctament la informació ambiental i, alhora, en 

funció de la facilitat que tenen els ciutadans per a obtenir aquesta 

informació de forma oportuna, en un format fàcil d’usar i en el 

llenguatge apropiat. 

Tanmateix, una cosa és accedir a la informació rellevant i oportuna 

de cara a conèixer un seguit d’opcions i una altra totalment diferent 

és el fet d’adoptar aquestes opcions. Una millor informació 

ambiental ha de complementar-se amb altres tipus d’informació 

sobre la manera com la gent pot millorar o participar en les 

corporacions econòmiques, organismes polítics i en xarxes cíviques 

existents. La informació fa un paper principal, però no és suficient 

per avançar cap a la sostenibilitat. La sostenibilitat i la informació 

ambiental només poden convertir-se en una font poderosa de 

canvi quan es poden incorporar àmpliament en els contextos 

socials i en els processos de polítiques i, d’aquesta manera, influir 

en les decisions importants per a l’ús dels recursos naturals i la 

qualitat del medi ambient. En aquests processos i contextos pren 

importància la comunicació.

Volem entendre 
les funcions que 

els processos 
informatius i 

comunicatius 
tenen en el canvi 

de model cap 
al desenvolupa-
ment sostenible. 

 63. La informació ambiental 
es mou en diferents categories. 

Segons el WRI (2003), una 
de les categories fonamentals 
es la informació diària sobre 
la qualitat del medi ambient 
- com la qualitat de l’aigua i 

de l’aire- que permet a la gent 
decidir coses com si deixar que 
els nens juguin en l’exterior, si 
es pot beure aigua de l’aixeta, 

o fer altres coses que dismi-
nueixin els impactes ambien-
tals en la seva salut. Una altra 

categoria és la informació 
periòdica sobre les tendències 
del medi ambient, que fa que 

el públic estigui més conscien-
ciat i pugui relacionar les seves 
accions amb les conseqüències 

ambientals, i donar suport a 
polítiques que redueixin els 

danys al medi ambient, a més 
de fer responsables als qui 

decideixen. En altres categories 
hi trobem la informació sobre 

contaminació industrial, que 
autoritza a les ONG, inversors, 

veïns i consumidors a pres-
sionar perquè es desenvolupi 

una ciutadania empresarial 
responsable; i la informació 

sobre situacions d’emergència 
i risc, que permet a la gent 

protegir la seva salut o el medi 
ambient en situacions com 

una epidèmia o un incendi en 
una planta industrial.
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Comunicació ambiental 

La forma com es conceptualitza la comunicació ambiental té efectes 

molt clars sobre els processos participatius. La comunicació ambiental 

pot ser únicament transmissió i intercanvi d’informació i opinions 

estàtiques i preformades, o pot ser una forma alternativa d’implicació 

de grups d’interès en el procés de presa de decisions sobre sostenibilitat 

si es basa en la transparència informativa, la responsabilitat compartida i 

la interacció social. La comunicació ambiental ha estat teoritzada des de 

diferents perspectives. Aquí només revisarem aquelles que entenem que 

són rellevants per avaluar l’eficàcia de la participació pública. Determinats 

processos de participació es fonamenten en una visió molt limitada de la 

comunicació. Ens interessa destacar els models de comunicació ambiental 

que maximitzen els resultats per a la participació.

És relativament comú, especialment en documents d’agències internacionals, 

trobar referències a la comunicació ambiental com un primer estadi de 

participació pública per a la sostenibilitat. En aquest nivell, s’hi podria 

incloure la transparència informativa (és a dir, la publicació i accés obert 

d’informació rellevant posada a l’abast del públic) o la predisposició al 

contacte directe amb el públic (a través de línies telefòniques, call centers, 

centres de recursos, pàgines web, etc.). En aquest estadi, es produiria un 

canvi des de la mera transmissió d’informació en un sentit, cap a una 

comunicació bi-direccional, en la qual a més d’emetre informació hi ha 

interès per rebre’n. Més enllà d’aquesta bi-direccionalitat, hi ha altres 

possibles funcions de la comunicació que tenen a veure amb la construcció 

de relacions, la legitimació, la conformació de valors i preferències 

o la modificació de conductes. Les teories que estudien aquestes altres 

dimensions de la comunicació ambiental donen suport a la idea que hi ha 

una línia molt fina entre la comunicació i la participació.

La confusió sobre la dimensió prevalent i la utilització de la comunicació 

ambiental es fa palesa en les múltiples definicions que se n’ofereixen, 

algunes més teòriques, altres molt instrumentals:

• La comunicació ambiental estudia l’impacte de la comunicació (entesa 

com acció simbòlica estratègica entre persones i organitzacions) en la 

nostra concepció i interacció amb el món físic (Peterson, 1993).

• La comunicació ambiental és l’ús planificat i estratègic de processos de 

comunicació per donar suport a la construcció i aplicació de polítiques 

orientades a la sostenibilitat ambiental (OECD, 1999).

La comunicació 
ambiental pot 
ser únicament 
transmissió 
i intercanvi 
d’informació 
i opinions 
estàtiques i 
preformades, 
o pot ser una 
forma alternativa 
d’implicació de 
grups d’interès 
en el procés 
de presa de 
decisions sobre 
sostenibilitat si 
es basa en la 
transparència 
informativa, la 
responsabilitat 
compartida i la 
interacció social.
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• La comunicació ambiental fa referència a la comunicació de missatges 

ambientals dirigits a qualsevol audiència per qualsevol mitjà o canal. 

Es considera que és un procés que implica tan a comunicadors com 

a audiències, a través de l’emissió eficaç del missatge, una escolta 

interactiva i el debat públic, assentant les bases de la relació entre la 

societat i el medi i actuant com a reforç de l’alfabetització ambiental i 

les conductes sostenibles (ECRC, 2005).

El terme comunicació ambiental està lligat a connotacions socials com 

problema ambiental o protecció ambiental i, per tant, cal estudiar-lo 

en el context de les polítiques ambientals, de les quals la comunicació 

només n’és una part. La comunicació ambiental és una ciència aplicada 

que depèn molt de com s’aplica. Conté referències a la sociologia, a 

diversos camps de la psicologia (social, cognoscitiva i total), a la teoria de 

la informació o a la teoria de sistemes. Una alternativa a intentar buscar 

una definició consensuada de comunicació ambiental és explicar-la a 

través de la seva classificació funcional, incloent els diversos elements 

constitutius des de les diferents disciplines i teories que contribueixen a 

explicar la comunicació ambiental (Anderson, 1997, 2002; Capra, 2000; 

Delicath et al, 2004).

Comunicació com dimensió constitutiva del medi ambient

Una de les funcions que se li atorga sovint a la comunicació ambiental 

prové de la sociologia i té relació amb la percepció i construcció social dels 

problemes ambientals. La visió constructivista dels problemes ambientals 

pren especial rellevància en l’àmbit de la comunicació pel paper que 

aquesta darrera tindria en la definició dels problemes com a tals. En 

aquesta visió, hi ha dues orientacions epistemològiques enfrontades, la 

neo-realista i la social-constructivista. La primera critica de la segona 

que pressuposa una negació dels problemes ambientals en el món físic i, 

per tant, contribueix poc a gestionar-los i resoldre’ls. La convicció dels 

autors sota aquesta perspectiva és que la sociologia ha de donar resposta 

als problemes reals i objectius als quals s’enfronta la societat i es queixen 

que els constructivistes no reconeixen la realitat i existència independent 

de la natura, el medi o els problemes ambientals (Benton, 1994; Dunlap 

i Catton, 1994, Dickens, 1996). 

La comunicació ambiental pren importància, sobretot, sota la perspectiva 

constructivista. Aquesta visió qüestiona la validesa o objectivitat dels 

problemes científics i ambientals i se centra en les seves incerteses i en els 
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contextos històrics, socials i polítics en els que es produeix el coneixement 

expert i científic sobre aquests problemes. En altres paraules, la ciència 

perd part del seu sentit si no està integrada en l’entorn socio-cultural que 

li dóna sentit i significat (Latour i Woolgar, 1986).

La sociologia del coneixement científic s’ha ocupat a bastament d’aquest 

tema. Algunes de les seves aportacions més interessants i rellevants per 

la comprensió de la funció de la comunicació ambiental es troben en 

l’anàlisi del problema del canvi climàtic. La complexitat científica i 

incertesa al voltant d’aquest fenomen l’han fet “invisible” en la realitat 

social durant molt temps. Alguns autors defensen la utilitat d’aplicar el 

constructivisme social per desvelar les contradiccions i assumpcions del 

coneixement científic, que tendeixen a validar-se i universalitzar-se a 

través del seu discurs expert sense que, en canvi, s’hagi produït el mateix 

grau d’assumpció a nivell social (Jasanoff i Wynne, 1998). 

En el cas del canvi climàtic, Ungar (1992, 1995) aporta un enfocament 

constructivista per explicar perquè ha costat tant que aquest problema 

s’assumís com a tal a nivell global. El motiu estaria en la incapacitat 

del discurs social i de la comunicació per proveir un marc o estructura 

prèvia per facilitar l’acceptació del problema a nivell social. Més endavant 

s’abordarà de nou l’argumentació d’Ungar en relació al paper dels mitjans 

de comunicació. 

Un camp d’estudi abordat també per la sociologia ambiental és la percepció 

social del medi ambient, és a dir, la percepció de determinats problemes 

ambientals i les interaccions socials que aquests problemes provoquen. 

Tàbara (2001) fa una revisió de les aportacions des de la sociologia a la 

relació entre percepció ambiental i els elements que la poden mediatitzar. 

Aquests poden ser contextuals, com ara el grau d’informació de la societat 

sobre els temes ambientals, les fonts d’informació utilitzades habitualment 

o les mesures polítiques adoptades i també poden ser estructurals, com 

ara el grau d’educació, residència, gènere o ètnia. Una de les conclusions 

que es pot treure dels diversos estudis de la relació entre informació i 

percepció és que cal analitzar els problemes ambientals de manera 

individual per poder establir de forma clara quin paper pot haver jugat 

la informació en la modelació de la percepció que es té des de la societat 

del problema com a tal.

Alguns autors estableixen a través de treballs empírics i quantitatius, 

basats sobretot en enquestes d’opinió, que determinats temes ambientals 
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especialment complexes es confonen amb altres temes i es comprenen 

poc, o bé deixen de preocupar a mesura que augmenta la informació 

sobre el tema (Bostrom et al, 1994; Dunlap, 1998). Altres treballs basats 

en mètodes qualitatius han intentat aprofundir en la relació entre 

informació i percepció a través de l’estudi dels mitjans de comunicació. 

Els resultats establirien una relació directa entre la cobertura mediàtica 

i l’opinió pública sobre un determinat problema ambiental (Hoffman, 

1996; Lacey i Longman, 1997). Altres autors han analitzat el paper que 

jugarien en aquesta relació directa el coneixement i comprensió previs del 

problema (Bell, 1994), o les ressonàncies culturals preexistents (Hansen, 

2000; Anderson, 2002). En apartats posteriors s’aborda una revisió en 

profunditat del paper dels mitjans de comunicació en la percepció dels 

problemes ambientals.

També la teoria de sistemes i l’ecologia profunda han contribuït a atorgar 

una funció constitutiva a la comunicació ambiental. La idea bàsica és que 

una conducta sostenible sorgeix no només a través d’una acumulació 

d’informació sobre qüestions ambientals, sinó també a través d’una 

infraestructura de suport i una estructura institucional, d’altra manera 

la informació quedarà en un buit en no haver-hi una estructura prèvia 

de coneixements de la gent en relació al medi ambient. La comunicació 

ambiental és el procés que permet emmarcar la informació ambiental en 

una estructura de coneixements que li doni sentit i la condueixi cap a una 

forma determinada d’actuar64.

A més d’afectar-se mútuament, les formes d’adquisició de coneixement 

i d’informació s’han vist fortament modificades en els darrers anys pels 

canvis socials, econòmics i tecnològics lligats a la globalització. D’una 

banda, la configuració de conductes està regulada per institucions cada 

vegada més llunyanes a l’individu i que, alhora, no estan coordinades amb 

les estructures familiars, socials i educacionals que, fins fa poc, eren la 

base de la determinació conductual de les persones i la seva principal font 

de coneixement. D’altra banda, en el nou paradigma informacional i amb 

la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 

les institucions han estat les darreres a adaptar-se. Això afecta a moltes 

institucions públiques (amb excepcions) i a les institucions de l’educació 

i la comunicació, en especial. 

Einsiedel i Eastlick (2000) suggereixen que les noves tecnologies, 

especialment les més controvertides, exigeixen una planificació més 

acurada per tal d’afavorir la participació pública des del principi. 

 64. Fritjof Capra (2000) 
utilitza el terme alfabetització 
ecològica o ecoalfabetització per 

definir aquest procés. Un dels 
objectius de l’ecoalfabetització 

és comprendre la interde-
pendència ecològica, és a dir, 

comprendre les relacions. Ara 
bé, com diu Capra, aquesta 

comprensió requereix els 
canvis de percepció propis 

del pensament sistèmic: de les 
parts al tot. Conèixer molt bé 

les parts no vol dir necessària-
ment entendre el funciona-

ment del tot. Per tant, ens cal 
eines i metodologies que facin 
molt més fàcil la comprensió 
del sistema com un tot inte-
rrelacionat, condició neces-

sària per a la configuració de 
conductes sostenibles.
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Argumenten que “la dominació de l’expertesa, que produeix una classe 

de coneixement privilegiada, introdueix també una “distorsió cognitiva”, 

una visió de túnel en la gestió dels problemes socials” (Einsiedel i Eastlick, 

2000 a Valenti, 2000: 224). Valenti (2000: 224-225) afegeix que les 

TIC plantegen nous reptes i major implicació per part d’especialistes 

en comunicació de governs, indústria, ONG i altres organitzacions, en 

l’esforç de comunicar la sostenibilitat d’una forma ètica i per expandir les 

diferents veus implicades en la ciència i la tecnologia. 

Comunicació com dimensió funcional per a la legitimació, influència i 

capacitat de decisió 

Les accions de comunicació ambiental, com fórmules comunicatives, 

comparteixen els mitjans i els objectius generals de la comunicació social. 

El seu interès per a la participació i la governança per a la sostenibilitat rau 

en la seva capacitat per a afavorir la presa de decisions o, el que és el mateix, 

la capacitat per a actuar lliurement, però també de forma responsable 

i compromesa, com a conseqüència del coneixement i comprensió del 

problema i de les possibles solucions plantejades. Aquesta és una visió 

funcionalista de la comunicació ambiental. 

El sentit funcionalista de la comunicació ambiental65 prové, sobretot, de 

l’atenció prioritària al contingut del missatge en la comunicació social i al 

major interès concedit en el procés comunicatiu a la participació d’emissor 

i receptor en l’elaboració i recepció del missatge. Aquest enfocament, 

que prové dels teòrics de la comunicació agrupats àmpliament sota la 

denominació de communication research, aporta algunes explicacions al paper 

que la comunicació exerceix en la legitimació, influència i capacitat de 

decisió en relació als temes ambientals.

D’una banda, sota aquesta escola teòrica sorgeixen els estudis d’agenda-setting, 

que prescriuen no el que el públic ha de pensar, sinó en què ha de pensar, 

legitimant així un determinat problema ambiental per a la seva discussió 

i debat en l’arena pública. D’altra banda, la teoria del doble flux veu el corrent 

comunicatiu en dues etapes: en la primera, hi ha els individus ben informats 

per estar directament exposats als mitjans de comunicació; en la segona, hi 

ha aquells que depenen dels primers per obtenir la informació. Aquesta 

teoria pressuposa l’existència i importància de determinats líders que 

influeixen l’opinió pública. Per últim, hi ha també interès en la communication 

research per investigar el sentit que el receptor atorga al missatge i, per tant, la 

capacitat de decisió que aquest missatge confereix al receptor.

La comunicació 
afecta a la 
legitimació 
i capacitat 
de decisió 
sobre temes 
ambientals.

65. En un repàs de les defi-
nicions funcionalistes de la 
comunicació ambiental, De-
licath i els seus col•laboradors 
(2004) afirmen que aquesta 
hauria de ser útil per: Formar 
i despertar consciència am-
biental, ajudant les persones 
i els grups socials a que ad-
quireixin una major sensi-
bilitat i consciència respecte 
al medi ambient en general 
i els problemes connexos; 
generar coneixements en les 
persones i grups socials per 
adquirir una comprensió 
bàsica del medi ambient en la 
seva totalitat, dels problemes 
connexos i de la presència i 
funció de la humanitat en ell, 
fet que comportaria, també, la 
formació d’una responsabilitat 
crítica; desenvolupar actituds 
en les persones i grups socials, 
basades en l’adquisició de 
valors socials i d’un profund 
interès pel medi ambient, 
que els impulsi a participar 
activament en la seva protec-
ció i millorament; descobrir i 
conrear les aptituds de les per-
sones per a resoldre problemes 
ambientals, per si mateixes i/o 
actuant col•lectivament; esti-
mular la participació, ajudant 
a les persones i als grups so-
cials a aprofundir el seu sentit 
de responsabilitat i expressar-
lo actuant decididament en 
la recerca d’alternatives per 
a assolir una relació socie-
tat–naturalesa veritablement 
equilibrada, amb mires cap al 
desenvolupament sostenible a 
escala humana; desenvolupar 
la capacitat d’avaluació en les 
persones i grups socials, per a 
avaluar els recursos en funció 
de factors ecològics, polítics, 
econòmics, socials, estètics i 
educacionals.
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Aquestes visions funcionals de la comunicació ambiental són visibles 

especialment en el paper que els mitjans de comunicació juguen en la 

sostenibilitat. Hem fet una revisió de les funcions de la informació i la 

comunicació per a la sostenibilitat que ens ha conduït a un dels seus 

principals protagonistes, els mitjans de comunicació. El següent apartat es 

dedica a analitzar el seu rol en profunditat.

4.1.2. El paper dels mitjans de comunicació

El fet que els mitjans de comunicació són, encara, un canal important 

d’accés a la informació ambiental, faria pensar, d’entrada, que aquests són 

els actors responsables de la sensibilització pública i conducta sobre el medi 

ambient. Però l’examen detallat de la seva funció com a intermediaris de 

la informació mostra una situació ben diferent. 

La cobertura periodística dels temes ambientals ha passat per alts i baixos 

des dels anys seixanta. L’anàlisi d’aquests canvis en el temps mostra fins a 

quin punt la cobertura dels temes ambientals ve determinada per factors 

que no són únicament la identificació de la notícia, sinó –i sobretot- la 

interacció entre els actors, institucions o experts que són font o tema 

de notícia i els professionals dels mitjans així com les seves pràctiques 

i les del mitjà on treballen. No es pot establir una relació directa entre 

cobertura periodística i sensibilització ambiental. Més informació no 

provoca sempre un canvi cap a una conducta sostenible, com menys 

cobertura tampoc redueix automàticament la preocupació pública sobre 

determinades qüestions ambientals (Anderson, 1991, 2002; Hansen, 

1993, 2000; Díaz et al, 2002).

El cas de la informació sobre canvi climàtic mostra la manca de 

correspondència entre la informació transmesa, la percepció pública del 

problema i la conducta finalment adoptada. Tot i que ha augmentat de 

forma contínua la quantitat d’informació sobre canvi climàtic emesa al 

mitjans, no hi ha una resposta perceptible en un canvi de conducta pública 

en relació al consum energètic o l’ús del transport públic (CE,2001). La 

informació sobre canvi climàtic no ha aconseguit, fins ara, apropar-se als 

nivells d’interès i implicació pública que es van assolir, per exemple, amb 

el problema de la destrucció de la capa d’ozó (Ungar, 1992, 1995)66. Per 

explicar la falta d’implicació pública en el problema del canvi climàtic, cal 

analitzar les condicions socials i tecnològiques actuals i la major capacitat 

del públic d’accedir a informació global i d’interactuar amb el seu entorn 

proper i llunyà.

 66. Ungar (1992, 1995) uti-
litza la noció de por social per 
explicar la implicació pública 
i l’acció col•lectiva pel que fa 
a l’eliminació dels gasos des-

tructors de la capa d’ozó.
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Per comprendre quins processos determinen la percepció pública i 

la conducta ambiental hem de buscar més enllà de la disseminació 

d’informació, en la interacció entre els mitjans, les fonts i les audiències 

i en la forma com el públic interpreta, utilitza i modifica la informació 

ambiental. 

En la seva crítica a la televisió i als mitjans de l’entreteniment, Postman 

(1999) reivindicava la importància de la informació-acció. Afirmava que 

un excés d’informació podia dur a la pèrdua d’eficàcia social i política. 

Advertia de la pèrdua de capacitat d’acció de la informació i del perill que 

la informació rebuda no respongués a cap pregunta prèviament formulada 

per l’audiència, ni tampoc permetés el dret a respondre. 

Avui dia sabem que la conducta sostenible no sorgeix només d’un cúmul 

d’informació sobre temes ambientals. Ni tan sols hi ha una correspondència 

clara entre les actituds expressades i la conducta que finalment es té. 

Els obstacles per a la conducta sostenible no es troben només en els 

intermediaris d’informació, ni en la quantitat i qualitat de la informació 

subministrada. També tenen importància les fonts, les institucions, les 

infraestructures culturals i socials i el públic. 

Per poder actuar, el públic necessita formular preguntes i obtenir respostes. 

La globalització i el desenvolupament de noves tecnologies que faciliten 

la interconnexió mundial i l’intercanvi d’informació han promogut i 

conduït al desencís del públic pel que fa a la informació que els arriba i 

a les fonts polítiques i expertes que el generen i, alhora, han fet el públic 

més exigent i menys ingenu pel que fa al coneixement científic i expert 

i sobre la presa de decisions política. El públic actiu –que desconfia dels 

experts i dels polítics- es vol implicar en els processos de producció de 

coneixement, de preparació de polítiques i de presa de decisions sobre 

medi ambient. Que els ciutadans decideixin invertir temps i energia en 

fer-ho dependrà, en bona part, de l’existència de sistemes i mètodes ben 

dissenyats que li facilitin aquesta opció. 

Els mitjans de comunicació són corresponsables, juntament amb les 

institucions emissores d’informació i coneixement (públiques, privades 

o científiques), de la sensibilització i pautes de conducta del públic 

sobre temes d’interès social. En les estratègies de responsabilitat social 

de l’empresa sostenible, sovint s’apel•la a la complicitat dels mitjans de 

comunicació per a transmetre els valors del desenvolupament sostenible 

a la societat. Cal, doncs, reflexionar a fons sobre l’autèntica capacitat dels 
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d’informació, 
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audiències i en 
la forma com el 
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mitjans de comunicació en la sensibilització del públic i sobre la seva 

possible influència en les pautes de comportament i presa de decisions 

de la societat.

Des de l’educació ambiental, la sociologia ambiental i també des de la 

comunicació i el periodisme ambiental, han sorgit veus crítiques que 

busquen desmitificar el paper atorgat tradicionalment als mitjans de 

comunicació en la sensibilització sobre els problemes ambientals i definir 

amb més claredat les limitacions i capacitats reals dels mitjans en la 

producció d’informació ambiental i en els continguts que ofereixen, així 

com el seu impacte i influència en el coneixement i pautes de conducta. 

Aquestes postures es descriuen a continuació.

Paper dels mitjans de comunicació en la sensibilització ambiental

Els mitjans han estat tradicionalment (i encara són) els agents principals 

en el procés d’intercanvi d’informació. Quan els científics o grups de 

pressió volen reivindicar un problema ambiental s’enfronten a la qüestió 

d’aconseguir-ne cobertura als mitjans. Necessiten fer que el problema 

sigui visible de cara al públic i es volen assegurar que s’inclou en l’agenda 

del debat. Aquesta és la premissa de partida de Hansen (1993, 1994, 

2000, 2002) en la seva anàlisi sobre informació, mitjans de comunicació 

i sensibilització ambiental, que revisem a continuació. 

Hansen (1993, 1994) ha analitzat la funció d’agenda-setting en relació a la 

cobertura mediàtica dels problemes ambientals i observa la importància 

dels key events o esdeveniments clau. L’estudi de la cobertura dels mitjans 

mostra que el medi ambient no aconsegueix captar automàticament 

l’atenció per part del públic excepte potser quan hi ha un desastre o 

accident important que actua com esdeveniment clau o desencadenant per 

a la producció de notícies. Fins i tot amb una gran quantitat de problemes 

ambientals importants a l’agenda, la cobertura depèn d’una colla d’agents 

reivindicadors o grups mediatitzadors per tal que aquests problemes es 

converteixin en temes visibles67. Aquí juguen un paper molt important 

les agències de notícies, els grups de pressió, els lobbies o les institucions 

que exigeixen respostes als seus problemes i miren de cridar l’atenció dels 

mitjans per tal de trobar-hi solució. 

Però per a entendre el paper dels mitjans de comunicació en la 

sensibilització ambiental, probablement calgui mirar més enllà de les 

reivindicacions dels diferents grups i institucions i, fins i tot, més enllà de 

  67. Hansen introdueix la 
noció d’esdeveniment des-

encadenant per mostrar que 
l’articulació dels problemes 

ambientals en els mitjans 
depèn de molt més que de les 
reivindicacions fetes per fonts 
creïbles o organismes. Revisa 
els treballs de Mazur (1984), 
Ungar (1992) i Mazur i Lee 

(1993) per evidenciar la im-
portància dels esdeveniments 

desencadenants. Alguns exem-
ples són la baixa cobertura 

de greus accidents en plantes 
nuclears dels anys setanta en 

comparació amb la que va re-
bre l’accident de Three Mile Island 

el 1979; o la baixa repercus-
sió que van tenir les reivin-

dicacions sostingudes pels 
científics pel que fa al forat de 
la capa d’ozó i a l’escalfament 

global del planeta fins que 
els incendis i la sequera van 
proveir el detonant per a la 

cobertura en els mitjans.
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la importància dels esdeveniments clau. Cal considerar altres factors com 

ara el procés de producció de les notícies (Schoenfeld, Meier i Griffin, 

1979; Hilgartner i Bosk, 1988; Smith, 1992; Dunwoody i Griffin, 1993; 

Bell, 1994). 

En un problema ambiental o en una situació de crisi o conflicte, un govern, 

empresa o organització social es troba davant el repte de tocar hàbilment 

tots els ressorts institucionals i corporatius que tombin al seu favor els 

diferents factors que són clau per determinar l’opinió pública. Entre les 

diferents habilitats a dominar hi haurà la d’aconseguir que determinats 

temes s’incloguin en l’agenda del debat públic, amb independència de 

l’existència d’un esdeveniment clau; conèixer amb detall les rutines i 

processos de treball dels mitjans de comunicació i dels periodistes per 

utilitzar les seves febleses al seu favor; dominar les xarxes institucionals, 

corporatives, lobbies i grups d’interès i utilitzar aquestes aliances per 

reforçar el seu missatge.

En una visió lineal de la comunicació ambiental, l’ús dels mitjans de 

comunicació és manipulatiu i propagandístic i hi ha la necessitat de 

recórrer contínuament a les anteriors habilitats per resoldre una situació 

de crisi. En una visió cíclica, els mitjans no s’utilitzen de forma adhoc 

en la comunicació, ans al contrari, actuen de moderadors i emissors 

d’un missatge conjunt (Díaz, 2000). El seu ús és planificat i estratègic i 

en la construcció dels continguts del missatge participen tots els actors 

implicats amb l’objectiu comú de buscar solucions satisfactòries per a tots 

els agents. 

Així doncs, encara que hi ha prou estudis que demostren que els mitjans 

poden tenir una funció important en l’establiment de l’ordre del dia del 

debat ambiental, també és cert que no es pot establir de forma definitiva 

que hi ha una relació directa entre la cobertura periodística de qüestions 

ambientals i la sensibilització del públic68. Ans al contrari, es dóna un 

ampli conjunt de factors limitants en la producció d’informació ambiental 

per part dels mitjans de comunicació que val la pena considerar amb més 

profunditat, tasca que s’aborda a continuació. 

Limitacions i capacitats dels mitjans en la producció d’informació 

ambiental

Conèixer i dominar els fluxos informatius i els actors que els generen ha 

estat i continua essent l’obsessió d’un gran nombre d’empreses i institucions 

En una visió 
lineal de la 
comunicació 
ambiental, l’ús 
dels mitjans de 
comunicació 
és manipulatiu i 
propagandístic. 
En una visió 
cíclica, els 
mitjans no 
s’utilitzen de 
forma adhoc en 
la comunicació, 
ans al contrari, 
actuen de 
moderadors i 
emissors d’un 
missatge conjunt.

 68. Hansen (1994) concep el 
seu paper com contenidors o 
portadors culturals d’imatges, 
significats i definicions, als 
quals diferents públics es 
poden adreçar amb la finalitat 
d’articular, donar sentit i 
comprendre els problemes i 
polítiques ambientals.
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governamentals (i també socials) en les seves estratègies i polítiques. 

Darrera aquesta fixació, es pot trobar una voluntat per millorar la provisió 

d’informació ambiental adreçada al públic i equilibrar les mancances 

pròpies de la cobertura periodística i les seves rutines. Però també pot 

haver-hi l’objectiu de manipular i dominar els fluxos informatius i els 

seus continguts de cara a modificar o adaptar polítiques en benefici propi. 

No és doncs estrany que aquestes organitzacions es preocupin per saber 

més sobre les limitacions i capacitats dels mitjans i sobre els continguts 

ambientals que ofereixen a la societat.

La informació que apareix en el mitjans de comunicació sobre temes 

ambientals es caracteritza per la seva parcialitat, sensacionalisme i per 

la dificultat de transformar-se en coneixement decisiu i en accions 

significatives69. Les dificultats per comunicar correctament els temes 

ambientals procedeixen tant del contingut com del format, del tipus 

de mitjà utilitzat i de la naturalesa complexa i incerta d’aquest tipus 

d’informació. Per tal d’arribar al públic, els missatges ambientals han 

de ser competitius. Els mitjans competeixen pel temps, espai, recursos 

financers i també per l’audiència. L’habilitat per augmentar la diferència 

competitiva marginal decidirà la inclusió de certes notícies dins de les 

línies principals del mitjà de comunicació. Els formats rígids dels mitjans 

de comunicació actuals també restringeixen la cobertura adequada de la 

informació ambiental. La necessitat de brevetat, la manca de regularitat 

en l’espai i el temps i la cerca de l’impacte sobre l’audiència redueixen 

l’àmbit de la informació ambiental de masses a un nombre molt petit 

d’aspectes. 

Per tal de sostenir l’interès i mantenir l’audiència, cal que la informació 

ambiental es presenti en un format atractiu, identificable i entretingut. 

Això no obstant, molta de la informació ambiental present en els mitjans 

de comunicació es refereix a males notícies. Fins i tot quan es mostren fets 

positius, aquests solen ser presentats en contraposició a un altre procés 

negatiu que havia passat abans o que actualment passa en algun altre lloc 

(Lowe i Morrison, 1984). Això posa obstacles importants als periodistes, 

pressionats perquè presentin la informació com un entreteniment per tal 

d’aconseguir més audiència. 

En les teories de la informació, la quantitat d’informació d’un 

esdeveniment concret pot ser entesa com una funció inversa a la seva 

probabilitat d’ocórrer. En qualsevol escena informativa, el que fa que un 

esdeveniment sigui notícia és precisament la seva novetat o estranyesa. 
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  69. Això va quedar confirmat 
per a la cobertura mediàtica 

sobre temes ambientals en 
l’àmbit europeu en l’estudi 

“Cap a un model de comuni-
cació ambiental per a Europa. 
Del consum a l’ús de la infor-

mació”, elaborat el 1998 pel 
Centre d’Estudis d’Informació 

Ambiental (CEIA) per a 
l’Agència Europea del Medi 
Ambient. L’estudi es basava 
en entrevistes i qüestionaris 
a un centenar de periodistes 
i organitzacions ambientals 

europees.
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Per la mateixa regla, quan la gent ja coneix que la degradació ambiental 

s’està produint, el fet d’explicar-ho una altra vegada proporciona poca 

informació. Només quan es mostren aspectes nous i diferents del procés 

i les seves connexions amb els contexts individuals de les accions, és quan 

pot tornar a ser notícia. Quan l’empitjorament de la qualitat ambiental 

esdevé un fet corrent, aquest perd el seu contingut informatiu (Lacey i 

Longman, 1997).

Així doncs, les notícies han de ser noves. Ara bé, la majoria dels problemes 

ambientals rarament són nous. El caràcter corrent, diari i que no és notícia 

dels problemes ambientals actuals implica que hi ha poques probabilitats 

que les seves causes, conseqüències i les possibles actuacions apareguin 

en els mitjans de comunicació de masses si no és a partir d’un desastre, 

esdeveniment o aniversari (Downs, 1972; Schoenfeld et al, 1979; Mazur 

i Lee, 1993; Eisendel i Coughlan, 1993). Cal afegir que les notícies 

segueixen sempre cicles de vida. Al començament, aquestes apareixen en 

l’escena dels mitjans de comunicació i es desenvolupa un procés interactiu 

d’acceptació i de redefinició entre els emissors i la seva audiència, i després 

moren. La informació ambiental difícilment pot encaixar dins aquests 

ritmes. És per això que els mitjans topen amb una gran dificultat en el 

moment de proporcionar el context espacial i històric que ens permeti 

entendre les connexions entre els diferents processos i esdeveniments que 

se’ns comuniquen. 

Un últim factor a destacar són les restriccions temporals que afecten tant a 

la producció com al consum dels mitjans de comunicació de masses. D’un 

cantó, els que proporcionen informació necessiten temps per investigar 

i validar els seus informes i, de l’altre, els que reben la informació 

necessiten temps per seleccionar i assimilar aquest tipus d’informació. 

Normalment, la manca de temps fa que els periodistes i reporters utilitzin 

les fonts d’informació més formals, estàndards i institucionals, que també 

solen ser les més conservadores. Per tant, l’impacte social o la resposta 

esperats tindran molt poca incidència: s’assumeix que l’única funció de la 

informació ambiental és la d’informar i no pas estimular la participació o 

les reaccions positives de qui la rep. 

 

Però la informació ambiental no vol dir només informar sobre el medi 

ambient. Tracta sobre el coneixement, els valors i les conviccions, 

opcions de la societat i individuals per al canvi, com també d’incerteses i 

complexitats les quals estan connectades de manera intrínseca amb el fet de 

prendre decisions diferents, i amb els beneficis i costos de les alternatives 
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escollides, incloent-hi la d’inacció. Els mitjans de comunicació també 

poden exercir influència sobre aquests processos, tal i com es descriu a 

continuació. 

Impacte i influència dels mitjans en el coneixement i pautes de conducta 

del públic 

Si assumim que la informació ambiental va més enllà del simple fet 

d’informar, assumim també un cert grau de responsabilitat dels mitjans 

de comunicació en determinar el coneixement i pautes de conducta del 

públic pel que fa a la sostenibilitat. Tanmateix, en la pràctica, aquesta 

funció està limitada per diversos factors, alguns d’ells ja comentats amunt. 

Aquesta limitació es posa de manifest en la manca de correspondència entre 

els temes que reben cobertura mediàtica, les actituds socials expressades 

sobre aquests temes i la conducta final dels individus70.

Anderson (2002) apunta que la manca de correspondència entre actituds i 

conductes ambientals no es pot explicar considerant el paper dels mitjans 

únicament i suggereix que també s’ha de parar atenció als contextos 

culturals i a les infraestructures que existeixen en una determinada 

societat. Els mitjans de comunicació poden tenir un efecte important en 

la percepció del públic sobre les realitats ambientals i, consegüentment, 

en aquestes mateixes realitats. En unes condicions determinades, els 

mitjans poden afectar les actituds personals, tot i que aquests efectes 

sempre depenen del context i estructura prèvia o emmarcament cultural 

(Anderson, 1991, 1997, 2002). 

L’impacte dels mitjans de comunicació en la societat pot ser més notable 

en el descobriment de realitats desconegudes, preferències i possibles línies 

de conducta, que en la influència que puguin tenir per a la selecció final 

d’opcions específiques. Els mitjans de comunicació poden induir a canvis 

socials pel fet que mostren a grans sectors de la població un nou conjunt de 

possibilitats per a accions socials que, altrament, no haurien conegut. No 

obstant això, els canvis poden ser duts a terme només quan aquestes noves 

línies de conducta social estiguin disponibles d’una manera o d’altra en el 

context immediat on els individus realitzen les seves activitats. En altres 

paraules, les accions més pro ambientals precedeixen la difusió mediàtica 

en comptes de seguir-la. A no ser que, en el context immediat, siguin 

possibles noves opcions on els individus desenvolupin les seves activitats, 

els mitjans tendeixen a reforçar els patrons i línies d’actuació existents 

més que a ser l’origen del canvi social. 
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el paper 
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  70. Aquesta manca de corres-
pondència es va poder com-

provar a través del Baròmetre 
Ambiental dels Mitjans de 

Comunicació Escrits, confec-
cionat mensualment pel CEIA 

entre 1997 i 1999.
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La creixent comprensió i acceptació de les capacitats reals i limitacions 

pràctiques i culturals dels mitjans de comunicació determinen la necessitat 

de revisar el model de comunicació tradicional en el qual predomina el 

paper dels mitjans com proveïdors principals d’informació i responsables 

últims dels canvis de conducta cap a la sostenibilitat. En el model de 

comunicació que ha superat aquesta visió limitada de la informació 

ambiental i del mateix procés comunicatiu, entren en joc altres actors, 

no només les mateixes fonts d’informació, sinó també –i d’una forma 

molt important- el públic. El paper del públic en la comunicació per a la 

sostenibilitat es revisa a continuació. 

4.1.3. El paper del públic

La interacció pautada i sistematitzada del públic amb la informació que 

rep i amb les seves fonts pot exercir efectes sobre els continguts d’aquesta 

informació, amb la qual cosa es genera un coneixement diferent que 

conté la visió no només dels experts professionals i dels polítics, sinó 

també del públic des de la seva capacitat com ciutadans i consumidors. 

El fenomen de la interacció del públic amb els continguts i, per tant, 

la seva participació en la construcció del coneixement ha estat estudiat 

especialment en el camp de la comprensió pública de la ciència i la 

tecnologia, amb exemples nombrosos en l’àmbit ambiental. Per referir-

se a aquest fenomen, en el camp teòric de la comunicació científica 

també (com en la teoria política) s’utilitza el concepte de participació 

pública que és, en sentit ampli, el compromís i implicació en processos 

de presa de decisions i construcció de polítiques, d’altres actors que no 

són només els professionals experts i els analistes, sinó que inclouen un 

espectre més ampli d’actors socials (com representants d’organitzacions 

no governamentals, comunitats locals, grups d’interès, moviments socials 

o ciutadans en general).

La participació pública duta a la comunicació científica i ambiental ha 

promogut o facilitat, per exemple, el debat públic sobre diferents qüestions 

de la ciència i la tecnologia que no es podien deslligar dels valors socials i 

culturals dels ciutadans. Aquest és el cas del debat sobre l’enginyeria genètica, 

els organismes modificats genèticament (OMG) o, remuntant-nos a una de 

les primeres aplicacions de la participació pública en el debat sobre medi 

ambient, l’efecte NIMBY (Not In My BackYard). Més recentment, s’han efectuat 

experiències de participació pública en el debat sobre el canvi climàtic, un 

problema ambiental complex per la seva “invisibilitat” per al ciutadà i per 

la forta càrrega científica que comporta (Shiva, 1989; Bell, 1994).

En el model de 
comunicació 
que ha superat 
una visió de 
la informació 
ambiental i del 
mateix procés 
comunicatiu 
limitada al paper 
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Donar al públic un paper actiu en la construcció del coneixement o en la 

presa de decisions sobre medi ambient, ciència o tecnologia és, tanmateix, 

un fenomen en estudi. Les diferents teories sobre participació pública en 

la construcció de coneixement van començar a desenvolupar-se a partir 

dels anys seixanta amb els primers dubtes sobre el mite de la tecnocràcia 

basat en la creença que hi ha una relació causal entre el progrés tecnològic 

i el benestar social. La visió tecnocràtica de la societat, que entén el 

desenvolupament social com dependent únicament del coneixement 

científic i tecnològic, no té en compte la qüestió del debat democràtic i 

del conflicte social, aspectes tots dos que s’han fet evidents en la manca 

de consens social sobre els objectius del desenvolupament tecnològic i 

la seva compatibilitat amb els valors i les necessitats socials (Beck, 1998; 

Glasner, 1999).

En qüestionar la tecnocràcia es comença a donar importància a la 

comprensió pública de la ciència i la tecnologia, amb l’interès comú que 

el públic, ignorant en relació al coneixement científic i tecnològic, estigui 

més i millor informat per comprendre, així, els beneficis i resultats de la 

recerca i el desenvolupament. La idea anterior, així formulada, és la base 

de l’anomenat model dèficit de la comprensió pública de la ciència71. Aquest 

model defensa la millora dels processos de comunicació i de disseminació 

del coneixement com a formes d’apropament entre el gran públic i els 

experts per a la major comprensió dels interessos i necessitats d’ambdós. 

Ara bé, tot i que les polítiques de millora de la comunicació de la ciència 

han permès desmitificar el paper dels científics com únics i definitius 

productors del coneixement, també és cert que, tot i la major quantitat i 

qualitat d’informació disponible, en el model dèficit el públic continua 

actuant únicament com audiència (Durant, 1995). 

El repte autènticament democràtic és la inclusió del públic en el 

mateix procés deliberatiu. Aquesta és la base del model democràtic de 

participació pública en la ciència, que preveu el paper actiu del 

públic en el procés de desenvolupament científic i tecnològic i, fins 

i tot, en el procés científic de construcció del coneixement a través 

de l’aportació de coneixement rellevant per part del públic. Si bé 

això últim preocupa especialment a la majoria dels científics, que 

temen una manca de rigor en les dades i resultats, també és cert que 

un creixent nombre d’experts accepta la participació pública en el 

procés mateix de producció del coneixement72, sobretot en la fase de 

disseny (Latour, 1987; Joss i Durant, 1995; Irwin, 1995; Funtowicz 

i Ravetz, 1997).

  71. En la comunicació de la 
ciència, Durant (1995) dis-

tingeix entre un model de dèficit 
en la implicació pública que 

se centra en el científic i posa 
l’accent en un tipus de comu-
nicació unidireccional des de 

l’expert cap a la societat igno-
rant i un model democràtic que vol 

establir una relació d’igualtat 
entre científics i legos, posant 
l’èmfasi en el diàleg entre els 

experts i la gent com condició 
prèvia per a la resolució satis-

factòria de desacords.
 

72. En la recerca sobre canvi 
climàtic, s’han pogut identifi-
car exemples de contribucions 
directes del públic en el procés 
de producció de coneixement. 

En alguns casos la implica-
ció del públic va resultar en 

una major comprensió del 
problema i un més acurat 

disseny de la recerca. La major 
part dels exemples identificats 

són mecanismes de partici-
pació promoguts per xarxes 
socials o institucions públi-
ques, amb certa rellevància 
també del sector privat. Els 

mecanismes de participació 
pública en la recerca sobre 

canvi climàtic són, sobretot, 
iniciatives de baix a dalt en les 
quals la xarxa social ha trobat 

formes d’arribar a la ciència 
i treballar plegats. Aques-

ta cooperació pren diverses 
formes i diferents nivells de 

maduresa segons el nivell 
d’aplicació final dels resultats 
de la recerca (més implicació 
a nivell local); el subsistema 
d’estudi (més implicació en 

estudis biosfèrics, hidrosfèrics 
i criosfèrics i menys en estudis 

atmosfèrics); i l’experiència 
i nivell de coneixement acu-
mulat de la xarxa cooperant. 

És especialment interessant 
la cooperació entre societats 
d’entomòlegs o ornitòlegs i 
científics del canvi climàtic, 

entre comunitats de pescadors 
i biòlegs marins o, fins i tot, 

entre alpinistes i glaciòlegs 
(Diaz, 2001).



1594. Respostes corporatives des de la comunicació. El camp de la sostenibilitat

El paper del públic es fa encara més rellevant quan augmenta la 

complexitat científica i tecnològica així com els riscos associats al 

desenvolupament. En la societat del risc, segons la defineix Beck (1998), 

els problemes del risc tecnològic i científic són difícils de detectar si 

no és pels experts. En la societat del risc el debat social i polític queda 

dominat pel coneixement expert sota l’exigència dels ciutadans i grups 

d’interès que reclamen fórmules més democràtiques de desenvolupament 

de polítiques tecnològiques. Hi ha problemes que sobrepassen la ciència 

per la seva dimensió socio-política i que no poden ser resolts únicament 

pels científics. Aleshores, el procés de control de qualitat i avaluació del 

coneixement científic s’ha d’estendre més enllà del món expert, a altres 

àmbits73 (Fuchs i Klingemann, 1995; Funtowicz i Ravetz, 1997; Glasner, 

1999).

La participació pública no és, doncs, un procés restringit en el seu estudi 

teòric i en la seva pràctica efectiva a l’àmbit polític. Afecta a altres àmbits, 

com ara la producció i comunicació científica i, en particular, té un paper 

fonamental en la comunicació per a la sostenibilitat. Per aquest motiu, 

es dedica el següent apartat a destacar els canvis que la participació del 

públic pot produir (i està produint ja) en els processos de comunicació 

ambiental.  

4.1.4. Participació informada o comunicació participativa

En els apartats anteriors, s’ha analitzat el paper dels mitjans de 

comunicació en la transmissió d’informació ambiental que influeix en 

la percepció pública dels problemes del medi ambient. La funció dels 

mitjans (al marge de les consideracions sobre si cal corresponsabilitzar-

los o no en la sensibilització ambiental) se centra en l’observació 

objectiva i la intermediació informativa. Una notícia ambiental 

sintonitza millor amb la societat quan apareix als mitjans. Aleshores, 

el fet que es comunica esdevé un tema d’interès general i queda inserit 

en les memòries col•lectives que el reproduiran en altres moments 

i l’utilitzaran com element de referència per emetre judicis sobre 

determinades actuacions. A més, els mitjans tradueixen els temes 

complexes a la societat i els fan més entenedors. Els periodistes tenen 

la formació i la capacitat de traduir el llenguatge científic i dels experts 

recolzant-lo amb gràfics o imatges que el fan més evident davant la 

gent. Però també s’ha fet referència anteriorment a les limitacions dels 

mitjans relatives a la influència de les seves rutines de producció; la 

falsa dicotomia entre notícia i esdeveniment; i altres factors com la 
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73. S’ha utilitzat el terme exten-
ded peer communities per expressar 
que, apart del coneixement 
científic, cal incloure en els 
processos de consulta a altres 
fonts rellevants de coneixe-
ment (del públic, de la comu-
nitat, de grups d’interès, etc.). 
L’expressió és una variant 
del terme referit al procés de 
control científic conegut en 
anglès com peer review, revisió 
per iguals.
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credibilitat d’alguns mitjans o desconfiança generada per la incertesa 

científica d’alguns fets ambientals. 

És evident que les característiques positives de la informació ambiental 

oferta pels mitjans xoquen amb limitacions com les dites abans. 

Anàlisis realitzades sobre l’oferta i la demanda d’informació ambiental 

(CEIA, 1998) determinen alguns dels principals desajustos actuals del 

model de comunicació ambiental convencional. En primer lloc, la 

informació ambiental encara representa un percentatge molt baix del 

total d’informació que s’ofereix74. A més, les rutines periodístiques, 

amb les seves pràctiques operatives condicionades pel temps i l’espai, 

limiten la capacitat d’una informació especialitzada que s’acosti més a 

la complexitat dels problemes ambientals segons fórmules integradores i 

de contextualització de la informació. Un dels principals desajustos en el 

model convencional de comunicació ambiental és la baixa participació i 

interactivitat amb el receptor de la informació. Això implica que aquest 

percep la informació com a llunyana als seus propis interessos i a la seva 

situació personal, sense implicar-s’hi i sense utilitzar-la realment per 

actuar i modificar les seves decisions. El receptor de la informació, segons 

el model tradicional de comunicació ambiental, només consumeix la 

informació; no la utilitza.

Ens proposem, en aquest apartat, tres objectius. Primer, analitzar el paper 

de la interacció entre actors en el procés comunicatiu. Segon, dibuixar 

les característiques d’un model de comunicació ambiental participativa. 

Aquest model es fonamenta en la participació activa de tots els actors de 

la informació en la construcció i provisió dels continguts ambientals, per 

assegurar que tindran un valor d’ús, no de consum, en la presa de decisions 

per a la sostenibilitat. Tercer, apuntar alguns dels elements essencials que 

constitueixen el model de comunicació ambiental participativa75.

Interacció entre actors en el procés comunicatiu

Avui dia, sembla assumit el fet que els efectes dels mitjans de comunicació 

sobre l’audiència no són mai lineals sinó interdependents, ja que els mitjans 

afecten l’audiència i l’audiència afecta els mitjans. En aquesta interacció, 

participen altres actors a més dels tradicionals emissors (representats en 

la figura dels mitjans de comunicació) i receptors (assumint que és el 

públic el principal consumidor de la informació proveïda pels mitjans). 

El resultat és que no es pot establir amb certesa la condició d’aquests 

actors com fonts, intermediaris o audiències. D’una banda, les diverses 

  74. Al voltant del 3% als 
mitjans escrits de Catalunya 

segons el Baròmetre Ambien-
tal dels mitjans escrits elaborat 
per CEIA (1998). Vegeu també 

nota 70.
  

75. Se segueix la mateixa 
estructura que establia 

l’informe “Cap a un model de 
comunicació ambiental per a 
Europa. Del consum a l’ús de 
la informació” (CEIA, 1998) 

per a la determinació d’un 
model de comunicació am-

biental participativa. El model 
va ser desenvolupat a partir 

de la recerca de D.Tàbara, 
G.Torruella  i J.Díaz.
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fonts d’informació ambiental utilitzen estratègies diferents per accedir als 

mitjans i als seus públics. Cadascú recolza diferents, i a vegades antagònics, 

compromisos i interessos i s’expressa en marcs morals i estructures 

cognitives diferents. Els científics se solen incloure en les notícies ja que hi 

ha una noció generalitzada que poden proporcionar criteris independents 

i un coneixement objectiu; els funcionaris dels organismes públics 

representen l’ús legitimat del poder existent i, per tant, són una font 

autoritzada –però atacada- d’informació; les organitzacions ambientals 

també busquen la cobertura de les seves activitats per part dels mitjans 

de comunicació, sovint al preu de sobresimplificar, sobreemfasitzar o 

trivialitzar les seves reclamacions; i, a vegades, una veu que representa 

“el públic” o una perspectiva testimonial s’inclou també per reforçar o 

contrastar un argument del missatge. La importància de les ONG com a 

font d’històries pot ser relativament petita si ho comparem amb altres 

fonts com ara les científiques o les oficials (CEIA, 1998). 

D’altra banda, els mitjans deixen de ser els únics intermediaris. La manca 

de formació i especialització dels periodistes no assegura una correcta 

interpretació de temes ambientals complexos –per la seva càrrega 

i/o incertesa científica, o per la seva dimensió política i econòmica i 

les relacions que s’hi donen-. Sorgeixen líders d’opinió i individus o 

organitzacions carismàtiques que assumeixen el paper d’intermediaris 

socials, amb independència que proporcionin o no informació 

verificada i objectiva. Les noves tecnologies i Internet han multiplicat les 

possibilitats d’intermediació informativa conferint capacitat mediàtica 

a qualsevol persona o organització amb una connexió a les xarxes de 

telecomunicacions. 

Per últim, alguns estudis basats en enquestes de percepció social sobre 

els mitjans de comunicació mostren algunes contradiccions que fan 

evident la creixent interacció que es produeix entre fonts, mitjans 

i audiències. Parker (1997) estableix que, entre altres trets, hi ha 

diferències en la percepció i ús social dels mitjans com font principal 

d’informació en funció dels nivells d’educació formal, ocupació, 

gènere, edat i també del coneixement previ i de les experiències sobre 

el tema d’interès consultat76. Un altre estudi realitzat a nivell europeu 

(Díaz et al, a CEIA, 1998) mostra que els mateixos professionals de 

la comunicació tenen percepcions diferents sobre la credibilitat dels 

mitjans. Així, els mateixos periodistes reconeixen que molts dels 

mitjans més àmpliament utilitzats com a font d’informació ambiental 

solen ser considerats al mateix temps com els menys fidedignes i 

76. El seu estudi mostra que 
nivells més alts d’educació so-
len indicar un ús de més tipus 
de mitjans, amb preponderàn-
cia dels suports escrits i una 
disminució del pes relatiu de 
certs tipus de mitjans, com ara 
la televisió, com a principal 
font d’informació ambiental.
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viceversa77. Les contradiccions evidenciades a través d’aquests estudis 

mostren la incapacitat del model tradicional de comunicació per donar 

resposta a la creixent interacció que es produeix entre actors de la 

informació, accelerada, a més, pel desenvolupament i implantació de les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació.

La quantitat i la diversitat de productes mediàtics ambientals, serveis 

d’informació i la capacitat informàtica per al tractament de dades 

ambientals han augmentat a passes de gegant durant l’última dècada. 

Aquest desenvolupament ha obligat a cercar i desenvolupar metodologies 

innovadores i originals per presentar i transmetre informació ambiental, 

basades en una concepció diferent, interactiva i participativa, de la 

comunicació. El principal requeriment d’aquest model alternatiu de 

comunicació ambiental rau en el fet que cal conferir a la informació un 

valor d’ús i no de consum. Només procedint d’aquesta manera i vinculant 

la informació a opcions i el context a accions podrà estar capacitada la 

societat per actuar i comportar-se adequadament envers la sostenibilitat.

El procés d’integració i, en concret, el procés de transformar la informació 

en comunicació participativa requereix crear les condicions adequades per al 

debat públic, la comprensió i el coneixement, de cara a que es materialitzin en 

accions correctives. Cal interactivitat per recopilar respostes de les audiències 

i retornar-les a les fonts de forma que tinguin efecte en la pròxima etapa 

de la producció d’informació. En conclusió, la creixent interacció entre 

actors obliga a la creació de nous sistemes de comunicació que garanteixin 

l’aportació d’informació comprensible, pel que fa a la sostenibilitat, per a una 

pluralitat d’audiències, en un context participatiu i interactiu. 

Un model de comunicació ambiental participativa

Avançar cap a un model de comunicació ambiental participativa implica 

anar més enllà, per part dels comunicadors experts, de la divisió tradicional 

entre oferta i demanda. Implica una revisió dels continguts que s’ofereixen 

a la societat, alhora que involucra un major nombre d’actors – responsables 

de la presa de decisions, públic i comunicadors – i inclou un nombre més 

gran d’esdeveniments, sense perdre de vista les necessitats de les diferents 

audiències. Aquests requeriments suposen entendre i superar les limitacions 

del model tradicional de comunicació ambiental. Aquest model tradicional –en 

el sentit de la no interactivitat orientada a la participació- es caracteritza per 

la seva parcialitat, sensacionalisme i per la seva incapacitat per transformar 

la informació en una acció decisiva, significativa i racional. Els processos 

 77. L’estudi es va basar en més 
de 100 enquestes efectuades a 
periodistes ambientals euro-
peus. També mostrava que la 
televisió i els diaris solen ser 

vistos com els menys creïbles, 
tot i que aquests mitjans ten-
deixen a ser els més extensa-
ment utilitzats per tot tipus 

d’audiències per informar-se 
sobre els temes ambientals. Les 
ponències d’experts i els llibres 

i revistes especialitzades solen 
tenir resultats més alts, pel que 

fa referència a la confiança, 
que les trobades en organitza-

cions, la premsa escrita o les 
converses amb amics, familiars 

o veïns (CEIA, 1998).
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de comunicació vinculats a aquest model són de caràcter general, no 

tenen una especialització i queden definits per les rutines de producció 

de notícies diàries i per la generació i transmissió de la informació 

(coneixement) d’una manera fragmentada i lineal. Alhora, els criteris 

adoptats per a la selecció de la notícia estan directament relacionats amb 

el valor del seu impacte. 

En el model participatiu, la comunicació ambiental no pot ser un procés 

lineal de transmissió d’informació des de les fonts a l’audiència78. Un 

procés d’aquest tipus limita enormement la capacitat real de canvi de 

comportament i acció sostenible del receptor final de la informació. 

La comunicació ambiental efectiva per a la presa de decisions cap a la 

sostenibilitat ha d’entendre’s com un procés cíclic d’informació-acció. La 

informació ambiental en aquest cicle no només contribueix a configurar 

percepcions, sinó que serveix als objectius específics del seu usuari. 

Adquireix un caràcter d’ús, no de consum únicament. 

En el cicle de la comunicació ambiental per a la presa de decisions, el 

caràcter utilitari de la informació capacita l’usuari per a modificar-ne els 

continguts de cara a fer-los més útils i eficaços per als seus propòsits i per a 

les seves decisions. L’usuari, doncs, interactua amb les fonts d’informació, 

participa en la determinació dels continguts de la informació ambiental. 

La Figura 8 mostra un model sistèmic de comunicació ambiental basat 

en el cicle informació-acció. La informació ambiental no es redueix a la 

representació de dades externes: forma part del procés d’adquisició de 

coneixement de l’usuari i guia i facilita la seva acció (Díaz, 1999)

Fig. 8. Model de comunicació ambiental participativa

  

COMUNICACIÓ 

EDUCACIÓ 

PARTICIPACIÓ 

PERCEPCIÓ 

ACCIÓ 

COMPORTAMENT 

IMPLICACIÓ 

CONEIXEMENT 

INFORMACIÓ 

PRESA DE DECISIONS CAP AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

FONT: Elaboració pròpia

En el model 
participatiu, la 
comunicació 
ambiental no 
pot ser un 
procés lineal 
de transmissió 
d’informació 
des de les fonts 
a l’audiència. 
Cal donar un 
caràcter utilitari a 
la informació per 
fer-la més eficaç 
per a la presa de 
decisions.

78. L’informe de l’OECD 
(1999) sobre comunicació 
ambiental descriu algunes 
de les principals limitacions 
de l’aplicació de processos 
lineals de comunicació. Molts 
projectes ambientals rarament 
consideren el disseny i aplica-
ció d’una estratègia sistèmica i 
holística de comunicació –que 
prengui en consideració la 
percepció de la gent involu-
crada-. Sovint, les activitats de 
comunicació es limiten a la 
disseminació d’informació, so-
bre una base adhoc i esporàdi-
ca, utilitzant fonamentalment 
de dalt a baix els mitjans de 
comunicació i obviant la par-
ticipació pública als mitjans de 
la comunitat. Molts decisors 
no saben com incorporar una 
estratègia de comunicació en 
el cicle de vida dels projectes 
ambientals i no estan, doncs, 
disposats a invertir-hi. 
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En el model sistèmic de comunicació ambiental, els actors no tenen una 

única funció. Les fonts són alhora audiència i l’audiència determina les 

fonts i la informació. Es tracta d’un cicle basat en la interactivitat entre 

emissor i receptor i en la participació de tots els actors implicats en 

cadascun dels processos.

Una estratègia participativa de comunicació ambiental implica a tots els 

actors. D’entrada, els comunicadors no són únicament els periodistes 

dels mitjans, sinó que cal entendre’ls en sentit ampli, com professionals 

que transmeten informació ambiental a la societat. Els comunicadors són 

periodistes, professionals de l’entorn públic i privat, acadèmics i agents 

socials. Tots ells actuen com facilitadors del debat entre les fonts i el 

públic. No són, doncs, intermediaris, sinó moderadors. Aquesta funció 

els obliga a desenvolupar noves habilitats i a modificar els seus hàbits 

de treball. En l’entorn periodístic existeix un debat a l’entorn del rol 

canviant del periodista quan treballa en mitjans interactius. Aquest debat 

ha estat especialment fèrtil en l’àmbit del periodisme digital. També hi 

ha hagut aportacions significatives en l’àmbit del periodisme ambiental, 

si bé en aquesta darrera especialització encara té molt pes el debat sobre 

el paper de les fonts científiques i institucionals, la necessitat o no de 

formació especialitzada o el posicionament objectiu del periodista front 

la militància o rol educatiu (Sandman, 1974; Strodthoff, Hawkins i 

Schoenfeld, 1985; Iyengar i Kinder, 1987; Hornig, Walter i Templin, 

1991; Hesselink, 1999)

Els experts i científics també han de modificar les seves rutines de treball 

quan actuen en una estratègia participativa de comunicació ambiental. 

En el model dèficit de comprensió pública de la ciència, els científics 

convencionals se senten incòmodes davant de la participació pública i 

titllen l’aportació del públic de poc científica o, en el millor dels casos, 

d’especulació informal. Avui dia se sap que aquesta és una visió incompleta 

de la ciència. De fet, la participació pública obliga a aplicar una variant 

més complexa del mètode científic, que permeti utilitzar correctament 

les dades extretes de les observacions del públic. Els constructivistes 

socials afirmen que la ciència perd part del seu sentit si no està integrada 

en l’entorn socio-cultural que li dóna sentit i significat (Latour, 1987; 

Jasanoff, 1990) 

Els tècnics públics i privats, així com els actors polítics, són responsables 

d’incorporar la participació del públic en el procés de presa de decisions. 

La regulació en l’ús de pesticides, per exemple, necessita una anàlisi 
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rigorosa del sistema agrícola, anàlisi que restarà incompleta si no pren en 

consideració dades i coneixement com el que poden aportar els mateixos 

agricultors sobre els seus mètodes d’aplicació de pesticides o sobre els 

tipus de sòl on els apliquen (Espluga, 2004).

Actualment, s’ha desenvolupat i testat (sobretot com experiències pilot) 

alguns mètodes orientats a integrar els múltiples actors de la comunicació 

ambiental en estratègies participatives que persegueixen finalitats 

diferents. En alguns casos, els mètodes de participació pública s’utilitzen 

per fer una anàlisi de polítiques –bàsicament com activitats de preparació 

del procés d’elaboració de polítiques-. Aquest és el cas de les conferències 

de consens, les votacions populars, les conferències de prospectiva o els 

tallers d’escenaris. Aquests mètodes i altres es poden orientar també cap 

al procés de presa de decisions. En aquests mètodes, s’estableix un diàleg 

entre el públic i els experts, amb la intervenció també dels mitjans. A 

les conferències de consens el públic estableix l’agenda del debat. Als 

tallers d’escenaris els actors interactuen i intercanvien coneixement i 

experiències per a desenvolupar un pla comú d’acció. Es tracta de mètodes 

i instruments de participació pública on la comunicació pren especial 

importància, abans, durant i després del procés.

La dificultat en el disseny d’estratègies efectives i integrades de comunicació 

ambiental i participació es fa evident en el moment de la seva aplicació. A 

continuació s’exposa alguns dels elements clau sobre els que hi ha acord 

internacional79 considerant la importància que tenen per a l’efectivitat de 

la comunicació ambiental participativa.

Elements clau del model de comunicació participativa

La comunicació pot transformar en acció el poder dels experts, gestors de 

projecte i del públic si proveeix adequadament el vincle entre el problema 

ambiental i els processos socio-polítics de presa de decisions i de participació 

pública. La comunicació ambiental no gestiona informació únicament, 

també està estretament lligada a activitats de formació i educació, connectant 

el coneixement tècnic amb els canvis de comportament orientats a l’acció. La 

comunicació ambiental no és disseminació d’informació, sinó la construcció 

d’una visió compartida de futur sostenible i la capacitat per a l’acció dels 

grups socials per a la resolució i prevenció de problemes ambientals. 

Entre els motius del baix èxit de la comunicació ambiental es troba la creença 

que les dades científiques i els problemes ecològics són prou convincents 

79. Es tracta d’elements 
comuns en les anàlisis sobre 
comunicació ambiental realit-
zades per organismes europeus 
i internacionals (Agència Eu-
ropea de Medi Ambient, 1998; 
OECD, 1999; UNEP, 1999).
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per ells mateixos. Tanmateix, el que perceben les persones afectades ve 

influït per factors externs a la ciència, com les emocions, la socialització 

o el coneixement. Els conflictes d’interès també limiten la comunicació 

interactiva amb plantejaments basats en la confrontació i no en el diàleg. 

Això duu a la disseminació d’informació en un sentit, enlloc de confiar en 

la comunicació de doble sentit, que facilitaria la comprensió compartida 

del problema i la identificació de solucions win-win, on tots hi guanyen 

(OECD, 1999).

Les estratègies participatives de comunicació ambiental persegueixen 

objectius que van més enllà de la disseminació de més i millor informació 

ambiental. Aquestes estratègies estenen les funcions tradicionals de 

periodistes, educadors, experts i del públic des de l’intercanvi cap a la 

multiplicitat i la integració. Les funcions convencionals, entrecreuades, 

s’enriqueixen i es modifiquen les pautes habituals de treball, de diàleg 

i de presa de decisions. Els objectius i funcions de la comunicació que 

s’acaba d’esmentar constitueixen les bases, els elements clau del model 

alternatiu de comunicació per a la sostenibilitat:

Qualitat i quantitat de la informació ambiental. Tots els intents per a 

mirar de definir la bona qualitat de la informació ambiental tendeixen 

a seleccionar unes poques característiques, les quals són considerades 

pel productor, el receptor o l’analista de la informació com les més 

importants (Chess, Sandman i Greenberg, 1990; Chapman et al, 1997; 

Parker, 1997). Tanmateix, diferents grups socials centren la seva atenció 

en trets diversos i indicadors distints. Sorgeixen contrasts pel que fa a 

la percepció de la qualitat de la informació ambiental dels mitjans de 

comunicació entre periodistes, empreses, administració pública, científics 

i grups de defensa. 

Les fonts oficials i públiques solen creure que el fet de ser clars i 

tranquil•litzadors constitueix una característica distintiva de la bona 

qualitat, mentre que l’alarmisme és un tret que pertany a la mala qualitat. 

Generalment, els periodistes reivindiquen que el fet de ser imparcials i ben 

assenyats, al servei del públic, buscar l’objectivitat, o ser independents no 

fent part de cap dels interessos creats, són estàndards usuals de les bones 

pràctiques. No obstant això, la major part d’aquestes característiques son 

ambigües i depenen de com es defineixen els termes80. L’adequació de la 

informació ambiental pot ser avaluada pel grau segons el qual integra els 

diversos punts de vista que són en joc, en cada context social per mitjà 

d’un procediment obert. Això, però, implica que cal prendre decisions 

 80. L’objectivitat, per exem-
ple, pot ser entesa només com 
“allò que els científics diuen”, 

en lloc de “allò que diuen 
fonts diferents, incloent-hi 

els científics”, un tret que 
també podríem anomenar 

imparcialitat. En el primer cas, 
l’objectivitat es podria mesu-

rar pel nombre de científics 
consultats o pel prestigi de les 

institucions on treballen. En 
el segon, l’èmfasi se situaria 
en la destrucció o oposició 

dels arguments científics per 
altres grups com ara les ONG. 

La noció d’objectivitat, per 
tant, depèn de les assumpcions 

referents a la producció de 
coneixement i a la convicció 
i significats que li donen les 

institucions i els professionals 
que treballen en això. Per tant, 

a part dels cercles acadèmics 
i grups amb interessos creats, 
la majoria dels ciutadans, per 
regla general, no disposen de 

prou temps o recursos per 
comprovar l’objectivitat o ve-
ritat científiques de la majoria 

de la informació ambiental.
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prèvies sobre quin tipus de procediment cal adoptar per a la integració. 

Per incorporar les demandes de les seves audiències, els comunicadors 

ambientals han d’acostar-se suficientment al públic per rebre la resposta 

de la gent sobre els significats i la informació en els seus orígens. 

El problema ambiental no rau en la manca d’informació ambiental 

sinó en la necessitat de canalitzar-la a través dels mitjans i amb les 

metodologies adequades. Pel que fa a la quantitat, s’ha de tenir en compte 

que un increment de les notícies ambientals no significa forçosament 

un increment de la informació ambiental. Més espai o temps d’emissió 

no vol dir una millor i més gran quantitat d’informació o coneixement 

(per bé que el fet de tenir més espai disponible per editar, mostrar o 

transmetre notícies sobre qüestions ambientals incrementa la probabilitat 

que les audiències rebin els missatges). Per tant, pel que es refereix a la 

sostenibilitat i a les qüestions ambientals, sembla que és apropiat pensar 

que cal que la gent tingui informació suficient, subministrada mitjançant 

metodologies adequades, fins que se sentin capaces de donar una opció i 

prendre decisions sobre accions concretes pel que fa a qüestions distants, 

com ara el nivell de col•laboració nacional o la voluntat d’acceptar costos 

personals en polítiques de canvi a nivell internacional.

Interactivitat i multiplicitat. En les pràctiques dels mitjans de comunicació 

tradicionals, el periodista selecciona allò que és important de les diferents 

notícies que maneja. El periodisme que se sosté en notícies objectives 

es fonamenta en la transmissió vertical  sense cap discussió sobre les 

claus d’interpretació de la notícia  per part de només un dels agents 

socials que poden reaccionar-hi: els periodistes. Les audiències resten 

passives i indefenses davant d’aquest model de comunicació unilineal, 

on el periodista és l’únic protagonista de la notícia. Aquesta mena de 

periodisme exclou la multiplicitat que és una de les característiques del 

model de comunicació.

El disseny d’un nou model de comunicació des de les xarxes de 

telecomunicació fa que la funció dels periodistes es modifiqui pel fet 

de possibilitar que la resta dels agents socials participin en la generació i 

transmissió de notícies. A través d’un procés interactiu, les audiències, les 

fonts i els professionals de la informació poden afrontar-se i reaccionar 

davant d’un esdeveniment, tot i tractant i interpretant la realitat des de 

la seva perspectiva. L’aparició de nous sistemes de transferència de dades 

i d’imatges en formes d’utilització immediata mitjançant suports digitals 

d’usuari, amigables i econòmics ha produït un augment important del 
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volum de la informació, comunicació i transferència de coneixements 

que abans només els mitjans de comunicació tradicionals podien oferir.

Les noves innovacions tecnològiques obren enormes possibilitats potencials 

a la comunicació ambiental. L’ús de plataformes, sistemes electrònics i de 

xarxes de telecomunicació aporten al model de comunicació ambiental 

les capacitats d’interactivitat, hipertextualitat, multiplicitat i participació 

de tots els actors socials. La innovació en la manera de presentar la 

informació (amb l’ús de tots els elements de multimèdia i hipermèdia 

que confereixen a la informació l’atractiu que requereix la captació 

d’audiències) és indispensable per substituir el model tradicional que 

ha demostrat ser ineficaç per canviar les conductes socials envers la 

sostenibilitat.

Comunicació ambiental per al diàleg, consens i presa de decisions. Els 

models participatius de comunicació ambiental s’haurien de fonamentar 

en l’objectiu d’afavorir el pas del coneixement a l’acció. En les pràctiques 

de comunicació tradicionals, la manca d’integració ha fet que s’hagi 

produït un mal ús de la informació per a la generació d’accions i per a 

induir la presa de decisions per part de la societat. Aquestes pràctiques 

han fracassat en la integració d’actors i coneixement de manera que la 

comunicació funcionés com un procés efectiu per emprendre accions cap 

a la sostenibilitat. La comunicació ambiental participativa s’ha d’orientar 

a intentar integrar estratègies, esforços i campanyes que ara es duen a 

terme d’una manera no integrada i, fins i tot, contraposada. 

Els sistemes de comunicació orientats a l’ús de la informació per a la 

presa de decisions han de tenir com a objectiu fusionar el coneixement 

dels experts amb el del públic en contextos diferents i comprendre les 

assumpcions, llenguatges i els marcs lògics d’una pluralitat de grups 

socials i institucions. Han d’integrar idees plurals i estratègies d’expressió 

de públics i fonts diferents mitjançant una interincorporació de xarxes 

formals i no formals. La comunicació així concebuda confereix a la 

informació la capacitat d’actuar com font de coneixement i comprensió 

social dels problemes i reptes ambientals i pot facilitar el debat, diàleg i 

negociació entre actors socials diversos, enlloc de relegar aquest debat –i 

les decisions que se’n derivin- a només una élite tècnica d’especialistes i 

corporacions ambientals. 

El darrer dels elements de la comunicació ambiental participativa apuntats, 

la capacitat per facilitar el diàleg i la presa de decisions, és un dels factors 
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que apropa la comunicació a la governança i que, de fet, converteix la 

primera en un aspecte fonamental de la segona. Tanquem aquest primer 

bloc sobre comunicació per a la sostenibilitat del capítol dedicat a les 

respostes corporatives des de la comunicació amb una referència als 

lligams entre comunicació, mediació i diàleg.

4.1.5 Comunicació, mediació i diàleg
 

La comunicació i l’accés eficaç per part dels ciutadans a un tipus 

d’informació que es pugui utilitzar per a la presa de decisions poden 

ser factors decisius de cara a equilibrar el paper dels diversos agents 

que participen en la lluita per a la definició i la resolució de les crisis 

ambientals i socials. Els ciutadans que volen intervenir en la definició i la 

resolució dels problemes socioambientals es converteixen en nous agents 

en la lluita corporativa que ha transferit tradicionalment als experts i 

científics la resolució de problemes que, de fet, tenen un contingut 

principalment social i polític. En un espai desigual de comunicació pública, 

les corporacions econòmiques i polítiques dominen els problemes que 

finalment queden definits en l’agenda del debat i dominen també l’elecció 

de les seves solucions finals. La ineficàcia d’aquestes solucions (que sovint 

passen el problema a les generacions futures) ha conduït els ciutadans a 

buscar mecanismes de participació. 

La comunicació per al desenvolupament sostenible, entesa des d’una 

perspectiva participativa, obliga a pensar en múltiples actors i obliga també 

a entendre les característiques i identitats específiques de cadascun d’ells. 

La comunicació pot ser una eina per avaluar l’efectivitat dels processos de 

participació (Muir i Veenendall, 1996).

La presa de decisions sobre medi ambient generalment enfronta 

diferents demandes i reivindicacions: dels experts i els científics, de les 

administracions competents, del públic que exigeix més implicació, de les 

empreses que vetllen pels seus interessos i la seva competitivitat. Aquestes 

expectatives en competència són sovint l’origen del conflicte social, d’altra 

banda necessari per avançar en la identificació dels problemes i la cerca 

de les solucions més adequades als interessos de tots.

El conflicte no és un problema en ell mateix, ans el contrari, pot ser 

el detonant del canvi social. El problema ve quan el conflicte persisteix 

més enllà del problema que el va originar i incapacita els diferents actors 

implicats en la cerca de noves solucions o, simplement, fa molt difícil una 
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relació continuada i activa. El conflicte que deixa efectes residuals negatius 

erosiona les relacions entre els actors (Putnam, 2000) i fa ineficaços els 

posteriors processos de participació (Folger, 2000).

La comunicació participativa es considera un instrument eficaç en diferents 

nivells: en la mediació en conflictes per la cerca de solucions de benefici 

mutu; i en el diàleg per a la construcció de coneixement i la configuració 

de conductes compatibles amb la sostenibilitat (OECD, 1999). Abans 

de tancar aquest primer bloc del capítol i d’abordar la transposició de 

la comunicació ambiental participativa a l’àmbit corporatiu és, doncs, 

d’utilitat revisar els conceptes de mediació i diàleg per a una millor 

comprensió del funcionament dels processos de comunicació ambiental 

a l’empresa, on mediació i diàleg estan sovint enfrontats. 

Mediació o diàleg?

En el treball i discussions sobre el diàleg social es pot comprovar que existeix 

un dilema entre diàleg i conflicte. Sembla clar que en el context actual de 

canvis permanents en una societat que és cada cop més dinàmica cal cercar 

noves formes de gestió dels conflictes. El repte d’evitar els enfrontaments 

justifica l’aparició d’instruments de resolució de conflictes alternatius als 

tradicionals. Les mesures alternatives de resolució de conflictes integren 

diverses tècniques, com ara la negociació, l’arbitratge, la conciliació o la 

mediació, que persegueixen el reequilibri del benestar alterat81.

La mediació, en concret, significa la intervenció d’un tercer, professional 

però imparcial, que té per finalitat tractar de restablir, afavorir i estimular 

el diàleg i la comunicació entre persones o grups enfrontats. La finalitat és 

que les diferents parts arribin, per elles mateixes, a un acord satisfactori 

o acceptable per a tots. Un pacte de consens entre els grups en discòrdia 

sempre serà més encertat i adequat, pel que fa al seu acompliment 

voluntari, que qualsevol decisió emesa o imposada per un tercer (que en 

darrer terme, desconeix la relació específica i les raons més íntimes del 

conflicte).

La mediació requereix un tractament interdisciplinari i la col•laboració 

entre professionals de diversos àmbits, que han de desenvolupar la seva 

activitat des d’unes pautes comunes. Es tracta d’una nova manera de 

resoldre conflictes en la nostra societat occidental que, per tradició, és més 

conciliadora que mediadora (Folger, 2000). Segons Folger, la mediació és 

un procés per a resoldre conflictes que és nou per a nosaltres i, com a tal, 
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implica la creació d’una nova cultura que potenciï la responsabilització i 

el diàleg com forma d’enteniment social.

En aquest procés de canvi cultural, cal, també, aclarir el dilema que sorgeix 

entre la mediació i el diàleg. Tot i tractar-se de processos íntimament 

relacionats, tenen finalitats i característiques ben diferenciades. 

Mediació i mediadors

La mediació és un procés no adversarial de gestió de conflictes, voluntari, 

dinàmic i circular, que compta amb la presència d’un tercer neutral 

que facilita la comunicació entre les parts per possibilitar que aquestes 

arribin a un acord durador i mútuament satisfactori, a través de l’esforç 

conjunt per al descobriment dels interessos i les necessitats. El mediador 

no pot tenir opinió sobre el conflicte que gestiona, no pot decidir, no 

pot donar la raó a ningú i ni tan sols es pot permetre el luxe d’aconsellar. 

Tenir aquesta actitud, a la pràctica, és un desig, una idea que el mediador 

té sempre present i a la qual ha d’atendre constantment. No es pot 

ser mediador en conflictes en els quals no es pot prendre distància. La 

mediació comporta tant una implicació directa amb les parts i amb el 

procés com una separació del conflicte. En definitiva, el mediador és un 

tercer neutral actiu (Adler et al, 2001).

En relació al paper del mediador, Munne i Villanueva (2004: 26-43) 

caracteritzen algunes de les funcions més importants que exerceix aquesta 

figura: el mediador ha de poder visualitzar els problemes des d’una 

perspectiva diferent de la de les parts, però això no ha de suposar no 

poder entendre les dificultats que pateixen els implicats; el mediador es 

troba enmig d’un procés de canvi, de traspàs, de recerca, de rencontres 

i, en aquesta posició, cal intentar que els implicats diferenciïn entre els 

punts d’unió i els de divergència; en la mediació es descobreix que en el 

conflicte no tot el que relaciona els implicats és conflicte - tot el procés 

i les seves etapes ens ajuden a visualitzar els punts de no-conflicte, les 

escletxes que permeten espais d’enteniment, que s’han d’anar ampliant 

fins arribar al pacte; mediar és transformar la visió de l’altre, transformar 

la pròpia anàlisi del conflicte, la pròpia posició davant de les solucions i 

preservar allò essencial per al pacte.

El diàleg forma part del procés de la mediació, però es fonamenta en la 

participació activa de diferents grups legítims en el diàleg. No hi ha un 

tercer neutral actiu que fa possible l’intercanvi entre les parts i l’arribada 
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a un consens o acord. Tots els grups que participen en el diàleg ho fan 

en igualtat de condicions, de representativitat, de poder, de capacitat de 

presa de decisions i de legitimitat (Tokman, 1997:71).

Així com el diàleg forma part de la mediació i és, fins i tot, un objectiu 

d’aquesta darrera de cara a la resolució del conflicte i la cerca d’un 

acord satisfactori entre les parts, el diàleg és, més enllà de la mediació, 

un procés de prevenció de conflictes en si mateix. La construcció de 

canals sistemàtics de diàleg i la institucionalització d’aquests canals82 

pot conduir a la identificació d’objectius comuns i a dinàmiques de 

prevenció de conflictes. La institucionalització del diàleg social evidencia 

les seves diferències amb la mediació. Els protagonistes, les tècniques i els 

requeriments del diàleg social no són, necessàriament, els de la mediació. 

Els resultats d’un i altre procés no són tampoc els mateixos, ni ho són els 

usos i situacions en que un i altre es produeixen. 

Des de la teoria social s’ha assenyalat que les societats democràtiques 

contemporànies han de desenvolupar un paradigma de tipus dialògic en 

el qual els actors socials s’orientarien cap al reconeixement i la negociació 

mitjançant la utilització del llenguatge, en la cerca d’acords. Habermas 

(1987), principal exponent d’aquest enfocament, concep la societat com 

un segment de la realitat, oberta a un enteniment comunicatiu, en la qual 

s’instaura un tipus de racionalitat que possibilitaria l’adopció de consensos 

per a una més justa resolució dels conflictes. El model d’acció dirigida a 

l’enteniment comporta diverses condicions necessàries perquè funcioni 

eficaçment83. Per a Habermas, la necessitat real d’enteniment es satisfà 

mitjançant el treball d’interpretació, o sigui, del llenguatge. A partir del 

llenguatge els actors adopten indistintament les funcions comunicatives 

de parlants, oients o presents. En definitiva, l’anàlisi del diàleg social i 

la negociació des de l’enfocament de la teoria social aporta una sèrie de 

pressupostos i instruments que destaquen la importància del llenguatge i 

els signes que es posen en joc. 

En el dilema entre mediació i diàleg es contraposa el paper del mediador 

(un tercer neutral actiu) al paper de la informació i la “racionalitat 

comunicativa”84. El resultat, sovint, és l’atorgament d’un paper no 

sempre clar ni definit a determinats grups d’actors que s’ubiquen dins 

la mediació o el diàleg en espais d’aparent neutralitat i independència, 

facilitant informació o afavorint els processos de comunicació entre les 

parts. Formen part d’aquesta categoria d’actors l’administració pública, 

els experts o els mitjans de comunicació.

  82. Alguns autors mantenen 
que, normalment, el diàleg so-
cial és font d’òrgans de Diàleg 

Social, amb independència 
de la seva institucionalitza-

ció. De la mateixa manera, el 
conflicte és, freqüentment, 

font de diàleg social. Per això 
mateix, un conflicte laboral, 

per exemple, que manté un to 
elevat de discussió no eviden-

cia necessàriament el fracàs del 
diàleg; ans al contrari, molts 

afirmen que és precisament en 
aquest escenari quan més con-

vindria comptar amb canals 
institucionalitzats de diàleg 

social (Lampe i Kaplan, 1999; 
Keating, 2003). 

  83. Atenent-nos a això, 
Habermas (1987) planteja tres 

condicions importants per a 
establir un diàleg social en un 
marc democràtic: l’existència 

d’una base d’acord que 
impliqui la visualització del 
tema objecte de diàleg com 

a punt de partida primordial 
per al desenvolupament i el 

progrés de les organitzacions 
o, en paraules de Habermas, 

que es situï en relació amb 
els interessos i objectius dels 

actors; les organitzacions 
professionals participants han 

de ser fortes, representatives 
i amb capacitat tècnica per a 

presentar alternatives als temes 
de debat. Aquesta condició 

guarda relació amb el necessari 
enfortiment dels actors que 
sovint estan limitats per la 

capacitat i els recursos dispo-
nibles; cal assegurar, a més, un 

nivell adequat d’informació 
sobre el tema de debat i el 
context social i econòmic 
en el qual es desenvolupa, 

instaurant així una “raciona-
litat comunicativa” a favor de 

l’entesa. 
  

84. Segons Habermas. Vegeu 
nota 83.
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El paper dels mitjans de comunicació com mediadors, intermediaris o, 

simplement, com participants legítims en el diàleg s’ha abordat en apartats 

anteriors. A continuació ens centrarem en el paper de les empreses i 

corporacions en el diàleg i en les noves formes corporatives de gestió 

d’aquest diàleg i de relació amb stakeholders o parts interessades a través 

de la comunicació. 

4.2. Comunicació ambiental a l’empresa: del below the 
line al triple bottom line

Tant les organitzacions públiques com les privades han començat a 

reconèixer en la comunicació ambiental una eina de gestió important 

que pot ajudar a establir i mantenir bones relacions amb diferents grups 

d’interès. Hi ha moltes formes de comunicació ambiental depenent dels 

stakeholders amb els quals les organitzacions intenten interaccionar: 

empleats, comunitats locals, grups ambientals i ecologistes, socis i inversors 

del negoci, consumidors finals, institucions financeres, companyies 

asseguradores, accionistes actuals i probables i el govern, entre altres. 

Des de finals dels noranta, i coincidint amb l’acceleració dels processos de 

globalització, abast de les noves tecnologies i major implicació social en 

els problemes ambientals i socials a nivell global, s’ha estès la popularitat 

–i necessitat- d’instruments de comunicació interna i externa. Amb el 

creixement en la tipologia d’instruments de comunicació utilitzats, major 

nombre i extensió dels informes de sostenibilitat i desplegament de 

campanyes diverses per part de les empreses s’ha produït un efecte doble 

que és objecte d’estudi en la recerca sobre comunicació a l’empresa. D’una 

banda, l’exigència i expectatives per part dels stakehoders d’informació 

creïble i significativa pot estar provocant canvis en les actuacions, 

rendiment i governança ambiental de les empreses i en el seu paper en 

la governança per a la sostenibilitat. De l’altra, es pot estar produint una 

sobrecàrrega d’informació, acompanyada per una qualitat dubtosa del 

contingut i objectius, que qüestiona el paper del màrqueting en la visió 

de l’empresa sostenible.

Aquesta dualitat de la comunicació ambiental a l’empresa ha generat 

en els darrers anys una bona quantitat d’estudis i anàlisi sobre el seu 

funcionament i efectivitat des d’un punt de vista purament de mercat 

-de màrqueting-, o de governança –de constitució de xarxes, decisions 

compartides i millora social-. Comencem aquest bloc del capítol revisant 

la recerca que ha generat la funció dual de la comunicació ambiental a 
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l’empresa i després caracteritzarem cadascuna d’aquestes funcions, la de 

mercat i la de governança. 

4.2.1. Empresa, societat i comunicació

En el marc tecnològic i socioeconòmic actual, les empreses no en tenen prou 

amb actuar. Estan obligades a saber comunicar-se amb el seu entorn global 

i a dominar tots els recursos relacionals. Alguns teòrics del màrqueting 

asseguren que la comunicació s’ha imposat com la primera força estratègica 

de l’empresa, per sobre de les tècniques del management i de la producció. 

Per enunciar la seva política, traduir la seva missió i fer evidents l’objectiu 

i voluntat que la guien, l’empresa no en té prou amb ser emissora d’una 

marca o promotora d’un producte. Ha d’establir una relació diferent amb 

el seu públic, que va més enllà del registre purament comercial (Hosley i 

Wee, 1988; Wasik, 1996; McDonagh, 1998; Kilbourne, 2004).

El món del màrqueting ha estat especialment actiu en relacionar empresa 

i comunicació amb les transformacions polítiques i socioeconòmiques 

de l’entorn. Entre les principals idees compartides pels autors recent 

citats, hi ha la visió de l’empresa com institució social, amb discursos 

i estratègies que van més enllà de l’àmbit estrictament comercial i que 

assumeixen un cert ordre polític, dirigit a la comunitat. Segons aquesta 

mateixa línia teòrica, l’empresa té una repercussió que es percep de forma 

intensa i conscient per part dels agents socials i que motiva l’exigència de 

transparència, comptabilitat i responsabilitat social. En altres paraules, 

l’empresa no es pot deslligar del seu entorn, ni pot deslligar la comunicació 

de la seva actuació i conducta.

En el procés de comunicació a l’empresa s’assumeix que tant l’emissor 

com el receptor codifiquen i descodifiquen els missatges d’acord a pautes 

que no són fàcilment controlables. Un missatge no sempre és rebut tal i 

com ho pretenia el remitent. La codificació, la descodificació, l’elecció 

dels canals i el soroll fan que la transmissió del missatge sigui un procés 

incert, on la resposta del receptor ofereix al remitent una bona imatge del 

resultat del procés (Kotler, 2003: 93). Segons Kotler, si alguna part del 

procés de comunicació es distorsiona o es trenca, emissor i receptor no 

tindran una comprensió comuna del missatge. 

En la comunicació a l’empresa, no es pot donar per suposat que el missatge 

s’ha transmès i s’ha percebut tal i com es pretenia, només pel sol fet d’haver-

lo enviat. Hi ha moltes barreres en un procés de comunicació, o sorolls 



1754. Respostes corporatives des de la comunicació. El camp de la sostenibilitat

que emmascaren el missatge. Alguns exemples són les diferències en les 

percepcions, filtratge i llenguatge, així com el fenomen de la sobrecàrrega 

d’informació, és a dir, un excés en el volum d’informació que la persona 

rep i és capaç de processar (McShane i Von Glinow, 2003: 21-32).

 

L’empresa és una entitat visible que projecta sobre el seu entorn una gran 

quantitat d’informació que les persones descodifiquen per formar-se una 

imatge de l’organització, de les seves marques i dels seus productes. Els 

públics reben un flux constant de missatges des de les corporacions, no 

només a través del que aquestes diuen en les seves accions específiques de 

comunicació, sinó també, en gran mesura, pel que fan i per com actuen. 

Donat que tots els fets de l’empresa comuniquen, l’actuació i conducta es 

pot considerar que formen part de la seva dimensió comunicativa. Això 

queda reflectit en el conjunt de recursos comunicatius que una empresa 

utilitza per arribar al seu públic i que s’integren conceptualment en el 

que es denomina comunicació corporativa. La comunicació corporativa 

inclou tot allò que l’empresa fa -a nivell intern, comercial i institucional- 

i també el que diu -a través de recursos comunicatius com la publicitat, el 

màrqueting i les relacions públiques- (Capriotti, 1999). La comunicació 

corporativa va clarament més enllà de la comunicació comercial i és, 

en certa manera, la resposta de les empreses al replantejament del seva 

posició front la societat. La comunicació no es pot limitar a vendre un 

producte o servei mostrant únicament els seus avantatges. També cal 

mostrar les qualitats, les diferències, la filosofia i l’esperit de l’empresa. 

D’un discurs basat en el producte, s’ha passat a un discurs centrat en la 

identitat. Aquest pas significa una presa de consciència que transforma 

l’empresa, com simple entitat productora, en subjecte i realitzadora d’un 

projecte. En aquest sentit, la comunicació assumeix una funció destacada 

perquè permet que les organitzacions deixin veure la seva personalitat i 

valors front una varietat de stakeholders (Hosley i Wee, 1988).

Les empreses que s’esforcen per mostrar la seva identitat front dels seus 

stakeholders han de respondre al repte que suposa fer front a expectatives 

i demandes molt variables. La comunicació amb els stakeholders és 

una part important d’aquest repte. Els instruments tradicionals de 

comunicació amb stakeholders són els informes anuals, els comunicats de 

premsa, les revistes internes, targetes comercials, fins i tot els logotips. En 

els darrers anys, s’han afegit a aquesta llista altres eines de comptabilitat i 

responsabilitat amb l’objectiu d’anar més enllà de la informació, amb una 

actitud de passar comptes davant de les parts interessades. 
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Els informes de sostenibilitat i la comunicació ambiental

Dels informes econòmics anuals, dissenyats i pensats fonamentalment per 

als accionistes, s’ha passat als informes ambientals i socials. Aquest informe 

es pot trobar sota diferents denominacions, com memòria de sostenibilitat 

o balanç social, però en tots els casos té per objectiu oferir indicadors 

mesurables, comparables i avaluables, que donin prou informació a les 

parts interessades sobre l’actuació de l’empresa en àmbits no estrictament 

econòmics (sobretot l’ambiental i el social). La idea que ha de guiar un 

informe de sostenibilitat és que una corporació responsable ha d’avaluar 

la pertinència del que comunica i trobar maneres d’omplir els buits de 

comunicació detectats. Això ha de fer-ho, idealment, establint un diàleg 

obert i progressiu amb les seves parts interessades. 

Les primeres experiències d’informes de sostenibilitat es remunten als 

anys setanta. Aquelles primeres formes no regulades de declaració i 

informació ambiental a través de memòries ambientals van generar força 

escepticisme a causa de la manca de convencions acceptades sobre les 

quals mesurar i declarar els impactes socials i ambientals de la corporació 

(Gray,1992; Gray et al, 1996). Com a conseqüència d’aquest escepticisme 

empresarial i també de la sospita social que els informes podien estar 

esbiaixats pels interessos de la mateixa corporació, a mitjans dels noranta 

apareixen a Europa els primers esforços per estandarditzar el procés de 

confecció de les memòries corporatives d’actuació social i ambiental85. 

De l’esforç per estandarditzar la mesura i informació sobre les actuacions 

i impactes socials i ambientals de les corporacions, es passa a la noció 

de la informació integrada, que combina factors econòmics, socials i 

ambientals, coneguda com triple bottom line. Aquest pas endavant planteja la 

necessitat de mantenir un triple compte de resultats i integrar informació 

i indicadors dels impactes i resultats econòmics, socials i ambientals en 

una única línea base (Knight, 1998). En capítols posteriors abundarem en 

les característiques, formats i continguts dels informes de sostenibilitat 

o triple bottom line, fent referència als principals estàndards o models 

internacionals usats per a la seva elaboració. De moment, en destacarem 

que constitueixen una nova forma d’orientar la comunicació corporativa 

i, com a tal, han estat objecte de recerca i han generat una bona quantitat 

de literatura especialitzada.

Bona part de la recerca sobre informes de sostenibilitat i comunicació 

intenta explicar perquè les organitzacions decideixen passar comptes o 
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  85. Una via de desenvolupa-
ment teòric a aquest respecte 
prové del món de l’empresa 
sostenible, amb empresaris i 

acadèmics britànics al capda-
vant (Elkington, 1986, 1998; 

Eccles et al, 2001). Aquests 
teòrics es basen en la idea que 

“allò que no sap, no es pot 
gestionar” (Lowenstein, 1996 

a Elkington, 1998) i que, 
per fer més sostenible la pràc-
tica empresarial, cal aplicar les 

tecnologies més apropiades, 
incloent la gestió, comptabili-

tat i sistemes d’informació.
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donar explicacions sobre la seva actuació social i ambiental. La Stakeholder 

Theory86 ha proveït un dels marcs teòrics més fecunds per analitzar les 

funcions dels informes de sostenibilitat i establir una perspectiva 

explicativa de les noves formes de comunicació ambiental a l’empresa, 

basades en el diàleg i la relació amb parts interessades. Segons aquesta 

perspectiva, l’empresa es pot veure com un nexe d’actors –o stakeholders-

, que participen en activitats organitzatives, motivats per interessos 

diversos i, de vegades, incongruents (Donaldson i Preston, 1995). 

Assumint les suposicions de la teoria de stakeholders, és necessari donar 

informació a tots els actors implicats de l’empresa, ampliant les funcions 

d’administració i comunicació corporativa més enllà del seu focus 

tradicional en l’accionariat. L’enfocament de stakeholders resulta útil per 

analitzar la funció dels informes de sostenibilitat des de la perspectiva de 

manteniment d’identitat i legitimitat de l’organització (Freeman, 1984; 

Roberts, 1992; Gray et al, 1996; Campbell, 2000). Algunes crítiques a 

aquest enfocament teòric assenyalen que ha contribuït a desradicalitzar el 

concepte de desenvolupament sostenible adaptant, sense sentit crític, un 

discurs que emfasitza la cerca de solucions win-win, que beneficien tant a la 

bottom line corporativa com al medi ambient, però fracassa en investigar el 

paper dels informes en la perpetuació del statu quo (Everett i Neu, 2000).

Hi ha altres línies teòriques que miren d’explicar la funció dels 

informes de sostenibilitat. La perspectiva basada en la utilitat de les 

decisions87 s’ocupa,tant des d’un punt de vista positiu com normatiu, 

de la importància que els usuaris atribueixen a la informació proveïda a 

través de memòries i de l’ús real que fan d’aquesta informació. La teoria 

de legitimació (Dowling i Pfeffer, 1975) es basa en la idea que, per tal de 

continuar funcionant amb èxit, les corporacions han d’actuar dins dels 

límits del que la societat identifica com un comportament socialment 

acceptable (Richardson, 1997). Això implica que una corporació 

intentarà que les seves activitats i impactes socials es presentin com 

congruents amb el que la societat considera apropiat i acceptable. Així, 

l’empresa es pot considerar legítima i pot continuar operant amb èxit 

(Guthrie & Parker, 1989; Davidson, 1991). La teoria de l’economia 

política se centra en l’estudi dels poders corporatius als que serveix 

la preparació d’informes. Segons aquesta perspectiva, els informes es 

poden dissenyar i confeccionar per determinar l’agenda del debat, 

mediar, confondre i, en definitiva, manipular el món (Woodward, 

2001). L’enfocament de la comptabilitat positiva (Watts i Zimmerman, 

1978) desenvolupa una teoria de la determinació d’estàndards de 

comptabilitat a través de l’estudi de comportaments de lobby o pressió 

86. La Stakeholder Theory s’ha 
revisat amb anterioritat, a 
l’apartat 2.2, quan es relacio-
naven les diferents explicacio-
ns teòriques de la RSC. 

87. Vegeu Gray et al, 1996, per 
a una revisió.
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política, basats en la suposició d’interessos personals de l’alta direcció per 

maximitzar els seus beneficis. Els escàndols de corrupció i comptabilitat 

“creativa” per part de gestors i directius ha generat literatura abundant 

sobre les funcions preteses i reals dels informes econòmics i de sostenibilitat 

(Milne, 2002).

Un desenvolupament teòric tan important al voltant d’un tema tan 

especialitzat no fa més que confirmar que les empreses han assumit i 

internalitzat la necessitat de comunicació ambiental, ni que sigui per motius 

mot diversos i explicables des de postures corporatives i exigències socials 

molt distintes.

Totes les empreses es comuniquen amb els seus stakeholders. Aquesta 

comunicació es pot fer a través de mecanismes formals i planificats, 

atenent a les necessitats del receptor i a través de la mateixa acció 

i conducta corporativa. Qualsevol empresa que està subjecta a 

regulacions ambientals comunica el seu acompliment, resultats 

i impactes. Els tràmits realitzats davant les agències ambientals 

constitueixen una forma de comunicació ambiental. Algunes empreses 

no van més enllà, mentre que altres han desenvolupat un procés 

formal per a proveir informació a les parts interessades sobre la seva 

gestió ambiental. El grau en el qual una companyia determinada 

s’involucra en la comunicació ambiental depèn de múltiples factors: 

els recursos disponibles, les seves necessitats de passar comptes i 

proveir informació, la seva cultura sobre comunicació, la importància 

que dóna als temes ambientals a nivell estratègic, la disponibilitat 

d’informació, per citar-ne alguns.

La comunicació ambiental inclou diverses formes de comunicació; els 

informes escrits constitueixen només un exemple. Una comunicació 

ambiental efectiva podria ser una etiqueta d’un producte, una propaganda, 

una reunió pública, una jornada de portes ofertes, un article en un diari, un 

recorregut per la planta de producció, una oficina de suport al consumidor, 

una entrevista en la ràdio o televisió, una presentació d’un empleat en 

una escola o en qualsevol organisme públic. La llista de possibilitats és 

enorme. La qüestió, avui dia, no rau únicament en l’elecció i eficàcia 

dels instruments, sinó també en els resultats que s’espera aconseguir amb 

l’acció comunicativa. Sobre això és important determinar l’orientació 

que pren la comunicació ambiental. En els següents apartats analitzem 

la comunicació ambiental quan s’orienta al mercat i quan s’orienta a la 

governança.
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4.2.2. Below the line: Comunicació ambiental i mercat

Des d’una perspectiva de màrqueting, hi ha diferents maneres de formular 

i crear la comunicació. És comú que l’empresa seleccioni una combinació 

de les tècniques més adequades en cada cas, configurant el que es coneix 

com el mix de comunicació o marketing mix. 

Durant molt temps, la publicitat, la promoció de vendes i la venda personal 

van ser les tècniques de comunicació dominants, si no exclusives, que 

es combinaven en el mix. La publicitat inclou les eines de comunicació 

de màrqueting tradicionals i de masses, com anuncis en mitjans de 

comunicació o els símbols i logos de les empreses. La promoció de vendes 

es refereix a la comunicació en esdeveniments com fires, exposicions, 

competicions esportives i altres manifestacions multitudinàries en les 

que s’exhibeix el producte i es poden oferir mostres gratuïtes i regals. 

La venda personal es realitza a través de comercials o persones de vendes 

de l’empresa, que s’apropen als clients potencials a través de reunions i 

presentacions.

El desenvolupament i sistematització de les estratègies de màrqueting han 

anat afavorint la creació d’altres tècniques de comunicació per part de 

l’empresa. Els anys vuitanta van ser escenari de l’aparició de tècniques 

comunicacionals innovadores, orientades per una nova filosofia 

empresarial de responsabilitat i compromís social. Aleshores es comença 

a treballar sota criteris de comunicació global, utilitzant cada recurs de 

forma planificada i coordinada, en funció d’objectius definits (Kotler, 

2003). 

El concepte below the line reflecteix el procés d’evolució des de 

pràctiques de comunicació tradicionals (above the line) a altres tècniques 

“no convencionals”, en el sentit que no utilitzen els mitjans de 

comunicació de masses. Per sota d’aquesta línia, van anar agafant 

força algunes tècniques com les relacions públiques o el màrqueting 

directe, fins al punt que moltes ja es consideren above the line. Les 

relacions públiques no aspiren a una comunicació directa amb el 

client. Moltes empreses consideren accions de relacions públiques 

l’elaboració d’informes anuals, la participació en seminaris o els 

patrocinis. El màrqueting directe inclou totes les tècniques de 

contacte i presentació de productes i serveis a clients potencials 

per mitjans directes (com el correu postal o electrònic, el fax o el 

telèfon), però no personals.
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La saturació informativa a través dels mitjans tradicionals i el canvi del 

paper de l’empresa estan en l’origen de la creixent popularitat i ús de les 

tècniques below the line. La publicitat ha jugat un paper dominant, no només 

en la comunicació comercial, sinó també en la tasca de generar en el 

públic una imatge favorable de l’empresa com institució i de mobilitzar 

sentiments d’empatia –o, almenys, de no rebuig- cap a l’organització. 

La globalització, l’accés a la informació i les transformacions culturals, 

econòmiques i polítiques han obert a l’empresa nous reptes en la 

conformació de la seva imatge davant la societat que han posat de 

rellevància la insuficiència de les tècniques publicitàries per projectar una 

determinada imatge, modificar-la o restaurar-la un cop malmesa.

Les empreses han hagut de desenvolupar mecanismes de producció i 

transmissió de missatges institucionals que transcendeixin les capacitats 

dels mitjans de masses i responguin als nous problemes de la comunicació. 

Alguns teòrics del màrqueting sostenen que una forma eficaç de que es parli 

de l’empresa és mostrar que, més enllà de la seva vocació de producció, pot 

exercir una funció social i obtenir benefici d’un reconeixement en aquest 

aspecte (Kotler i Levy, 1969; Lazer, 1969). Aquesta postura estaria en 

l’origen d’algunes tècniques below the line, com el “màrqueting relacionat amb 

causes” o el “màrqueting verd”. També hi ha debat entorn la consideració 

d‘aquestes tècniques com màrqueting o com comunicació. Els autors que 

no fan aquesta distinció consideren que, en tant que institució social, 

l’empresa es troba en un règim de visibilitat pública. Per tant, una actitud 

i una imatge positives depenen, en gran mesura, dels fluxos de sentit que 

s’hi originen, és a dir, que tant les conductes corporatives com les accions 

discursives de l’empresa transmeten informacions que orienten, d’alguna 

manera, les percepcions del públic (Ferrell i Gresham, 1985; Goolsby i 

Hunt, 1992).

Un element comú del debat teòric sobre màrqueting verd i comunicació 

ambiental és que la discussió se centra en les obligacions socials associades 

a la funció de màrqueting i no en el rol social global de l’empresa. Com a 

resultat, ha emergit el camp del màrqueting social i s’ha especialitzat en la 

contribució d’activitats de màrqueting a conductes i objectius socialment 

desitjables (Andreasen, 1994).

La literatura del màrqueting ha desenvolupat molt coneixement sobre 

les percepcions ètiques, raonament i procés de presa de decisions dels 

directors de màrqueting, però ha posat poca atenció a les responsabilitats 

ètiques de l’empresa globalment. Els estudis rarament consideren com 
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el pensament del màrqueting i la seva pràctica poden contribuir al 

desenvolupament de pràctiques socialment responsables a l’organització 

(Blodgett et al, 2001). Existeix una distància encara molt gran entre el 

màrqueting i la comunicació sostenible.

Del màrqueting verd a la comunicació sostenible

El “màrqueting verd” i el “màrqueting relacionat amb causes” 

s’engloben sovint en el concepte més ampli de “màrqueting social 

corporatiu” i s’han estudiat, sobretot, en la recerca, com activitats que 

una empresa o sector desenvolupa amb l’objectiu d’aconseguir que 

els consumidors es comprometin amb un determinat comportament 

d’interès social, afavorint, al mateix temps, i de forma directa, els 

interessos de l’empresa pel que fa a la seva imatge i posició en el mercat 

(Drumwright, 1994; Menon i Menon, 1997; Barone et al, 2000).

Els programes de màrqueting social corporatiu són una tècnica a mig 

camí entre la comunicació corporativa orientada a la consolidació 

d’una imatge positiva de les empreses i les accions de comunicació de 

màrqueting. Incorporen la idea de “retorn social”, és a dir, l’obligació 

implícita que les empreses tenen de tornar a la societat part del que 

en reben, encara que, com instruments de màrqueting que són, també 

estan basats en la idea d’intercanvi. La seva filosofia és compartir el 

benefici obtingut pel fet de contribuir a donar suport a una causa 

socialment noble, fins i tot en el terreny comercial. El màrqueting 

social corporatiu busca la diferenciació de la imatge corporativa o 

d’una marca a través de la seva identificació amb les preocupacions 

dels seus clients i amb els seus valors.

La recerca i estudis sobre la resposta dels consumidors al màrqueting 

social (Brown i Dacin, 1997; Handelman i Arnold, 1999; Sen i 

Bhattacharya, 2001), confirma que aquestes tècniques no estan 

a l’alçada de les expectatives de gerents i activistes. Encara que els 

sondeigs d’opinió públics mostren que els consumidors preferirien 

escollir un producte verd que un de menys respectuós amb el medi 

ambient, a l’hora de la veritat, a igualtat de condicions i qualitats 

d’un producte, els atributs ecològics rarament determinen l’elecció 

de compra. Quan es força els consumidors a decidir entre atributs 

de producte o medi ambient, aquest darrer gairebé sempre perd. La 

majoria dels consumidors no sacrifica les seves necessitats o desigs 

només per ser verd88. 

88. Els mateixos estudis també 
demostren que els productes 
verds poden estar perjudicats 
per la percepció que són de 
menys qualitat o la sospita 
que no estan a l’alçada de les 
seves promeses ambientals. 
Un estudi de Sen i els seus 
col•laboradors (2001) mostra-
va, per exemple, que els cotxes 
elèctrics no responien a les ex-
pectatives de venda i, en canvi, 
hi havia un nombre creixent 
de persones disposades a pagar 
un quantitat extra per produc-
tes d’alimentació orgànica, en 
considerar (tant si és cert, com 
si no) que el menjar orgànic 
és més sa, més saborós i més 
segur. De la mateixa manera, 
alguns consumidors estaven 
disposats a pagar més per 
electrodomèstics eficients en 
consum d’energia i aigua. El 
menjar orgànic i els electro-
domèstics eficients responen a 
interessos personals i, alhora, 
són ambientalment respectuo-
sos, un benefici doble que no 
compleix el cotxe elèctric (Sen 
et al, 2001).
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La recerca sobre màrqueting verd ha analitzat en els darrers anys els 

dilemes sobre els beneficis reals d’aquestes tècniques de comunicació, 

tant per a l’empresa com per al medi. Pel que respecta a les empreses, 

les que contemplen una estratègia verda tenen en compte, d’un 

cantó, la forma com els seus competidors estan abordant el tema i 

les possibilitats de posar-se al capdavant a través d’actuacions més 

avançades. De l’altre, moltes empreses integren el màrqueting verd 

en un marc més estratègic de compromís social. La gran majoria 

d’empreses tenen seccions a les seves webs dedicades a la comunicació 

ambiental, identificables sota títols com responsabilitat social 

corporativa, ciutadania corporativa, seguretat i salut ambiental o 

informe de sostenibilitat. Aquestes actuacions són, en part, resposta 

al major escrutini públic al que estan sotmeses i, en part, integració 

dels temes ambientals en el desenvolupament de producte i servei. 

Amb independència de la seva motivació, la posada en marxa del 

màrqueting verd exigeix analitzar detingudament alguns aspectes clau 

del negoci, com el segment real de consumidors verds de l’empresa; 

la possibilitat real d’augmentar els beneficis amb aquesta estratègia de 

màrqueting; el risc si els consumidors consideren que l’empresa no 

és “prou verda”; la possibilitat real de diferenciar-se en la dimensió 

ecològica; la disponibilitat de recursos i una comprensió correcta de 

què significa ser verd en l’organització, juntament amb el compromís 

intern considerant treballadors i gerència. L’elecció del màrqueting verd 

com part de l’estratègia de comunicació respon, doncs, a motivacions 

fonamentalment de mercat i gestió (Ottman, 1993; Wasik, 1996)

Pel que respecta als possibles beneficis del màrqueting verd sobre el 

medi, el nivell d’anàlisi passa de la perspectiva purament managerial al 

nivell macro, incorporant conceptes com els valors o els comportaments 

ambientals. Kilbourne (1995), per exemple, suggereix que la publicitat 

promou valors materialistes que tenen un efecte negatiu sobre la 

societat. Argumenta que aquesta afirmació és difícil d’establir dins 

les fites de la ciència normal que exigeix el micromàrqueting. En 

l’estructura de l’economia neoclàssica, el materialisme es considera 

bo perquè promou el creixement econòmic. Donat que la disciplina 

del màrqueting està fermament arrelada en el paradigma neoclàssic, la 

conclusió és que el materialisme no és dolent. Cal, doncs, un marc més 

ampli per analitzar la publicitat ambiental i les seves conseqüències. 

Kilbourne agafa el materialisme com a exemple per mostrar que les 

connexions entre la publicitat i els problemes ambientals són distants 

i opaques. La publicitat porta a un materialisme excessiu, ocasionant 
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un consum creixent de béns materials que exigeix més producció, 

provocant més ús de recursos i contaminació.

En aquesta línia teòrica, alguns autors plantegen que el màrqueting 

verd és més complex del que la literatura del màrqueting tradicional 

suggereix (Kilbourne, 1995; Fisk, 1998, McDonagh, 1998). 

L’examen de la relació entre la publicitat i el medi ambient ha dut 

al desenvolupament d’un model de comunicació sostenible per a 

l’empresa. 

Per McDonagh (1998), la comunicació sostenible és diferent 

del màrqueting social. El màrqueting social pretén influir en el 

comportament individual de les audiències objectiu per millorar el 

seu benestar i el de la societat. La comunicació sostenible, en canvi, 

té com punt focal la sostenibilitat ecològica, que es fonamenta en 

la idea que cal preservar la natura, no dominar-la. Això implica 

una reestructuració de la societat per donar significança cultural al 

medi ambient i engendrar la perspectiva ecocèntrica. Les barreres 

socials, organitzatives i del màrqueting són importants i, per tant, la 

introducció de la comunicació sostenible exigeix una reestructuració 

de les empreses, els governs i l’economia en general. La comunicació 

sostenible –diferenciada del màrqueting social- s’ubicaria, doncs, 

per als autors sota aquesta perspectiva, en un canvi del paradigma 

social dominant. Anem a analitzar en el següent apartat quines 

són les implicacions sobre la comunicació del canvi de paradigma 

dominant.

4.2.3. Tripple bottom line: comunicació ambiental i governança

La publicitat ecològica s’inscriu en el paradigma social dominant, 

fonamentat en els poders polítics, econòmics i tecnològics i, per 

tant, té com objectiu principal vendre més productes i serveis, 

sense una autèntica assumpció de la tesi dels límits del creixement, 

encara que es revesteixi d’una vocació de responsabilitat social. 

Smith (1999) es refereix a això com el mite del màrqueting verd. 

Kilbourne (2004) planteja que el màrqueting verd serveix per 

autojustificar el mecanisme del paradigma social dominant perquè 

reforça la creença que les necessitats són il•limitades i més consum 

és progrés. No es qüestionen temes polítics de redistribució perquè 

els mercats funcionen segons la ideologia que proveeix el paradigma. 

L’acumulació de capital continua, els menys afavorits obtenen pocs 
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beneficis i continuen augmentant les diferències en la distribució de 

riquesa.

La línea teòrica del màrqueting que busca un model explicatiu de la 

comunicació sostenible a l’empresa en el canvi de paradigma social i 

polític abasta diversos nivells d’anàlisi: la implicació corporativa en la 

crisi ambiental, el consum sostenible i els factors socials, organitzatius i de 

màrqueting que cal resoldre abans que la comunicació sostenible pugui 

ser incorporada a una estratègia de màrqueting. La conclusió principal 

de l’anàlisi integrada d’aquests factors és que els problemes d’aplicació 

d’estratègies de comunicació sostenible són problemes de paradigma, no 

estratègics (Kilbourne, 1995, 2004; McDonagh, 1998; Smith 1999).

El paradigma sostenible es fonamenta en els pilars econòmic, social i 

ambiental. Aquesta triple dimensió de la sostenibilitat traslladada a la 

comunicació es coneix en l’àmbit corporatiu com triple bottom line. La 

comunicació triple bottom line és comunicació sostenible en el sentit que 

exigeix una visió de l’empresa no centrada únicament en la maximització 

de beneficis econòmics, sinó orientada a crear valor i competitivitat a 

través de la correcta integració de guanys econòmics, benestar social i 

mínim impacte sobre el medi ambient. 

La comunicació sostenible a l’empresa troba les seves argumentacions 

en àrees diferents al màrqueting social. De fet, és comú en la literatura 

sobre el tema trobar referències al business case de la comunicació 

sostenible89, és a dir, el conjunt de factors que justifiquen la inversió i 

desenvolupament d’aquesta estratègia des d’un punt de vista de negoci, 

valor i competitivitat. Al marge de les justificacions estrictament de 

mercat o de gestió, hi ha altres factors de tipus social, cultural i polític que 

són assumits de forma creixent com temes que cal integrar en el disseny 

i planificació de l’estratègia de comunicació sostenible. Dins d’aquests 

factors, Gordon (1992: 33-35) destaca la politització del medi ambient, 

l’exigència de diàleg per a la solució creativa de problemes ambientals o 

la “irracionalitat” del públic en el seu desig d’”impacte zero”90.

En la literatura sobre empresa, economia i comunicació sostenible 

(Harrison, 1992; Daly i Towsend, 1993; Ekins, 1994; Kilbourne, 1995), 

i també en l’àmbit de les organitzacions internacionals (WBCSD, 1996; 

OECD, 1999), la comunicació sostenible es defineix, en termes generals, 

com un procés orientat a resultats, que pot contribuir a generar valor a 

partir de la creació de relacions a llarg termini amb les diferents parts 

 

  89. Vegeu apartat 1.4. Em-
presa i sostenibilitat, per a 

una anàlisi del business case de la 
sostenibilitat, molt relacionat 

amb el de la comunicació 
sostenible.

  
90. Més concretament, Gordon 
es refereix, en primer lloc, a la 
fortalesa creixent de les xarxes 

d’acció i pressió que consti-
tueixen els grups ambientals 

i que no es poden subestimar 
perquè sinó se’n pot derivar, a 
curt termini, sospita i descon-

fiança i, a llarg termini, pèrdua 
de credibilitat amb costos im-

portants per intentar restau-
rar-la i amb efectes evidents 

sobre els beneficis econòmics 
i la mateixa sostenibilitat 

de l’empresa. En segon lloc, 
apunta cap al diàleg pel fet 

que cop és més corrent, diu, 
trobar grups d’interès, governs 
i indústria preparats i disposats 

a treball conjuntament per 
trobar solucions creatives a 

problemes comuns. Per últim, 
es refereix a la “irracionalitat” 
en el sentit que hi ha un desig 

d’impacte zero per part del 
públic, és a dir, el públic no 

admet cap tipus d’impacte en 
el desenvolupament industrial: 

cap emissió, cap olor, cap so-
roll, cap risc, cap acord en un 

altre sentit. Aquesta actitud ha 
portat a conduir més processos 

consultius.
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interessades de l’empresa. La comunicació sostenible és un nivell superior 

de la comunicació de l’empresa que es proposa assolir una relació òptima 

amb el medi ambient i amb tots els stakeholders de l’organització. La 

comunicació sostenible exigeix el compromís voluntari de l’empresa, 

més enllà del que estableix la regulació; la interacció i establiment de 

relacions amb grups d’interès de dins i de fora de l’organització per 

resoldre problemes ambientals generals, incloent-hi els que no provoca; i 

prendre la iniciativa en el diàleg que contribueix a assegurar una millora 

ambiental contínua. 

El debat sobre sostenibilitat dels teòrics de l’empresa, del management i de 

la comunicació coincideix a adjudicar un paper central a la comunicació 

com fórmula per orientar i consolidar les relacions i diàleg amb parts 

interessades i com mecanisme d’anticipació de necessitats, conflictes, o 

el possible rebuig del públic i altres grups d’interès front de l’actuació 

i la conducta corporativa. Una revisió de la producció teòrica sobre 

comunicació sostenible revela que es pot distingir entre tres funcions 

bàsiques:

1. Dur el compromís ambiental més enllà del que estableix la 

legislació. La conformitat amb la legislació és condició mínima, 

però estàtica, en el sentit que no contribueix a apropar l’empresa 

a les expectatives de la gent. La condició dinàmica és la que 

permet a l’empresa preveure què necessiten, prefereixen o 

exigeixen els seus stakeholders clau. Per complir aquesta funció, 

algunes característiques essencials de la comunicació han de ser 

l’obertura, transparència informativa, interactivitat, coherència, 

obtenció de resultats perceptibles i millora contínua. També 

ha de contribuir a crear i sostenir relacions que fomentin un 

major rendiment ambiental, compatible amb la missió de 

l’organització.

2. Establir relacions amb les parts interessades. La comunicació 

sostenible és el procés continu de crear i sostenir les relacions entre 

l’empresa i els seus stakeholders. Un element crític per assolir 

aquest objectiu és que l’empresa entengui què saben i desitgen 

(o necessiten) els grups d’interès clau. Aquest coneixement 

fa possible que emergeixen opcions per a accions mútuament 

beneficioses. Un altre element crític és veure la comunicació com 

un mecanisme per millorar la comprensió que l’organització té 

dels seus stakeholders i no únicament per assegurar que aquests 
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entenen l’organització (o assumeixen la imatge que l’organització 

vol projectar). En aquest sentit, és fonamental que els gestors, 

directius i altres representants interaccionin amb els stakeholders 

de manera continuada, per evitar i cobrir possibles buits de 

comunicació. 

3. Anticipar necessitats i problemes per millorar el rendiment i la 

competitivitat. A través de la comunicació basada en el diàleg amb 

parts interessades, l’organització anticipa les seves exigències, 

preferències i necessitats i les integra en els processos i estratègies 

de negoci. Aquesta integració és honesta i efectiva, basada en una 

visió de creació de valor a través del coneixement anticipatiu de 

la seva realitat canviant. El risc de no sintonitzar amb aquesta 

realitat podria dur a l’aïllament, la pèrdua de credibilitat i la 

vulnerabilitat davant d’accions com demandes judicials o boicots 

de consumidors. 

Harrison (1992) proposa algunes característiques contraposades de la 

comunicació sostenible i la comunicació insostenible a l’empresa: 

Fig. 9. Comunicació sostenible i insostenible a l’empresa

Comunicació sostenible Comunicació insostenible 

Gestiona expectatives 
 
Admet la importància d’una gestió 
ambiental inadequada en el passat  
 
Busca opcions vàlides per a tots els 
stakeholders 
 
Pregunta i intenta respondre preguntes 
 
Se centra en públics clau per establir 
relacions 
 
Tracta els stakeholders com clients a qui 
cal entendre 
 
Interactua amb els stakeholders als seus 
respectius nivells de percepció i 
consciència, amb un compromís sòlid i 
consistent 

Manipula emocions 
 
Ignora o nega els errors, o els banalitza 
 
 
Imposa la seva opció 
 
 
Dissemina notícies i decisions 
 
Aplica les relacions públiques al públic en 
general 
 
Creu que cal educar els stakeholders i les 
audiències 
 
Lliura missatges variables als diversos 
públics  

 

FONT: Harrison, 1992: 245
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De la comunicació sostenible a la responsabilitat social corporativa

Tot i tractar-se d’estratègies diferenciades, el màrqueting verd i la 

comunicació sostenible sovint es confonen o combinen i, de forma 

creixent, hi ha una tendència a situar-les en el mateix terreny conceptual 

que nocions com responsabilitat social corporativa, ciutadania 

corporativa o ètica empresarial. De fet, tot i la ingent producció teòrica 

sobre RSC generada en els darrers anys, no hi ha definicions acceptades 

internacionalment, ni estàndards, ni una separació conceptual que 

aclareixi si la RSC pertany, com subdisciplina, a la teoria d’empresa i 

del management, a la teoria del màrqueting o a la teoria de la comunicació. 

Es relaciona amb totes elles i amb altres corpus teòrics, com la Stakeholder 

Theory i la teoria comunitarista, o la Business Ethics. Probablement, la seva 

transversalitat i indefinició estiguin en l’origen de la confusió sobre si es 

tracta de tècniques de màrqueting, de comunicació o de governança de 

l’empresa.

Apropar la RSC un o altre marc teòric revesteix certa importància atenent 

al diferent paper que s’atorga a l’empresa i les seves parts interessades en 

funció que s’analitzin des de la perspectiva dels managers, del màrqueting, 

de la comunicació o de la governança. 

L’anàlisi i comprensió de la RSC des de la comunicació pot restringir 

el seu significat a processos d’intercanvi d’informació i construcció de 

relacions, deixant de banda les implicacions organitzatives i de gestió 

que es produeixen en el cor mateix del negoci, o oferint una visió 

incompleta del paper de l’empresa en les xarxes socials d’interacció en les 

quals es negocia la presa de decisions per a la sostenibilitat. Tanmateix, 

és un fet que l’aplicació d’estratègies de RSC actualment pren la forma, 

bàsicament, de memòries i informes de sostenibilitat, és a dir, eines de 

comunicació properes als formats convencionals, amb l’excepció que es 

confeccionen, mantenen i avaluen considerant les relacions construïdes 

amb les diferents parts interessades (quan s’elaboren seguint els criteris de 

les guies i codis més coneguts i acceptats internacionalment). No es pot, 

doncs, separar la RSC de la dimensió comunicativa pel fet que n’és una 

dimensió constitutiva i constituent. 

Tot i que la RSC no és una estratègia exclusiva del món corporatiu, 

s’origina en les empreses per la seva necessitat de passar comptes davant 

l’exigència social i com resultat de pràctiques abusives sobre el medi 

ambient i els drets humans. La perspectiva managerialista de la RSC, a 
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més, introdueix la idea de la responsabilitat davant d’altres actors externs 

a l’àmbit financer, nucli tradicional de la presa de decisions corporativa. 

En conclusió, l’ambigüitat i indefinició del terme, juntament amb la seva 

rellevància social i el fet que es pot haver assumit per part de l’empresa a 

un nivell més profund que el concepte massa genèric de desenvolupament 

sostenible, ofereixen múltiples possibilitats a la recerca, des d’àmbits 

teòrics molt distints. En el recorregut teòric que s’ha cobert fins ara, s’ha 

abordat la definició i anàlisi teòric del concepte de RSC com resposta 

corporativa al canvi de paradigma cap a la sostenibilitat. S’ha abundat en 

dues dimensions del concepte de RSC, la governança i la comunicació per 

a la sostenibilitat aplicades a l’empresa, amb l’objectiu d’establir límits i 

espais teòrics que defineixin diferents models de RSC en funció del pes 

que es dóna a una o altra estructura d’interacció amb actors. A partir 

d’aquest treball, establirem la proposta d’investigació. 

S’ha abordat 
la definició i 

anàlisi teòric del 
concepte de RSC 

com resposta 
corporativa 
al canvi de 

paradigma cap a 
la sostenibilitat. 

S’ha abundat en 
les dimensions 
de governança 
i comunicació 
amb l’objectiu 

d’establir límits 
i espais teòrics 
que defineixin 

diferents models 
de RSC en funció 

del pes que es 
dóna a una o 

altra estructura 
d’interacció amb 

actors. A partir 
d’aquest treball, 

establirem 
la proposta 

d’investigació.

 



189

5. Percepció i definició de la 
RSC com comunicació o com 
governança. Una proposta 
d’investigació

Aquesta no és una tesi de percepció social sinó de comprensió del paper de 

la RSC en la sostenibilitat. Es fa servir la percepció, però no com finalitat 

sinó com mitjà per entendre les distàncies entre actors en la comprensió 

i assumpció dels reptes de la sostenibilitat. Per tant, no preocupa tant la 

percepció com la comprensió dels extrems de la RSC i la ubicació dels 

actors entre aquests extrems, en les posicions intermèdies que els separen. 

Per aquest motiu, interessa sobretot analitzar els requeriments del que 

definim com extrems (comunicació i governança). La percepció quedarà 

determinada per aquestes dues variables que defineixen l’estructura de 

relacions entre actors i, per tant, una crítica que es podria fer a aquest 

enfocament és que esbiaixa la comprensió de la RSC centrant-la en la seva 

dimensió relacional. 

Aquest biaix és, de fet, intencionat perquè justament el que interessa 

analitzar són les relacions i la seva naturalesa. Per fer-ho, s’estudien dos 

models d’interacció: els que queden definits per la comunicació i per 

la governança. Es considera que no es tracta d’una qüestió trivial en el 

paradigma de la sostenibilitat. En efecte, al llarg del marc teòric s’ha 

mostrat que, lluny de ser un tema menor, la comunicació i la governança 

són pilars de la sostenibilitat i requeriments per a tot sistema, organització 

o institució que pretengui apropar-se a aquest model.

Per fer evident aquesta rellevància per a la sostenibilitat de la comunicació 

i la governança, la tesi pren l’empresa com centre d’estudi i, concretament, 

les noves formes de respondre al repte de la sostenibilitat que l’empresa 

articula com estratègies de RSC. La diferent percepció que els stakeholders 

de l’empresa tenen sobre la RSC pot donar indicacions sobre les distàncies 

que encara queden per cobrir en el repte de la sostenibilitat i l’eficàcia 

amb la qual la RSC pot salvar-les si s’utilitza com vehicle. 

Justament, en aquest capítol, es planteja la possibilitat de definir la RCS 

com un vehicle que permet a l’empresa desplaçar-se cap a la sostenibilitat 

a través de models diferents de relació amb els grups d’interès de la societat. 

5. Percepció i definició de la RSC com comunicació o com governança. Una proposta d’investigació
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S’obra la possibilitat d’interpretar la RCS com una forma de desplaçament 

entre estratègies de comunicació i governança i no com un procés definit 

i tancat. Vista així, la RCS pot contenir en cada coordenada del trajecte 

diferents supòsits i objectius que van adaptant-se als obstacles trobats 

i canviant o madurant en funció de les expectatives dels agents que es 

va trobant pel camí i amb qui va establint diferents tipus de relació. La 

proposta d’investigació es construeix sobre aquesta idea i través del procés 

que es descriu en aquest darrer capítol de la part teòrica. 

En primer lloc, i havent realitzat ja un recorregut teòric per la RSC com 

estratègia i per la governança i la comunicació com estructures de relació 

entre actors, es fa una síntesi dels requeriments de la RSC, la governança 

i la comunicació en el paradigma de la sostenibilitat. Aquest exercici 

permetrà establir espais i definir les possibles rutes de la RSC entre la 

comunicació i la governança, lligant això a una proposta específica 

d’investigació. 

A continuació, es descriu qui són els stakeholders de la RSC a efectes de la 

proposta d’investigació i es delimita els actors amb qui interessa treballar, 

tot argumentant la seva selecció. Per establir les posicions relatives dels 

actors en els espais o models definits per la comunicació i la governança, 

es treballa amb percepcions i discursos socials de la RSC. La proposta 

d’investigació es basa en una visió constructivista de la RSC i utilitza les 

percepcions estudiades en grups de treball per veure com els diferents 

grups de stakeholders construeixen i defensen la RSC i en quin model la 

ubiquen (quina posició ocupen en els espais definits entre la comunicació 

i la governança).

El capítol, i la primera part teòrica, acaben amb el plantejament de la 

proposta de recerca.

5.1. L’espai entre la comunicació i la governança i la RSC 
com vehicle

Al llarg d’aquesta primera part teòrica, s’ha analitzat els conceptes de 

governança i comunicació i les seves implicacions i requeriments per a 

l’empresa dins del paradigma de la sostenibilitat.

D’una banda, s’ha escollit la perspectiva de governança com xarxes i 

interacció social per explicar les relacions entre actors que es produeixen 
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en les estratègies de RSC. S’ha destacat els elements constitutius de la 

governança com xarxes que justifiquen aquesta elecció (interdependència, 

negociació, xarxes autogovernades i interès públic) així com les seves 

dimensions (formalitat, origen, abast, duració, actors). També s’ha 

revisat algunes de les principals formes de governança aplicada a 

l’empresa (governança corporativa, Partenariat Public-Privat, Business in the 

Community) per diferenciar-les de la RSC i poder establir els requeriments 

específics (estratègics, estructurals i dinàmics) de la RSC com una 

forma de governança. Després d’haver analitzat la governança i la seva 

traducció a l’empresa, s’ha traslladat aquest exercici al paradigma de la 

sostenibilitat per poder identificar els principals beneficis i riscos de la 

RSC per a l’empresa sostenible. Aquest treball dibuixa l’espai que queda 

definit quan s’estudia la RSC com una forma de governança com xarxes a 

l’empresa sostenible.

D’altra banda, s’ha analitzat la comunicació com un nivell distint de relació 

entre actors de l’empresa sostenible. S’ha destacat el paper de dos actors 

clau en el nou paradigma informacional: els mitjans de comunicació 

(pel seu rol en l’establiment de l’ordre del dia del debat social i en la 

percepció pública del problemes ambientals) i el públic (per la seva 

creixent participació en la construcció dels continguts informatius). S’ha 

establert les característiques i condicions d’un model de comunicació 

participativa per a la sostenibilitat. Aquest model aplicat a l’empresa es 

constitueix com una forma de relació entre actors que duu la informació 

més enllà del màrqueting i permet apropar l’empresa a les necessitats 

(informatives i comunicacionals) dels grups d’interès adreçats. El model 

de comunicació participativa estableix un espai de relació entre empresa 

i societat. Aquest tipus de relació també permet explicar la RSC com una 

forma de comunicació. 

La RSC s’ha definit com una possible resposta tridimensional de l’empresa 

a les transformacions socials, polítiques i econòmiques derivades del canvi 

de paradigma cap a la sostenibilitat. La dimensió de la RSC com creació 

de valor econòmic, social i ambiental estableix, justament, la capacitat de 

l’empresa per actuar com actor actiu en el nou paradigma. La dimensió 

relacionada amb el seu caràcter voluntari determina diferents tipus de 

relacions amb els grups d’interès, no contractuals, formals i informals. 

En el cas dels actors contextuals (de l’entorn), aquestes relacions són 

determinants per a la credibilitat de l’empresa i l’acceptació social de les 

seves activitats, és a dir, per a la percepció social de la RSC. S’ha centrat 

l’atenció en la dimensió relacional, que s’ha analitzat des del punt de vista 

5. Percepció i definició de la RSC com comunicació o com governança. Una proposta d’investigació
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de governança i de comunicació. La dimensió relacional fa referència 

al tipus d’estructures i instruments utilitzats per canalitzar, gestionar i 

integrar les relacions de l’empresa amb els seus stakeholders. 

Es veu la RSC com un espai indelimitat que tan pot ser comunicació com 

governança i com qualsevol de les formes que queden entre mig. Si la 

considerem un vehicle que pren diferents formes segons com l’interpreten 

i perceben els seus actors, podem entendre millor les distàncies entre 

comunicació i governança com estructures de relació entre empresa i 

societat en el paradigma sostenible. En aquest exercici, ens interessa també 

caracteritzar els actors o stakeholders.

5.2. Stakeholders: els conductors?

A diferència de veure la RSC com una estratègia únicament de l’empresa, 

la proposta de recerca la planteja com quelcom que no funciona si no és 

amb la implicació i interès per part de tots els actors socials. Les empreses 

fan RSC però també comencen a fer-ne les organitzacions de la societat 

civil. Tothom se sent responsable davant de tothom.

Una visió estrictament corporativa de la RSC subestima la capacitat social 

de rebuig de qualsevol acció conduïda des de dalt (des de l’empresa), 

encara que sigui amb bones intencions. Per aquest motiu, es proposa un 

estudi de la RSC des de les relacions i des de la construcció i percepció 

social del concepte. En certa manera, es planteja la possibilitat que la 

RSC sigui conduïda, de fet, pels mateixos stakeholders que hi participen 

i no únicament per l’empresa. Aquesta premissa radicalitza la RSC i la 

porta a extrems. Les relacions basades en la comunicació poden ser només 

intercanvi d’informació (venda d’una idea o missatge), o també poden 

ser comunicació participativa i construcció conjunta de continguts amb 

valor d’ús. La governança pot ser jeràrquica i estratègica, o pot basar-

se en la interacció de xarxes interdependents. La RSC, en definitiva, pot 

fer-se de dalt a baix, impulsada des de l’empresa per les motivacions 

que sigui (econòmiques, polítiques o estructurals), o pot ser un procés 

multistakeholder, on es construeixen els objectius i mecanismes de forma 

conjunta.

Que no es malinterpreti aquesta radicalització de la RSC en extrems. No 

es proposa una definició comunitarista de la RSC, ni una visió utòpica 

de l’empresa, conduïda per la societat per proveir-la amb béns i serveis 
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amb el mínim impacte. Es suggereix que el diferent nivell d’interacció i 

integració de les relacions entre stakeholders produeix models diferents de 

governança, amb percepcions diferents i, probablement, diferent eficàcia 

en la consecució dels reptes de la sostenibilitat. És aquí on emergeix el 

paper dels stakeholders com “conductors” del vehicle. El concepte de 

stakeholder s’ha utilitzat molt al llarg de tot el recorregut teòric, en 

diferents contextos i donant-ne algunes definicions i classificacions.

L’elecció d’actors segons la classificació com consubstancials, contractuals o 

contextuals91 a l’empresa resulta molt útil en la investigació que es proposa 

perquè emfasitza la formalitat de les relacions. Fa referència, en part, a 

una de les dimensions de la RSC, la voluntarietat. La recerca es proposa 

des de l’anàlisi de percepcions dels actors consubstancials i contextuals. Els 

actors consubstancials (empleats, accionistes i inversors) són forçosament 

rellevants pel seu paper intrínsec lligat a la mateixa existència de 

l’empresa. Les parts interessades contextuals són imprescindibles per 

entendre el canvi de paradigma cap a la sostenibilitat. Juguen un paper 

fonamental en la consecució de la necessària credibilitat de l’empresa i, 

en darrer terme, en l’acceptació de les seves activitats, encara que també 

representen d’una forma més evident la defensa dels béns comuns com el 

medi ambient, la pau, la seguretat, la llibertat o la justícia92. S’hi troben 

les administracions públiques, els creadors d’opinió i de coneixement - 

mitjans de comunicació, ONG, universitat i comunitat científica- i les 

comunitats locals, els països i les societats en les quals operen les empreses 

o que es veuen afectades per les seves activitats.

En la proposta d’investigació no es prendran en consideració els actors contractuals 

(clients industrials i consumidors finals, proveïdors i subcontractistes i les 

institucions financeres). Això no vol dir que no s’accepti el seu paper igualment 

important en la sostenibilitat. Els motius de no incloure’ls provenen del fet 

que les relacions que aquests actors estableixen amb l’empresa són de caràcter 

contractual i, per tant, formal, sistemàtic i avaluable. 

Com és natural, i s’hi ha insistit al llarg del recorregut teòric, els 

consumidors -industrials i finals- poden exercir i han exercit un paper 

vital en el mateix origen de la RSC a través, per exemple, dels boicots 

comercials en moment específics i, de forma, general, a través de les seves 

actituds de compra. La proposta de recerca treballa, no obstant, amb els 

consumidors organitzats, és a dir, organitzacions de consumidors i usuaris 

finals i patronals sectorials (que sovint defensen els seus interessos com 

proveïdors intermitjos de les grans corporacions). Aquestes organitzacions 
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de la societat civil no mantenen relacions contractuals amb les empreses 

i en aquest treball seran considerats actors del seu context, que defensen 

interessos de forma organitzada. Les institucions financeres també tenen 

un paper important reflectit, per exemple, en accions com els fons ètics 

d’inversió. Però també en aquest cas la seva postura en la RSC s’analitza 

des de la resposta social, des de la pressió, per exemple, de les ONG per 

generar major oferta de fons ètics. 

Un cop acotats l’àmbit d’estudi i els seus protagonistes, a continuació es 

fa la proposta d’investigació.

5.3. Posició de les percepcions i discursos socials sobre 
RSC. Proposta d’investigació

Ens proposem ordenar les posicions dels actors de la RSC en l’espai definit 

pels extrems en el tipus de relacions que la regeixen. Aquests extrems venen 

determinats per les estructures, instruments o estratègies d’interacció i 

integració entre actors de la RSC.

Els dos extrems que s’ha pres com referència al llarg de la discussió teòrica són 

la governança i la comunicació. S’ha argumentat des de la perspectiva de xarxes 

i interacció social que la governança a l’empresa és més que una estratègia 

empresarial de relació amb stakeholders. Igualment, s’ha caracteritzat un 

model de comunicació participativa que s’allunya de les tècniques i objectius 

tradicionals del màrqueting. Els extrems configuren una matriu que estableix 

quatre models de RSC segons reflecteix la Figura 10.

Fig. 10. Models de percepció social de la RSC
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La RSC com “maquillatge”: Una visió de la RSC des del màrqueting

Aquest model es basa en les tècniques tradicionals del màrqueting i 

utilitza, fonamentalment, instruments de comunicació de dalt a baix, 

combinats amb un ús adhoc dels mitjans de comunicació. La relació amb 

els stakeholders és propagandística, puntual i esporàdica. La RSC en aquest 

model té poca (o cap) capacitat d’anticipació del risc o conflicte social i, 

en canvi, funciona com un mecanisme de reacció als canvis i imperatius 

imposats per la societat.

La RSC com comunicació corporativa: Una visió de la RSC des de la 

comunicació social. 

Les tècniques del màrqueting es complementen amb fórmules més 

o menys planificades de relació amb stakeholders, sobre la base de la 

provisió d’informació per construir una imatge “favorable” de l’empresa. 

Es construeix un missatge d’empresa responsable i es transmet als diferents 

actors socials. S’adequa la informació a les característiques dels públics 

adreçats, però com una forma d’assegurar la transmissió del missatge 

prèviament confeccionat des de l’àmbit corporatiu. La RSC en aquest 

model és una resposta a requeriments essencialment informatius de la 

societat i, com a tal, es fonamenta en instruments de transparència i 

comptabilitat, sota idees d’obertura i rendició de comptes.

La RSC com comunicació participativa: Una visió de la RSC des de la 

doble perspectiva del management i la comunicació.

S’introdueix un component estratègic a la comunicació per conferir-

li capacitat de gestió preventiva del risc i el conflicte. La comunicació 

incorpora les necessitats i visions de stakeholders prèviament identificats 

i es té en compte les institucions i estructures socials que hauran d’acollir 

i utilitzar els productes de la comunicació. En aquest sentit, el mateix 

procés comunicatiu aporta coneixement a totes les parts implicades 

(empresa i stakeholders) i contribueix a la construcció de credibilitat i 

confiança, alhora que legitima les actuacions corporatives. La RSC sota 

aquesta visió funciona a través de xarxes d’actors, formals i informals 

que intercanvien informació, coneixement i expectatives que es podran 

incorporar en les estratègies particulars, en major o menor mesura.

La RSC com governança: Una visió integrada de la RSC, econòmica, 

política i social.

L’estratègia de presa de decisions integra les visions dels stakeholders 

prèviament identificats. Els instruments utilitzats no són només de 

comunicació, sinó que estructuren i formalitzen les relacions amb els 

5. Percepció i definició de la RSC com comunicació o com governança. Una proposta d’investigació
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actors des de les idees de creació de valor i benefici mutu. En aquest 

sentit, s’incorporen instruments de diàleg multistakeholder, dissenyats 

com processos estables de relació multidireccional entre iguals. La RSC és 

una estratègia de gestió proactiva, anticipativa i preventiva del conflicte. 

S’integra en la gestió de l’empresa i, alhora, forma part de les estratègies 

particulars dels stakeholders. 

Aquests quatre models de RSC dibuixen una matriu amb posicions infinites 

que els diferents actors socials poden ocupar. És a dir, les definicions socials 

de la RSC es poden situar en una infinitat de punts dins de la matriu. En 

funció de la proximitat o llunyania entre punts també es poden establir 

tendències. Si situem a cada actor en un punt determinat de la matriu 

(segons la seva percepció i discurs sobre RSC) podem veure a través de 

la dispersió o concentració si existeix una definició social de la RSC molt 

consensuada o, al contrari, molt contradictòria. Estudiant les posicions 

relatives també podem identificar els actors que tenen visions radicalment 

diferents o els que se situen en espais propers i mirar d’interpretar aquests 

resultats pel que fa al grau de consens i avenç cap a la sostenibilitat. 

Es proposa una investigació que s’ocupi precisament d’això, d’ubicar a cada 

actor de la RSC en un punt determinat de la matriu. Per fer-ho, s’analitzen 

les percepcions, opinions i definicions de diferents stakeholders exposades 

en grups de treball mixtes. S’analitzen les intervencions dels actors i la 

seva interacció en grups de treball i es codifiquen per caracteritzar-les de 

cara a poder-les situar en un punt determinat de la matriu. Això obliga a 

codificar prèviament els models de RSC associant idees, conceptes, paraules 

i lèxic a cada casella. La codificació és el resultat de l’anàlisi teòrica prèvia, 

d’aquí la importància de desgranar els requeriments de la governança i la 

comunicació, en ésser aquestes les coordenades principals de l’estudi. 

En aquesta part teòrica s’ha establert els requeriments de la RSC des del punt 

de vista de les relacions que estableix amb els stakeholders. El recorregut 

teòric per la governança i la comunicació a l’empresa sostenible sustenta 

la recerca que es presenta en la segona part de la tesi. 
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6. Fets, accions i instruments de la 
responsabilitat social corporativa

6.1. Trets essencials de l’evolució i desplegament al món, 
Europa i Catalunya

La primera vegada que es va estudiar el paper concret de l’empresa 

en el desenvolupament sostenible va ser probablement a la Cimera de 

Rio el 1992. D’aleshores ençà, s’ha vist un augment exponencial en el 

nombre d’iniciatives que se centren en gestionar els impactes negatius de 

l’empresa sobre el desenvolupament sostenible i un creixement paral•lel 

–o superior- de les iniciatives socials de vigilància empresarial, així com 

del grau d’exigència social de més responsabilitat per part de les empreses. 

Es demana a les empreses que busquin solucions, que resolguin problemes 

i, fins i tot, s’espera que proveeixin béns públics davant la incapacitat dels 

governs en alguns àmbits. A més, el desenvolupament de les tecnologies 

de la informació i la creixent capacitat de transmissió global d’informació 

han tingut efectes sobre la consciència pública sobre els impactes de les 

empreses arreu del món. La societat informada exerceix un poder cada cop 

més evident sobre les empreses que es tradueix en pèrdua de confiança 

i exigència social de proves del correcte funcionament i comportament 

corporatius.

L’exigència de responsabilitat ha provocat diferents respostes a nivell 

social, polític i econòmic. D’un cantó, algunes organitzacions de la 

societat civil, sobretot a nivell internacional, han pressionat per imposar 

algun tipus de control extern sobre les grans multinacionals. De l’altre, 

els governs han respost amb instruments reguladors, tot i que encara no 

s’ha establert cap marc legislatiu específic sobre RSC. Les empreses han 

mostrat la seva oposició a nous instruments legals i opten per impulsar 

iniciatives voluntàries, sobretot a través de sistemes de comunicació, 

acreditació i relació.

Les reaccions front la RSC també han estat diferents en els diferents àmbits 
territorials. Es pot afirmar que l’evolució més important s’ha produït en 
l’àmbit internacional, arran del debat social sobre pràctiques abusives en 

temes globals de drets humans, corrupció i desenvolupament. El primer 
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antecedent de reacció internacional front la RSC se sol situar el 1977, 

en la negociació en el si de les Nacions Unides d’un codi de conducta 

voluntari aplicable globalment a les grans multinacionals. La idea era 

assegurar que la inversió directa a l’estranger no tingués conseqüències 

negatives per a les comunitats locals o el medi ambient, desemparades, 

generalment, a nivell legal. El codi no es va arribar a adoptar, encara que 

es va estar negociant al llarg d’una dècada. La RSC no va néixer amb bon 

peu perquè les primeres crítiques sobre el fracàs van provenir de les ONG 

implicades en les negociacions, que van denunciar pressions dels EUA i la 

Cambra Internacional de Comerç. 

La Cimera de Rio de 1992 va suposar un gir en el plantejament de la RSC 

ja que va promoure accions voluntàries i autoregulades per les mateixes 

corporacions des de la idea de creació de valor en la triple bottom line. Es 

fa referència al World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) com principal artífex d’aquest canvi. Avui dia, aquest consell 

s’ha convertir en una organització mundial formada per líders del 

món corporatiu compromesos amb la sostenibilitat aplicada al món de 

l’empresa. 

El WBCSD i altres grups del món corporatiu (i també social) s’han adherit 

als principis de la responsabilitat social corporativa donant suport a 

diverses iniciatives privades i internacionals de caràcter voluntari. A més, 

en els darrers anys també s’han concretat alguns documents internacionals 

de referència, com les directrius de l’OCDE o el Pacte Mundial de l’ONU 

(Global Compact). Al marge de les declaracions internacionals, bona part 

de les iniciatives de RSC són d’acreditació i informació, com les normes 

ISO 14000 de gestió ambiental. N’hi de més sectorials, com Responsable 

Care per a la indústria química o normes específiques de responsabilitat 

social, com la SA8000. Una iniciativa que cal destacar és la Global Reporting 

Initiative (GRI) que funciona com una estructura clau de governança 

global de l’empresa i treballa per definir estàndards per a la preparació de 

memòries de sostenibilitat sota criteris de diàleg multistakeholder. En els 

propers apartats es descriuen algunes d’aquestes iniciatives de promoció i 

operacionalització de la RSC. 

L’evolució de la RSC i els seus instruments ha estat constant i activa en 

aquests darrers anys, sobretot des de l’àmbit corporatiu. El món social, 

en canvi, ha mantingut una actitud escèptica pel que fa als motius i pel 

que fa a la capacitat real d’aquests instruments voluntaris per produir 

canvis significatius de millora ambiental, especialment en economies 
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empobrides. Aquesta preocupació ha dut alguns grups a reprendre la idea 

d’un codi de conducta extern que es pogués aplicar globalment. Malgrat 

aquests intents, el món corporatiu segueix donant suport a les iniciatives 

voluntàries i als instruments anomenats “tous”, com guies i principis93. 

A nivell europeu, l’evolució de la RSC ha seguit un procés similar a 

l’internacional i, actualment, la tendència també està en línia amb 

l’adopció d’instruments tous i voluntaris. Una diferència significativa pel 

que fa a l’origen de la RSC a Europa és la seva vinculació a la lluita contra 

l’exclusió social, un tema que està en el naixement de la CSR Europe, una 

iniciativa voluntària del món de l’empresa per trobar vies per incrementar 

la seva responsabilitat social.

La Unió Europea també ha assumit el repte de la RSC. Una fita en l’inici 

d’elaboració d’una política europea en aquest tema és el Consell Europeu 

de Lisboa, el març de 2000, que es va fixar com objectiu estratègic “convertir-

se en l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer 

econòmicament de manera sostenible amb més i millor ocupació i amb major cohesió social”94.

Al Consell Europeu de Gotemburg (2001) es va donar un pas més i es va 

acordar una estratègia per al desenvolupament sostenible, tot afegint una dimensió 

ambiental al procés de Lisboa. Mesos després d’aquest Consell, la Comissió 

Europea va presentar el Llibre Verd –Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat 

social de les empreses95. L’objectiu del Llibre Verd és obrir i propiciar el debat 

per tal d’arribar a una posició que reculli en la manera del possible les 

aportacions fetes pels diferents interlocutors implicats. El Llibre Verd 

s’estructura en quatre capítols: una introducció en la qual s’analitza el 

context europeu i mundial al voltant de la RSC; un segon capítol que 

defineix la RSC i que fa especial incidència en la seva dimensió interna i 

externa; un tercer capítol que tracta els temes de la gestió integrada de la 

RSC, dels informes i auditories, de la qualitat en el treball, de les etiquetes 

socials i ecològiques i de la inversió socialment responsable; per últim, el 

quart capítol està destinat al procés de consulta.

Un fruit del procés de consulta engegat pel Llibre Verd ha estat l’elaboració 

d’una estratègia europea per a la RSC presentada per la Comissió en la seva 

Comunicació relativa a la responsabilitat social de les empreses. La Comissió 

considera útil establir paràmetres de referència que permetin mesurar 

i comparar els resultats de les empreses en l’àmbit social i ambiental. 

Es suggereix la necessitat de convergència de conceptes, instruments i 

pràctiques, especialment en treballs com els codis de conducta (adoptant 
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93. Aquesta postura empresa-
rial duta a l’extrem va portar 
algunes grans corporacions i 
institucions properes al govern 
nord-americà ha intentar cap-
girar (o al menys contrarestar) 
la creixent capacitat de pressió 
i influència de determinades 
ONG, a través de la crea-
ció d’una web de vigilància 
d’ONG, http://www.ngowat-
ch.org/, creada el 2003 per 
American Enterprise Institute/
Federalist Society.

94. Els principals objectius 
fixats es poden consultar a:  
http://europa.eu/scadplus/
leg/es/cha/c10241.htm

95. Aquest  text es pot con-
sultar a: http://ec.europa.eu/
employment_social/soc-dial/
csr/pdf/098-ACA_GESES_
Spain_020108_es.pdf
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referències internacionals com les directrius de l’OCDE); les normes de 

gestió (adoptant l’estàndard SIGMA, similar a la norma ISO14000); la 

comptabilitat, auditoria i elaboració d’informes (seguint el model GRI); i 

altres àmbits com l’etiquetatge o la inversió socialment responsable. 

A Catalunya no existeix un marc específic de desenvolupament de la RSC. 

Les grans multinacionals apliquen els criteris que regeixen en l’àmbit 

europeu i internacional i les PIME comencen a dedicar alguns esforços 

a reflexionar sobre el tema, bàsicament a través de les patronals. Això 

no obstant, existeixen alguns focus d’atenció que han contribuït al debat 

social sobre la RSC. Aquests focus inclouen iniciatives impulsades des dels 

entorns acadèmics i, en especial, des de les escoles de negoci. 

També destaquen algunes iniciatives emergides del món corporatiu, 

sigui en forma de Càtedres impulsades per empreses privades, com 

comissions de treball de col•lectius professionals, o com grups d’empreses 

constituïdes en fundacions per impulsar el model d’empresa sostenible. 

Cal destacar, igualment, el paper actiu del tercer sector i de l’economia 

social que, a través d’iniciatives com el comerç just, el desenvolupament 

comunitari o la participació, han contribuït a determinar els temes de 

debat de la RSC. Per últim, i probablement també en el darrer lloc pel 

que fa al seu paper actiu en la RSC, les administracions, els sindicats, les 

organitzacions de consumidors i els mitjans de comunicació han jugat un 

paper d’espectadors actius, amb opinió però amb una influència limitada 

en el debat.

El Nou Estatut d’Autonomia de Catalunya suposa un avenç pel que fa al 

marc legal de la RSC, tot i que encara està per veure com es materialitza això 

en la pràctica. L’article 45 del capítol relatiu a principis rectors establerts 

en el Títol I, dedica un apartat a la RSC sota l’àmbit socioeconòmic: “La 

Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor 

tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les condicions de 

competència i ha de protegir especialment l’economia productiva, l’activitat dels emprenedors 

autònoms i la de les empreses petites i mitjanes. La Generalitat ha de fomentar l’acció de les 

cooperatives i les societats laborals i ha d’estimular les iniciatives de l’economia social.”96 

6.2. Organismes, iniciatives i instruments de la RSC 

L’interès que en els últims anys ha despertat globalment l’enfocament 

de la RSC ha tingut com a conseqüència una proliferació d’estàndards 
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i models per a l’elaboració d’estratègies i polítiques de RSC, aplicació 

d’aquestes estratègies en la gestió i també models per a la comunicació de 

les actuacions. S’ha constituït organismes i fundacions, s’ha desenvolupat 

iniciatives per impulsar la RSC i s’ha confeccionat normes, guies i 

estàndards per a la seva aplicació. Amb la intenció de posar una mica 

d’ordre i reduir la confusió que totes aquestes eines generen, s’han fet 

molts intents de classificació dels instruments i iniciatives de la RSC.

La Comissió Europea ha publicat un ABC dels instruments de RSC97 amb el 

propòsit de servir com manual pràctic perquè les empreses i stakeholders 

puguin guiar-se a través del món complex de la RSC. La seva classificació 

distingeix entre eines de direcció/gestió socialment responsable, consum 

socialment responsable i inversió socialment responsable i està molt 

orientada a la integració en els processos interns de l’empresa. 

En entorns acadèmics i de recerca, és habitual trobar classificacions 

matricials que creuen l’àmbit d’aplicació de la RSC (mercat, recursos 

humans, medi ambient, societat) amb instruments i estructures de relació. 

Així, per exemple, les etiquetes ecològiques es consideren instruments 

d’informació dirigits al mercat i el medi ambient i les memòries de 

sostenibilitat confeccionades sota les directrius del GRI són eines de 

comunicació i relació amb tots els stakeholders. Un altre tipus habitual 

de classificació intenta destacar el caràcter comunicatiu, acreditatiu 

o relacional de l’instrument en qüestió. Aquesta categorització entra 

immediatament en contradicció amb la mateixa idea de RSC, que pretén 

gestionar tots aquests aspectes de forma integrada. 

El cert és que, en última instància, són poques les iniciatives i instruments 

que tenen influència real i global en les agendes corporatives. Aquestes 

iniciatives són difícils de classificar perquè no es poden considerar 

estrictament com instruments de comunicació, acreditació, informació o 

diàleg, sinó que intenten proposar un enfocament integrat de tots aquests 

aspectes, no sense dificultats. Per aquest motiu relacionem aquestes 

iniciatives i instruments a continuació plantejant-los com models que les 

empreses adopten en funció del seu origen geogràfic, proximitat a l’ideari 

de l’organització (o lobbies) que han confeccionat i impulsat el model i 

altres factors objectius i subjectius específics en cada corporació98. 

Pacte Mundial de Nacions Unides (UN Global Compact). En el Fòrum 

Econòmic de Davos de gener de 1999, el Secretari General de Nacions 

Unides Kofi Annan va impulsar la creació d’una xarxa de grans empreses 

En entorns 
acadèmics i 
de recerca, és 
habitual trobar 
classificacions 
matricials que 
creuen l’àmbit 
d’aplicació de 
la RSC (mercat, 
recursos humans, 
medi ambient, 
societat) amb 
instruments i 
estructures de 
relació. 

97. http://www.europa.
eu.int/comm/employment_
social/soc-dial/csr/abc.htm. 
Comissió Europea, març 2005.

98. Descripció basada en 
l’”Anuari sobre Responsabilitat 
Social Corporativa”, publicat 
per la Fundació Ecodes, 2003.
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per a respondre als reptes als quals s’enfronta el sector privat en matèria 

de responsabilitat social corporativa. La seva proposta també vincula a 

les empreses transnacionals o nacionals amb la aplicació de polítiques 

públiques en aquest camp. El Pacte Mundial de Nacions Unides anima les 

empreses a seguir nou principis universals en les àrees de drets humans, 

drets laborals i medi ambient. El GC compta amb uns 3000 participants, 

incloent unes 2500 empreses de 90 països. Anualment, les empreses 

adherides han d’explicar i compartir exemples de les seves accions 

concretes on s’aplica almenys un dels nou principis del Global Compact. 

Aquests exemples formen part dels casos estudiats. S’organitzen fòrums 

d’aprenentatge, s’estableixen polítiques de diàleg entre les corporacions 

i els seus stakeholders. Es condueixen iniciatives en les quals participa 

Nacions Unides, les seves organitzacions i els estats. Els principis s’estenen 

internacionalment als diferents països i impliquen nous actors i grups 

d’interès. 

Les Línies Directrius per a Empreses Multinacionals de l’OCDE (OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises, 1999), que formen part de la Declaració 

de l’OCDE sobre Inversió Internacional i Empreses Multinacionals, 

són una sèrie de recomanacions dirigides pels governs de l’OCDE a les 

empreses multinacionals. El punt de partida de les Directrius són altres 

instruments als quals es fa referència expressa per la seva influència i 

complementarietat, com la Declaració Universal de Drets Humans, les 

convencions de l’Organització Internacional del Treball o la Declaració 

de Rio. Les Directrius són d’adhesió voluntària, però les empreses que 

les adoptin es comprometen a aplicar els seus principis en tots els països 

en els quals operen. Cal assenyalar que, en general, les empreses s’han 

mostrat cauteloses en l’adopció de les Línies Directrius.

Global Reporting Initiative. Es tracta d’una estructura clau de 

governança i comunicació pel que fa a la RSC. El GRI originalment era 

una iniciativa empresarial dedicada a donar orientacions a les empreses 

sobre com informar pel que fa a l’activitat de RSC. Avui dia, és un 

organisme independent, que coopera amb el Programa de Nacions 

Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i amb el Global Compact. 

El Global Reporting Initiative pretén ser el model d’informació 

corporativa sobre RSC. És un estàndard obert en l’elaboració del 

qual també col•laboren institucions acadèmiques internacionals de 

referència, organitzacions socials destacades en l’àmbit de la RSC, 

companyies avançades i organitzacions empresarials de tot el món. 

Global Reporting Initiative pretén elevar la qualitat de la informació 
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sobre RSC i acostar-la al grau de sofisticació del que actualment gaudeix 

la informació econòmico-financera.

Aquests tres models són alhora estàndards, codis de conducta, estructures 

de relació amb stakeholders, eines de governança corporativa i instruments 

de comunicació. Es tracta de sistemes voluntaris, però també són efectius 

com sistemes d’acreditació pel seu nivell d’acceptació global. 

Algunes organitzacions empresarials nacionals, i també internacionals, 

faciliten als seus membres eines més o menys complexes per a traslladar a 

procediments i processos manejables els principis i polítiques que abasten 

els grans models de RSC. Amb aquestes iniciatives, la llista (i complexitat) 

s’eixampla i és impossible efectuar una relació exhaustiva de tot el que 

es fa i s’aplica actualment. S’han proposat instruments des de fòrums 

empresarials (WBCSD, BSR, CSR Europe); des d’organismes reconeguts 

d’acreditació en altres àmbits (ISO, AFNOR); i també la societat civil 

comença a ser activa en la proposta d’accions de RSC (IISD). Les seves 

característiques essencials es descriuen a continuació99:

• World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)100. 

Organització empresarial internacional, constituïda el 1995, com 

resultat de la fusió del Business Council for Sustainable Development 

i el World Industry Council for the Environment (pertanyent a la 

Cambra Internacional de Comerç).

• Business For Social Responsibility (BSR)101. Associació empresarial 

sense ànim de lucre, amb seu a Califòrnia (EUA). Ofereix assistència 

tècnica i serveis d’informació als seus membres per a facilitar la 

integració de la RSC en les seves operacions diàries. 

• CSR Europe, The Copenhagen Centre i International Business Leaders 

Forum102. CSR Europe és una xarxa d’organitzacions de base empresarial, 

actualment present en 18 països Europeus; a Espanya, la Fundació 

Empresa i Societat forma part de la xarxa. The Copenhagen Centre és 

una organització internacional establerta el 1988 pel govern danès, per 

a afavorir la creació d’un marc que promogui la RSC. International 

Business Leaders Forum és una organització internacional establerta 

amb una finalitat principalment educativa. Promou l’adopció de 

pràctiques empresarials responsables, amb una atenció especial a les 

economies emergents.

• International Organization For Standarization (ISO)103. ISO, constituïda 

formalment el 1947, és la referència mundial en la estandardització de 

productes, en l’àmbit de la seguretat, la qualitat, el medi ambient, etc. 

99. Vegeu nota 98.

100. http://www.wbcsd.org 

101. http://www.bsr.org

102. http://www.csrcam-
paign.org

103. http://www.iso.ch
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i en la seva aplicació als sistemes de gestió empresarial. La xarxa ISO 

inclou agències normalitzadores de 147 països.

• Association Française de Normalisation (AFNOR)104. Es tracta 

de l’agència francesa de normalització, membre d’ISO. El 2003, 

AFNOR va publicar una guia de gestió i estratègia empresarial per 

al desenvolupament sostenible i la RSC, amb el nom de SD21000. 

Aquesta guia de moment no té propòsits certificadors i és coherent 

i complementària amb els sistemes de gestió de qualitat i de medi 

ambient d’ ISO. 

• International Institute For Sustainable Development (IISD)105. IISD 

és una organització no lucrativa amb seu a Canadà, especialitzada 

en l’estudi i difusió de tot el que concerneix al desenvolupament 

sostenible, inclosa l’activitat empresarial. 

També a l’Estat Espanyol hi ha algunes iniciatives d’origen empresarial 

dirigides a difondre i fer creïble l’enfocament de la RSC:

• Club de Excelencia en Sostenibilidad. Constituït el 2002 per 16 grans 

empreses espanyoles o amb presència a Espanya (entre elles Renfe, 

Telefónica Móviles, Amena, Basf, Iberdrola o MRW). Proper a aquesta 

iniciativa hi ha el Foro Empresa y Desarrollo Sostenible llançat el 1999 

per IESE, PricewaterhouseCoopers i Fundación Entorno. El Foro va 

elaborar i presentar el 2002 un “Codi de Govern de l’Empresa Sostenible”.

• Foro de Reputación Corporativa. Fundat també el 2002 per quatre 

grans empreses espanyoles (Telefónica, Repsol, BBVA i Grup Agbar). 

Se centra en l’àmbit de la reputació corporativa abordant aspectes 

d’ètica, responsabilitat social, identitat, marca i govern corporatiu.

Catalunya no s’ha quedat enrere. Pràcticament totes les universitats i 

escoles de negocis tenen algun centre o institut dedicat a la RSC o temes 

relacionats. Una llista no exhaustiva inclou:

• Centro de Estudios de Ciudadanía y Sociedad Civil (Universitat de 

Barcelona)

• Càtedra Unesco de Sostenibilitat (Universitat Politècnica de 

Catalunya)

• Instituto Persona, Empresa y Societat (ESADE)

• Centro IESE para la Empresa Sostenible (IESE)

• Ethos Ramon LLull (Universitat Ramon Llull )

A més, hi ha un gran nombre d’iniciatives privades, socials i polítiques 

  104. http://www.afnor.fr

105. http://www.bsdglobal.
com/
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dedicades a reflexionar sobre la RSC. Inclouen comissions de treball del 

Parlament de Catalunya, comissions en sindicats i patronals, grups de 

treball a ONG i accions impulsades per empreses consultores i de serveis 

de coneixement. Aquesta fervent activitat, però, es correspon només a 

mitges amb l’assumpció i pràctica real de la RSC a Catalunya, qüestió que 

s’aborda en el proper apartat.

Abans, i per acabar amb aquesta revisió general dels principals 

organismes, iniciatives i instruments de la RSC, apuntem a continuació 

altres eines vinculades a la RSC, més fàcilment classificables segons la seva 

funcionalitat. De nou, s’evidencia l’ample ventall d’accions de diferent 

naturalesa dirigides al públic:

• Exemples d’eines de formalització i acreditació: Normes: ISO14000 

i família; AA1000 (AccountAbility standards); SA8000 (Social 

Accountability; estàndards, codis i principis: GRI, OECD Guidelines, 

Global Compact.

• Exemples d’eines de transparència i comunicació: Fòrums; codis, 

principis i memòries de sostenibilitat; etiquetes socials; premis.

• Exemples d’eines d’escrutini i vigilància: fons d’inversió socialment 

responsable; índexs de cotització: Dow Jones de Sostenibilitat, 

FTSE4GOOD.

6.3. Tipus d’empreses i entitats que apliquen la RSC a 
Catalunya

Un resultat de l’efervescència de la RSC ha estat, com s’ha vist, la creació 

d’organismes i iniciatives per reflexionar-hi, impulsar-la i monitoritzar 

el seu desplegament. En especial, es publiquen de forma continuada (i 

solapada), diversos anàlisis i anuaris de RSC, sovint amb informació 

fragmentada i incompleta. És difícil establir amb certesa xifres o indicadors 

del grau d’assumpció de la RSC, així com el grau de desplegament. Tampoc 

és senzill efectuar un perfil de les empreses que hi treballen, especialment 

a Catalunya. 

Allà on la informació és més fiable i actualitzada és en l’àmbit 

internacional i, concretament, pel que fa als estàndards més 

acceptats i utilitzats globalment trobem el GRI i el Global Compact. 

Aquests models mantenen sistemes actualitzats amb bases de dades 

i buscadors que permeten confeccionar perfils de les empreses, 

6. Fets, accions i instruments de la responsabilitat social corporativa
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sectors i països que impulsen iniciatives de RSC a través de les 

seves guies.

Poc més de 280 empreses de les més de 2500 adherides al Global Compact 

són espanyoles o inscrites en territori espanyol. D’aquestes, més d’un terç 

són catalanes. Tan en el cas espanyol com en el català, més de la meitat 

de les empreses són grans corporacions106. La resta són PIME. Per sectors, 

les multinacionals catalanes adherides al GC són, principalment, la banca 

i entitats financeres, empreses de comerç i distribució i constructores 

i enginyeries. També hi són prou representats els sectors de serveis 

d’infraestructures107, el tèxtil i béns de luxe i els serveis professionals. 

Aquests darrers sectors són els perfils més comuns entre les PIME 

espanyoles i catalanes presents al GC.

Una anàlisi crítica d’aquestes dades ens diu que hi ha una presència 

“forçosa” de determinats sectors empresarials, molt observats en l’àmbit 

internacional per les seves inversions i operacions fora dels límits 

territorials de l’empresa (el món financer i les constructores). També hi 

ha una important presència “ideològica” de nombroses consultores de 

serveis professionals en temes de sostenibilitat. En definitiva, si destriéssim 

el grà de la palla (sense amb això voler desmerèixer cap presència de 

ningú al GC) obtindríem una llista molt reduïda –per no dir insignificant- 

d’empreses catalanes actives en RSC des d’un punt de vista genuïnament 

relacional, és a dir, integrador des de la perspectiva de stakeholder. 

Per confirmar aquesta crítica només cal dir que cap empresa espanyola ni 

catalana108 s’ha adherit a les directrius de l’OCDE, molt més restrictives, 

tot i el seu caràcter voluntari. Pel que fa al GRI, la seva base de dades 

inclou més de 800 entitats que elaboren informes de sostenibilitat seguint 

la seva guia. D’aquestes, 73 són espanyoles de les quals aproximadament 

una vintena, catalanes. De nou, la banca, les constructores, les empreses 

de utilities i les grans consultores, les protagonistes.

En qualsevol cas, la proposta de recerca no pretén jutjar ni analitzar el 

grau de desplegament efectiu de les principals normes i estàndards de la 

RSC a Catalunya, com una forma d’interpretar la comprensió i acceptació 

del concepte. Les dades que venim d’exposar només ens poden donar 

un primer grau d’informació sobre una part de la població d’estudi (les 

empreses). El que interessa estudiar no és l’aplicació efectiva de la RSC a 

Catalunya, sinó les diferents definicions, comprensions i percepcions que 

hi conviuen. I no amb l’objectiu únic de saber més sobre la RSC, sinó, i 

  106. Únicament 6 de les 164 
del llistat estan al rànquing 

econòmic FT Global 500 del 
Financial Times.

 
107. Genèricament, anome-
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sobretot, per posar de manifest, a través de la RSC, la llunyania o proximitat 

de les estructures de comunicació i governança per a la sostenibilitat. O, 

el que és el mateix, les distàncies que separen o apropen als actors del 

desenvolupament sostenible. Abans d’entrar amb la recerca pròpiament 

dita, fem una caracterització general dels actors de la sostenibilitat i la 

seva relació amb la responsabilitat corporativa en el marc català. 
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7. La RSC i els actors de la 
sostenibilitat a catalunya

La responsabilitat corporativa té diferents significats en els diferents 

contextos territorials. Internacionalment, s’associa a temes de drets 

humans i desenvolupament; a la regió europea han tingut pes qüestions 

com la integració social i els drets laborals; a la regió nord-americana, a 

més, hi ha hagut una atenció especial a l’aspecte ambiental i les polítiques 

d’inversió estrangera de les empreses, una alerta promoguda principalment 

per la presència activa de grups d’activistes d’origen nord-americà, però 

d’incidència internacional.

Cada context i regió interpreta i desenvolupa la RSC d’acord a les seves 

prioritats socials i en funció de les forces corporatives, polítiques i socials 

i la seva interacció. Els temes de preocupació social, el tipus d’estructura 

institucional de la regió, la seva cohesió o fragmentació, així com el 

seu funcionament, més o menys actiu en relació als problemes socials, 

determinen el nivell de desplegament de la RSC. Per poder analitzar les 

percepcions i interpretacions de la RSC cal entendre el context en el qual 

ha evolucionat el concepte i la forma com l’han adoptat i gestionat els 

diferents grups d’actors. Abordarem aquesta tasca per al sector empresarial 

i, a continuació, per als actors de la societat. 

7.1. L’empresariat català i la RSC

Els orígens de la responsabilitat empresarial a Catalunya, com en moltes 

regions industrials europees, cal buscar-lo en el lideratge d’algunes 

famílies adinerades, empresaris i prohoms catalans. Aquests personatges 

van viure el desenvolupament econòmic, industrial i cultural des de la 

implicació social, realitzant obres caritatives, actuant com mecenes en 

la construcció d’equipaments o promoció de la cultura, o assumint una 

certa funció social de l’empresa. 

Les colònies industrials es poden considerar una forma de responsabilitat 

empresarial en totes les seves dimensions. Es tractava d’iniciatives 
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voluntàries en el seu origen, a meitat del segle XIX, encara que també hi 

entraven en joc altres aspectes com les exempcions fiscals, els incentius 

legals a favor de l’ocupació de territoris despoblats, els costos reduïts del 

terreny i la construcció o la tradició artesanal tèxtil catalana. Més endavant, 

van quedar regulades per la Llei de Colònies Agrícoles de 21 de novembre 

de 1855. Buscaven una major eficiència i productivitat empresarial a partir 

del major aprofitament de recursos socials i naturals. Les colònies eren 

una forma d’assegurar la pau social, amb treballadors més productius pel 

fet de viure en millors condicions, amb les seves famílies i amb sistemes 

propis d’educació o oci. També és cert que d’aquesta manera es mantenien 

els salaris baixos i es consolidava la colònia com projecte a llarg termini. 

Moltes de les colònies catalanes van néixer en zones rurals a prop del 

riu per aprofitar l’aigua i estalviar carbó. També suposaven un element 

important de desenvolupament urbà.

Tant a Catalunya com, molt abans, a Anglaterra a mitjans del segle XVIII, 

les colònies estaven concebudes com una organització socioeconòmica 

que tenia com a finalitat primera la producció industrial. La fàbrica 

ocupava la major part del temps dels homes i dones de la colònia i era la 

garantia de tenir un salari regular en uns temps de precarietat econòmica. 

Hi ha exemples, però, com la Colònia Güell, caracteritzats per una postura 

ideològica dels amos, de tipus humanitari-paternalista, que procuraven 

millores socials per als treballadors i aplicaven la seva condició de mecenes 

de la cultura, dotant la colònia d’equipaments culturals i religiosos i 

incorporant el corrent modernista de l’època. 

El mecenatge i la creació d’institucions benèfico-socials són altres dels 

antecedents més clars de la responsabilitat empresarial a Catalunya. L’obra 

social de les caixes d’estalvi neix de la preocupació per la previsió social 

a principis del segle XX. L’advocat català Francesc Moragas va proposar la 

fundació d’una caixa de pensions que superés les limitacions de la precària 

activitat social de les caixes d’estalvi que actuaven en aquell moment. 

Encara que resulti irònic, el naixement d’aquestes entitats financeres té 

una naturalesa caritativa. Entre les seves activitats originals s’hi trobaven la 

inversió social i l’obra social, efectuades amb una part dels excedents que 

generaven. Actualment, la dedicació d’excedents a obra social està regulada 

per la legislació i ha anat canviant (i minvant) amb els successius processos 

de liberalització bancària. La major part de les caixes d’estalvi canalitzen 

l’obra social a través de fundacions constituïdes a aquest efecte i impulsen, 

generalment, projectes d’inversió social en àrees de la cultura, l’educació, 

l’assistència sanitària o la investigació, entre moltes altres. 
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Els patrocinis formen part de l’activitat central d’aquestes fundacions i 

es consideren, de fet, una forma primària de RSC. No és d’estranyar que 

el model de fundació per canalitzar l’acció social i els patrocinis hagi 

estat adoptat per moltes empreses fora de l’àmbit financer. A la major 

visibilitat pública de la fundació d’empresa cal afegir el fet que estan 

subjectes a importants desgravacions fiscals. El marc legal i fiscal actual, 

amb l’aprovació de la primera Llei de Fundacions el 1994, ha afavorit 

un procés de creixement d’aquestes entitats, tant en nombre com en 

importància i repercussió en el conjunt de la societat i la creació de 

coneixement. Segons dades d’AEDME109, Espanya és la setena potència 

mundial en fundacions. Aquestes fundacions s’ocupen fonamentalment 

de realitzar accions de patrocini i mecenatge en els àmbits genèrics de la 

cultura i la solidaritat. En aquest darrer àmbit destaquen els patrocinis 

dirigits a l’ensenyament i la formació, el medi ambient, la investigació, 

el suport a col•lectius de discapacitats i els temes d’infància, joventut 

i família. Una enquesta de 1997 realitzada per l’entitat i dirigida a les 

empreses va establir algunes de les característiques principals i motivacions 

estratègiques del patrocini. El 62% de les empreses va posar la RSC en 

primer lloc entre les motivacions principals del patrocini, seguida dels 

beneficis d’imatge i d’altres factors com la identitat amb el territori o la 

localitat, la publicitat implícita, l’interès de la proposta, la coincidència 

del públic amb el de l’empresa o la desgravació fiscal (aquesta apareixia 

en darrer terme). El 52% de les empreses declarava que el patronici 

formava part de l’estratègia empresarial, front altres postures que el 

gestionaven com accions esporàdiques o integrades a través de processos 

específics (com el màrqueting o les vendes) i no a través de l’estratègia 

corporativa.

Des d’aleshores, s’han confeccionat nombrosos estudis i informes 

sobre RSC, des d’escoles de negoci, empreses de serveis professionals i 

consultories, així com departaments de l’administració i organitzacions 

de diferent naturalesa, incloent patronals, associacions de consumidors 

i ONG. Per la diversitat d’accions i la seva difícil quantificació, no hi ha 

dades fiables o indicadors rellevants que puguin oferir una idea fidel del 

grau de desplegament de la RSC a Catalunya avui dia.

La informació disponible ofereix dades agregades i qualitatives, que 

presenten la RSC com una estratègia incipient, complexa i en estat de 

reflexió per part de les grans multinacionals i com una fórmula no 

assumida encara per les PIME. Tanmateix, Catalunya és considerada 

pionera en RSC a l’Estat Espanyol. A més de la tradició o del mateix 

109. AEDME, Asociación 
Española para el Desarrollo del 
Mecenazgo Empresarial, 1997
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desenvolupament del capitalisme, a Catalunya, com en altres regions, 

hi ha una forta implantació d’empreses que provenen d’Europa o Estats 

Units per a les quals el concepte de Responsabilitat Social Corporativa no 

és nou. La influència externa ha jugat un paper fonamental per introduir 

aquest concepte en la gestió empresarial. No obstant això, el debat no ha 

penetrat d’igual manera en tot l’àmbit empresarial català. Les segueixen 

essent l’assignatura pendent, no perquè no realitzin bones pràctiques amb 

els seus grups d’interès, sinó perquè aquestes no estan contemplades dins 

del discurs de la RSC. És més habitual que aquestes empreses incorporin 

pràctiques responsables com a conseqüència d’una visió ètica de la 

seva propietat que per una estratègia de desenvolupament d’avantatges 

competitius, la qual cosa suposa una barrera a l’expansió de la RSC com 

enfocament de gestió.

Un estudi recent sobre RSC a Espanya110 efectuat entre 43 empreses líders 

en els seus sectors (un terç d’elles, catalanes) i que representa un volum 

relativament alt de facturació a Espanya concloïa que:

• Les empreses entenen que la RSC implica un respecte a l’ètica 

comercial, suposa una inversió a llarg termini i afecta positivament a 

la rendibilitat final; a més, la transparència millora la confiança dels 

inversors. En la seva opinió, la RSC no és una moda sorgida dels darrers 

escàndols financers, ni un exercici purament de relacions públiques. 

De fet, assumeixen els valors estratègics de la RSC i les implicacions per 

a l’empresa.

• Els factors impulsors per implantar estratègies de RSC són principalment 

financers, relacionats amb la millora de la reputació i l’obtenció 

d’avantatges competitius, com també amb la pressió dels diferents 

stakeholders (sobretot el sector, consumidors, accionistes i empleats). 

Un 72% de les empreses ha definit polítiques de sostenibilitat 

corporativa i un 26% té planejat fer-ho. 

• El compromís amb la RSC es mostra en l’existència d’algun departament 

encarregat del tema, encara que manca una gestió rigorosa: només el 

49% ha desenvolupat un quadre de comandament; no es gestionen 

els riscos ni les oportunitats derivats de la RSC; falta potenciar la 

informació externa dels aspectes no financers de forma integrada (via, 

per exemple, informes de sostenibilitat) i s’han iniciat contactes amb 

stakeholders però falta consolidar i estructurar aquesta relació de 

forma més permanent. 

110. Responsabilidad Social 
Corporativa: Tendencias 

Empresariales en España, Pri-
ceWaterHouseCoopers, 2003.
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Altres estudis venen a confirmar i reforçar aquests resultats111. Sembla que 

hi ha un bon nivell de comprensió del significat, avantatges i implicacions 

de la RSC, tot i que el seu desplegament s’està produint fonamental en 

grans empreses i a ritmes diferents.

7.2. La RSC a la societat catalana

La RSC no es pot analitzar únicament des de la seva comprensió i 

desplegament per part de les empreses. La societat que acull les accions, 

sigui com beneficiària, observadora o crítica, determina la mateixa 

naturalesa d’aquestes accions i obliga a l’empresa a anar adaptant la 

seva estratègia als requeriments i resposta social davant les actuacions 

empresarials. 

En la societat catalana el concepte de responsabilitat és contradictori. Es 

podria dir que forma part del mateix estereotip de comportament català, 

de seny. Però, contradictòriament, les dades de participació i implicació 

pública en processos de presa de decisions mostren un cert desencís (en 

termes polítics) de la societat en temes que no afectin directament els 

interessos particulars, propers o molt visibles. Tanmateix, els estudis als 

quals es feia referència amunt mostren una preocupació creixent de la 

societat catalana per la RSC, essent l’ocupació, la conciliació laboral-

familiar, la integració i el medi ambient els temes que més preocupen. 

Sobre això, cal destacar que Catalunya ha estat pionera en l’Estat Espanyol 

en la reflexió i acció sobre temes de sostenibilitat des de tots els àmbits i 

sectors socials i, en particular, en el debat sobre RSC.

Des de l’administració pública, hi ha un creixent interès perquè les 

empreses apliquin la RSC com un benefici intangible en el seu producte 

final. La Generalitat, les diputacions i els ajuntaments compten amb 

diferents organismes que vetllen per potenciar aquestes pràctiques. Un 

fet destacable és la intervenció directa de les forces polítiques catalanes 

en el debat estatal sobre RSC a través d’una Subcomissió del Congrés dels 

Diputats. El seu objectiu és marcar una línia estratègica en aquesta matèria 

i un catàleg de recomanacions perquè a Espanya existeixi una política de 

foment i d’acompanyament de la resposta social de les empreses. 

Hi ha altres crides a la reflexió i acció sobre RSC des dels estaments públics. 

El Consell Econòmic i Social assenyala la importància de l’assumpció 

per part del Govern català del document titulat “Informe sobre Bon Govern i 
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Transparència”, en el qual es planteja la inclusió de la RSC en l’administració, 

els consorcis i les empreses públiques catalanes. Aquest consell compte 

amb un Observatori de la Responsabilitat Social a l’Empresa en el qual 

hi estan representats sindicats, patronals, experts econòmics i col•lectius 

socials. 

D’una o altra forma, la Generalitat està assumint funcions en matèria de 

RSC, analitzant la situació, aclarint conceptes, o donant suport a projectes 

concrets. Per exemple, l’Institut per a la Promoció i la Formació de 

Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 

l’Institut Català de la Dona de la Generalitat, la Confederació Empresarial 

Espanyola de l’Economia Social i les sis federacions de cooperatives de 

Catalunya impulsen des de principis de 2005 el programa RSE.Coop, 

una iniciativa finançada a través del programa europeu EQUAL. Es tracta 

d’una eina d’implantació i mesura de la responsabilitat social específica 

per a l’economia, a través d’una aplicació pilot en gairebé quaranta 

cooperatives de Catalunya. L’objectiu, a llarg termini, és dotar a la totalitat 

del sector de cooperatives i eventualment a altres models empresarials 

d’una metodologia contrastada que li permeti avaluar i mesurar els valors 

que se li suposen i fer-los visibles davant de tercers.

Una altra idea interessant que pren força entre alguns experts catalans112, 

és la dels Territoris Responsables on, fins i tot en àmbits comarcals, es 

pugui fomentar una visió de col•laboració de la responsabilitat social i 

formalitzar espais de promoció, intercanvi i debat sobre el tema en clau 

de territori, per a adequar les pràctiques aptes per a les necessitats.

La preocupació pel territori està en l’origen de l’ecologisme català. Les 

ONG i els moviments associatius, ja siguin de l’àmbit ambiental, de la 

sostenibilitat o d’altres temes socials, han evolucionat molt i crescut en 

nombre i importància dels temes abordats des del 1972, any de la Cimera 

d’Estocolm i, a Catalunya, de la publicació del Llibre Blanc de la gestió de 

la natura als Països Catalans. Allà van aflorar les primeres mobilitzacions 

per preservar el territori. Una de les fites és el manifest públic contra 

l’abocador del Garraf, signat per una vintena de professors universitaris. 

Ja des de mitjans dels anys setanta, l’ecologisme català es va debatre 

entre la defensa conservacionista de la natura i la lluita social contra 

actuacions concretes. D’aleshores ençà, han sorgit associacions, entitats 

i moviments en ambdós terrenys i s’han incorporat al debat els grans 

problemes ambientals del planeta, així com la reflexió sobre el model del 

desenvolupament sostenible. 

112. Josep Maria Canyelles, 
promotor de www.responsa-
bilitatglobal.com; Trullén, J.; 
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2002.



217

L’ecologisme català (incloent totes les seves vessants, conservacionista, 

social, antisistema, etc.) ha suscitat, en els darrers anys, diverses 

polèmiques sobre la identitat, autoorganització i resultats del moviment. 

Els seus protagonistes són els primers en fer autocrítica, destacant la 

desmobilització que afecta a l’ecologisme, així com la dispersió amb 

la qual actua. Pel que sembla, això no seria negatiu si hi hagués un 

moviment actiu, localitzat i múltiple i una organització política més 

potent que portés al debat general la visió global de la problemàtica. 

Però el moviment estrictament ecologista no ha aconseguit orquestrar 

un partit verd ampli, obert a totes les tendències, malgrat l’atracció que 

assoleix popularment un plantejament com l’ecologista. Un motiu per 

justificar aquest fracàs també podria ser la crisi social i de representació 

política (Garcia, 1998). 

En el seu lloc, ha sorgit un altre tipus d’acció social, de resposta pública a 

la necessitat d’actuar, de queixar-se o de fer sentir propostes alternatives. 

Es tracta d’un moviment públic molt vinculat, de nou, al territori, encara 

que, en aquest cas, al territori més proper, al context immediat i particular. 

Alguns l’anomenen Cultura del No, per a d’altres és una forma renovada 

de NIMBY113. La Cultura del No fa referència, en part, a la sensació, per 

part de molts ciutadans, d’haver perdut el control sobre el seu entorn 

quotidià, de sentir-se ignorats i impotents davant de transformacions 

territorials i socioambientals que no saben molt bé a qui beneficien. 

Algunes intervencions territorials que fa una dècada haguessin passat 

desapercebudes o haguessin tingut un rebuig minoritari, avui mobilitzen 

amplis sectors socials. Aquestes fan que espais o indrets abans significatius 

per a llurs habitants esdevinguin, avui per demà, llocs irreconeixibles, “no-

llocs”, com es comença a dir114. La despossessió social i cultural d’espais 

o indrets, en la vida quotidiana però també en la memòria individual i 

col•lectiva, inquieta cada cop més els ciutadans. Una inquietud, però, que 

es torna indignació i protesta quan aquestes transformacions territorials, 

molt sovint justificades en nom de l’interès general, s’acaben mostrant 

deutores d’interessos econòmics completament aliens al territori. 

Com és natural, no s’ha fet esperar la reacció de certs sectors econòmics 

i institucionals que qüestionen la legitimitat d’aquest moviment des de 

diferents arguments: el fet que cal assumir els costos del benestar i el 

desenvolupament; els requeriments de la globalització, que comporta 

una major competitivitat entre regions i noves oportunitats estratègiques 

per als llocs; la manca de propostes alternatives; al•legacions a l’egoisme 

dels que defensen casa seva, sense una visió àmplia de societat.
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Sigui com sigui, a Catalunya trobem alguns dels models més reeixits de 

Cultura del No pel que fa a la capacitat per invertir decisions polítiques i 

empresarials. Els àmbits de mobilització inclouen les antenes de telefonia 

mòbil, les línies d’alta tensió, la gestió de residus, les grans infraestructures 

de comunicacions i, com exemples paradigmàtics, les mobilitzacions 

contra el Quart Cinturó (tot i que aquesta infraestructura no està resolta 

encara i no ofereix moltes esperances als opositors) i les plataformes 

contra el Transvasament de l’Ebre, encara que ambdues mobilitzacions 

barregen qüestions que van més enllà de la Cultura del No i contenen 

consideracions econòmiques que no són menors. És innegable que aquest 

moviment no passa desapercebut al sector econòmic, empresarial i 

institucional català. Les respostes de vegades prenen la forma d’accions 

de RSC, altres vegades de reacció, protecció i blindatge. Aquesta diversitat 

de postures, tant de les empreses com de les ONG, ha generat un entorn 

complex en les relacions entre empreses i societat organitzada. 

La xarxa de relacions entre actors socials del medi ambient es caracteritza, 

justament, per no presentar un grau de cohesió prou fort com per 

assegurar el diàleg i la construcció conjunta d’estratègies. Aquest fet va 

quedar palès en el Primer Fòrum de l’Estratègia Catalana d’Educació 

Ambiental (ECEA), celebrat a Barcelona el 2002. En motiu del Fòrum, es 

va presentar una avaluació intersectorial de l’ECEA des d’una perspectiva 

de xarxa115. L’anàlisi de xarxa va permetre avaluar els diferents papers de 

cada sector social de l’ECEA en relació als altres i obtenir una idea del grau 

de compacitat de la xarxa d’educació ambiental que queda configurada 

pels sectors, alhora que es va identificar sectors centrals -amb un paper 

elevat d’intermediació entre sectors- i sectors més allunyats del debat i 

decisions sobre educació ambiental. La Figura 11 mostra una representació 

de la xarxa.

Fig. 11. Xarxa de relacions entre sectors socials de l’ECEA
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115. Joana Díaz, 2001. Teoria 
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1. Administració autonòmica ……… ADA

2. Administració local ……………… ADL

3. Comunicació ……………………... COM

4. Empresa …………………………... EMP

5. Ensenyament ……………………... ENS

6. Espais naturals …………………..... ESP

7. ONG i Voluntariat ……………….. ONG

8. Universitats i Recerca …………..... UNI

Font: Joana Díaz, 2001

Com es pot observar a la figura, tots els sectors estan connectats però 

no es produeixen totes les relacions possibles i existeixen alguns buits 

estructurals116. En l’anàlisi de centralitat destaquen els sectors administració 

autonòmica, administració local i comunicació, fet que podria mostrar un 

paper important d’aquests tres sectors com nodes principals de les relacions 

de la xarxa social. El seu major grau d’intermediació en relació als altres 

sectors els situaria en el centre de la xarxa amb major poder i autonomia. 

De la mateixa manera, aquests tres sectors són els que es troben més a 

prop de la resta d’actors, és a dir, estan separats dels altres sectors per 

menys nodes i poden accedir-hi de forma directa, sense intermediació. 

En el cas dels sectors de l’administració, això es pot interpretar pel seu 

poder i proximitat amb la resta de sectors així com per les possibilitats 

d’intercanvi directe amb ells. El cas del sector comunicació, en canvi, 

es podria explicar per fet que actua com centre d’atenció, els punts de 

vista del qual són escoltats per multitud de persones. Els sectors amb 

menor centralitat i que queden més allunyats de la resta d’actors són el 

sector universitat, en primer lloc, i els sectors empresa i espais naturals, 

a continuació. 

L’administració autonòmica te el grau d’intermediació més elevat de la 

xarxa. Això indica que és l’únic actor que pot accedir a tots els altres 

directament sense necessitat d’intermediari. La implantació de l’ECEA 

dóna al sector administració autonòmica un paper molt important 

d’intermediació, d’altra banda esperable dins la seva funció de govern. El 

sector comunicació també té un grau d’intermediació força elevat. Queda 

clar que molts dels sectors esperen canalitzar accions a través dels mitjans 

de comunicació. El sector de l’ensenyament i els sector de l’administració 

local tenen graus d’intermediació prou elevats i, en últim lloc, s’hi troben 

sectors com les ONG, els espais naturals, les universitats o les empreses. 116. Forats de la xarxa social, 
segons Hanneman, 1988.

7. La RSC i els actors de la sostenibilitat a Catalunya
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Tot i que aquests resultats feien referència a les xarxes de relacions 

establertes arran de l’estratègia d’educació ambiental, l’estudi va constatar 

que, en el diàleg amb i entre stakeholders i sectors socials, era difícil separar 

l’educació de la resta d’actuacions ambientals. Així, les empreses incloïen 

en el conjunt d’accions d’educació ambiental els processos de certificació 

ISO14000 o EMAS, els patrocinis o les accions de RSC, en sentit ampli. De 

la mateixa manera, les ONG que van participar eren, fonamentalment, de 

l’àmbit ecologista. Els comunicadors eren sobretot periodistes i tampoc 

feien distincions clares entre educació ambiental i altres aspectes del 

debat sobre sostenibilitat, com ara informació ambiental, participació, 

transparència, etc.

La representació de la xarxa entre sectors socials, així com la interpretació 

dels resultats obtinguts de l’anàlisi per teoria de xarxes, es podria extrapolar 

més enllà de l’educació, a l’àmbit de les relacions entre sectors en temes de 

medi ambient. Fer això ens permet tenir una primera idea de la cohesió 

de la xarxa i dels actors més propers, més llunyans i més nodals, amb 

un paper important d’intermediació. És curiós observar el paper nodal, 

d’intermediació, que atorguen els sectors a la comunicació i als agents 

de la comunicació (bàsicament representats en l’estudi pels mitjans de 

comunicació). Aquesta centralitat de la comunicació que li confereixen 

els altres sectors contrasta amb el paper que els mateixos mitjans i els 

periodistes s’autoatorguen en el debat ambiental.

El rol dels mitjans de comunicació en el debat ambiental va ser avaluat de 

forma quantitativa i continuada entre l’octubre de 1997 i el juny de 1998 pel 

Centre d’Estudis d’Informació Ambiental (CEIA), una iniciativa dirigida a la 

formació i creació de recursos de coneixement per a periodistes ambientals 

a Catalunya. El CEIA va elaborar un Baròmetre Ambiental (BA)  dels mitjans 

de comunicació escrits basat en la informació ambiental publicada a diari 

en 10 periòdics espanyols. El BA va mostrar que la informació ambiental 

encara representa un percentatge molt petit en relació a la quantitat total 

d’informació que els mitjans de comunicació ofereixen si ho comparem 

amb altres tipus d’informació, com ara els esports, l’economia i la política. 

Concretament, el BA va mostrar que el percentatge de la superfície mitjana 

dedicada a les temàtiques ambientals al llarg de nou mesos (97-98) va ser 

del 2,3%, amb una variació anual del 0,7%, en relació a la superfície de tota 

la informació editada. Aquest percentatge, amb una lleugera tendència a 

l’augment, es va sobrepassar en moments específics, com la celebració de la 

Conferència de Kioto o l’impacte provocat pel trencament d’una bassa amb 

residus contaminats prop del Parc de Doñana (Figura 12).
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Fig. 12. Evolució de la informació ambiental als mitjans 97-98
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Les dades del BA van ser recolzades per un estudi amb enquestes a periodistes 

ambientals. Un total de 22 comunicadors ambientals sobre 25 creien que la 

informació ambiental transmesa pels mitjans de comunicació era insuficient, 

mentre que 3 mantenien que era suficient i cap considerava que fos excessiva. 

Respecte al paper autoatorgat com productors d’informació ambiental, els 

periodistes ambientals se situaven en segon lloc en capacitat d’influència en 

la producció d’informació ambiental. Donaven a les ONG la primera plaça. 

Només un 4% dels periodistes considerava les indústries i les companyies 

privades com els actors més influents en la producció d’aquest tipus 

d’informació. 

Malgrat això, quan es tracta d’informació de qualitat, les percepcions canvien. 

Encara que els diaris siguin considerats com un dels principals transmissors 

de la informació, són, alhora, percebuts com els pitjors pel que fa a la qualitat 

d’aquesta informació. Tanmateix, diversos estudis i enquestes han demostrat 

que encara reben molta més credibilitat de la que mereixen, tenint en compte 

les seves limitacions i insuficiències (Hansen, 2002). En aquesta representació 

de forces del debat social sobre medi ambient, sembla evident, doncs, que 

hi ha moltes interpretacions i percepcions sobre el diferent paper que juga 

cadascun dels sectors socials. 

S’ha dedicat els primers capítols de la segona part de la tesi a establir el context 

de la recerca, perfilant els trets fonamentals de la RSC i els seus actors socials a 

Catalunya i posant especial atenció a les grans empreses, l’administració, les ONG 

i els mitjans de comunicació. A continuació es presenta el desenvolupament 

de la recerca empírica, els seus objectius, metodologia i resultats. 

7. La RSC i els actors de la sostenibilitat a Catalunya
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8. Objectius de la recerca i 
metodologia

8.1. Objectius 

L’objectiu de la recerca és ordenar les percepcions i discursos 

socials sobre responsabilitat corporativa com una forma d’entendre 

la distància entre actors de la sostenibilitat i, alhora, l’estructura 

de relacions que governa el canvi cap a la sostenibilitat en l’àmbit 

corporatiu. Per fer-ho, ens basem en una anàlisi qualitativa de les 

diverses definicions, construccions i posicions que fan i adopten 

els agents corporatius i els stakeholders socials pel que fa a la 

RSC. Aquesta anàlisi emfasitza la dimensió relacional de la RSC 

en assentar-se en la comunicació i la governança com estructures 

de relació entre actors. 

Aquest objectiu es concreta, en un primer nivell, en les següents 

preguntes, que són pressupòsits de partida:

• Es pot conèixer l’estat d’avenç cap a la sostenibilitat en l’àmbit 

corporatiu a través de les diferents visions socials sobre la RSC 

i les estructures de relació en les quals es basa?

• La comunicació com interacció entre actors i la governança 

com model de presa de decisions donen informació sobre 

les diferents maneres d’abordar la gestió del canvi cap a la 

sostenibilitat?

• Es pot situar els diferents stakeholders de la RSC en posicions 

específiques, determinades per la forma com perceben els models 

de relació en els quals s’assenten les estratègies corporatives de 

responsabilitat? 

• Es podria utilitzar la distribució de percepcions sobre RSC per 

fer una diagnosi del grau de cohesió o fragmentació social pel 

que fa al model de la sostenibilitat?

8. Objectius de la recerca i metodologia
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En un segon nivell més específic, es planteja les següents preguntes 

de recerca:

• Existeixen posicions contraposades, o aparentment irreconciliables, entre 

actors de la RSC?

• Hi ha tendències comunes entre actors de la RSC sobre la forma com cal 

abordar-la? 

• Quins són els elements irrenunciables de la RSC, allò en què hi ha percepció 

i acord unànime i que determina el punt de partida comú cap a la 

sostenibilitat?

• Es pot atribuir diferents rols als diferents actors segons la seva posició en 

una matriu de percepcions sobre RSC dibuixada per la comunicació i la 

governança? Qui són els actors líders, els observadors, els seguidors, els 

opositors, els escèptics, els confiats?

• Hi ha posicions de poder o discursos hegemonitzants, capaços de modificar 

percepcions individuals durant el procés d’interacció? 

• Es pot identificar algun biaix en les posicions dels diferents actors sobre la 

seva manera d’entendre la RSC com resultat de la influència exercida per 

aquests discursos? 

• En aquest cas, quina és la naturalesa d’aquests discursos i sobre quins frames 

o emmarcaments culturals es construeixen? 

• Quins paradigmes reforcen els emmarcaments culturals identificats? 

Contribueixen o frenen l’avenç del model del desenvolupament sostenible? 

8.2. Hipòtesis de recerca

Les preguntes de recerca es respondran a través de la comprovació d’alguns 

dubtes i suposicions prèvies que sorgeixen durant el recorregut teòric 

efectuat a la primera part. Aquestes conjectures es formulen a continuació 

en forma d’hipòtesis de la recerca:

 

• La sostenibilitat avança de forma diferent en els diferents àmbits socials. 

En l’àmbit corporatiu, es donen circumstàncies especials derivades de 
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l’impasse entre el sostre assolit en l’acompliment de la legislació disponible 

i la creixent exigència social de més acció efectiva prosostenibilitat. Es 

genera un escenari d’acció voluntària que produeix diferents formes 

corporatives d’entendre, assumir i respondre a les exigències socials.

• L’empresa assumeix la necessitat de respondre a diferents stakeholders, 

i no només als accionistes, com conseqüència de les pressions internes 

i externes provocades per la competitivitat global i l’escrutini social.

• Els instruments tradicionals d’interacció i relació amb els stakeholders 

o grups d’interès són insuficients. El màrqueting no proporciona la 

capacitat de reacció necessària per afrontar i gestionar el canvi i el 

conflicte, i les estratègies jeràrquiques de presa de decisions són 

insuficients per legitimar les activitats corporatives i construir 

confiança. Les estructures de relació alternatives són la comunicació 

participativa i la governança com xarxes.

• Tant a nivell corporatiu com social, s’assumeix que la RSC pot jugar 

un paper en el camí cap a la sostenibilitat. Tanmateix, actualment 

conviuen diversos models i aproximacions a la RSC, fet que ha generat, 

alhora, percepcions de desconfiança, sospita, astènia, respecte i atenció 

sobre l’efectivitat real d’aquesta estratègia per donar resposta als reptes 

del desenvolupament sostenible. 

• Tot i haver-hi diferents percepcions individuals sobre el tema, sovint 

en oposició i manifestades i defensades davant l’opinió pública a 

través de canals de difusió massiva (mitjans, Internet), les percepcions 

grupals socials tendeixen a apropar-se i situar-se en un espai neutre i 

políticament correcte, a través del discurs hegemonitzant de la sostenibilitat 

i la globalització. En altres paraules, al final sempre són els mateixos, 

parlant tots del mateix: els convençuts, convencent; i els escèptics, no 

escoltant.

• Per posar això en evidència i veure, efectivament, les diferències 

entre postures sobre la RSC cal analitzar les percepcions per separat, 

a nivell individual, i col•lectivament, de forma integrada a través 

de la interacció entre tots els actors que resulta en una percepció 

modificada per determinats discursos hegemonitzants. L’ordenació, 

així corregida, de perspectives socials de la RSC ens permetrà donar 

resposta a la pregunta de si hi ha una visió comuna pel que fa a la 

capacitat de la RSC per avançar cap a la sostenibilitat, i si aquesta visió 

8. Objectius de la recerca i metodologia
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és optimista (cohesionant) o pessimista (fragmentant) en el sentit de 

veure les relacions entre stakeholders a la RSC com màrqueting o com 

governança.

8.3. Metodologia

La recerca es basa en mètodes qualitatius, concretament en entrevistes 

i grups de treball i aquests darrers representen la part més important 

de la investigació. També s’utilitzen qüestionaris, però no amb 

l’objectiu de mesurar i quantificar variables, sinó amb la intenció 

de qualificar posicionaments individuals, previs a la interacció en 

el grup de treball. De la mateixa manera, es fa anàlisi de continguts 

fonamentalment de les transcripcions, també amb la finalitat de 

determinar posicions.

L’elecció de mètodes qualitatius es justifica pel fet que es vol 

analitzar percepcions, no comportaments reals, finals. El que es vol 

conèixer, en aquest cas, són les idees, opinions, actituds, motivacions 

i representacions de la gent sobre la qüestió concreta de la RSC. Els 

resultats qualitatius obtinguts permeten dibuixar un “mapa” de les 

posicions ideològiques dels diferents grups socials que participen 

en l’estudi i que corresponen a un context territorial i temporal 

específic. El mapa es dibuixa per dues vies. Primer, les posicions 

s’analitzen i ordenen a través de la contraposició d’idees, confusions 

i contradiccions exposades durant les entrevistes i grups de treball. 

Segon, s’assaja una representació gràfica d’aquest mapa. Per fer-ho, 

es recorre a l’anàlisi de continguts i es fa una codificació dels textos 

de les transcripcions i una conversió en xifres per poder representar 

les posicions en una matriu a efectes de presentació i comprensió 

visual dels resultats. La codificació es construeix a partir del marc 

teòric: s’identifiquen determinats conceptes i expressions presents 

en el llenguatge i en els discursos dels grups d’actors i, sobretot, 

s’interpreten les intervencions per reconèixer i destacar la posició 

central que s’està defensant. 

Quan parlem de discurs ens referim a tot allò que el llenguatge 

expressa com producte i reflex d’una societat, és a dir, tot allò que 

expressem quan fem us de la paraula: sentiments, idees, actituds, 

valors, creences. Precisament, es vol tenir en compte el paper que 

poden jugar els discursos en la modificació de postures individuals, 
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prèvies a la interacció en grup. Es vol estudiar el discurs per dins (idees 

implícites en allò expressat per cada actor) i per fora (efectes del receptor 

i la situació). L’ús combinat d’entrevistes, qüestionaris de posicionament 

individual i grups de treball facilita aquest tipus d’anàlisi. 

Les entrevistes són obertes, en el sentit que es proveeixen només 

algunes idees i es deixa llibertat perquè l’entrevistat construeixi les 

respostes amb els seus propis termes i proporcionant informació 

addicional sobre el tema o el context en el qual l’interpreta. La tècnica 

d’entrevista s’utilitza fonamentalment amb actors de l’empresa, 

bàsicament gestors, propietaris i consultors estratègics.

Els grups de treball o grups de discussió es basen en la interacció entre 

actors que representen grups diferents de stakeholders de la RSC. La 

composició (homogènia o heterogènia) dels diferents grups celebrats 

garanteix que es produeixen combinacions diferents d’interacció. Això 

assegura un debat multifacètic i redueix el biaix que podria provocar 

en els resultats l’eventual rol dominant d’algun grup. També assegura 

la representativitat estructural. Abans d’iniciar el debat en grup, els 

participants estableixen les seves postures individuals de partida a 

través d’un qüestionari dissenyat i lliurat a aquest efecte.

Totes les entrevistes i grups formen part de treballs acadèmics i 

professionals de l’autora i en el seu disseny s’ha tingut sempre com 

objectiu comú la reflexió dels participants sobre el tema de la RSC. 

Tot i que el disseny dels grups de treball respon a criteris científics, els 

actors no participen en les entrevistes o grups de discussió influïts per 

la recerca, sinó que ho fan en un entorn de tipus tècnic-professional. 

Els seus discursos i les seves aportacions s’emmarquen en les postures 

reals a les que donen suport en els seus entorns habituals de treball 

i no a una “adequació acadèmica”. El diàleg multistakeholder que es 

reprodueix en els grups no exagera les postures per projectar una imatge 

artificial, adaptada al seu estereotip de grup o ideari que se suposa que 

han de defensar com a grup. Si més no, no s’exagera per donar-li al 

discurs un caràcter acadèmic, de model ideal. Com és natural esperar, 

sí es poden produir discursos típics de grup, exagerats, diferents als 

individuals. Però detectar això forma part de la mateixa recerca. 

Cal insistir que es treballa amb percepcions i opinions sobre la RSC, 

no amb comportaments reals o pràctiques reals de RSC. De fet, 

no es realitza cap anàlisi documental de, per exemple, memòries 
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de sostenibilitat de les empreses participants, dels seus codis de 

conducta, resultats finals (mesurats amb indicadors) del diàleg amb 

stakeholders, o discursos de les empreses, ONG o altres grups en els 

mitjans, Internet o fòrums públics diversos. 

Els detalls de la mostra, així com del disseny i de l’estructuració de 

les tècniques i la seva anàlisi, es presenten a continuació.

8.4. Composició i caracterització de la mostra

En el marc teòric i en els primers capítols de la part empírica 

ja s’ha anat acotant la població d’estudi i argumentant el seu 

interès per a la recerca. La població d’estudi inclou empreses, 

entitats i professionals actius en sostenibilitat que representen 

els stakeholders consubstancials i contextuals de la RSC i que no 

són aliens a aquest tipus d’estratègia, ans al contrari, observen, 

estudien o apliquen la RSC a nivell tècnic, expert o decisori i tenen 

una opinió i perspectiva formada arran del seu rol (relativament) 

actiu en la RSC.

Com repàs de les argumentacions elaborades en capítols anteriors 

sobre la població:

• L’interès de la recerca se centra en l’àmbit de la sostenibilitat 

i, concretament, el paper de l’empresa en el procés de canvi 

de paradigma. La RSC s’estudia com noves formes de relació 

entre empresa i societat en el camí cap al desenvolupament 

sostenible. No es tenen en compte altres dimensions de la RSC 

lligades a temes com les relacions laborals, la integració social, 

qüestions de gènere, conciliació i altres temes de dimensió 

global com drets humans o treball infantil.

• L’estudi de la RSC se centra en la relació amb stakeholders: 

les estructures d’aquesta relació i les percepcions dels 

mateixos protagonistes. Es restringeix l’anàlisi als stakeholders 

consubstancials i contextuals. Els stakeholders contractuals 

(proveïdors, clients industrials i finals, entitats financeres) 

no s’hi compten sota el supòsit que les seves relacions poden 

quedar més clarament establertes pel fet d’estar regulades a 

través de contractes i mecanismes formals. És evident que 
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també tenen un paper important, però en aquest cas interessa 

destacar el paper dels actors vinculats a l’empresa únicament 

pel context socioambiental i el caràcter voluntari de les accions 

de l’empresa.

• Es vol arribar a conclusions sobre el grau d’avenç i cohesió 

social sobre el desenvolupament sostenible. Amb aquest motiu, 

es té en compte, sobretot, a aquells actors que hi participen 

més activament, a través de la pràctica professional quotidiana 

en temes de sostenibilitat. La població inclou els professionals 

de nivell tècnic, expert i decisori, actius en RSC. És una 

població “experta”; no inclou el coneixement “profà” sobre 

la RSC que poden tenir el públic o els ciutadans, ni tan sols 

com consumidors (la seva visió, per exemple, es recull a través 

de les associacions de consumidors, com entitats d’interessos 

organitzats; no a través del consumidor “de carrer”).

Partint d’aquesta població, s’ha treballat amb una mostra de 198 

participants entre les diverses tècniques: 21 entrevistats i un total 

de 177 participants en 8 grups de treball. Tots són de la regió 

metropolitana de Barcelona o hi exerceixen professionalment, de 

forma principal. 

En els grups de treball es parla de participants perquè el que interessa 

analitzar és la perspectiva que els diferents professionals presents 

en cada grup celebrat defensen i (eventualment) modifiquen en 

la interacció i debat durant el treball en el grup. Del total de 

177 participants, 19 van ser presents en més d’un grup, donant-

se el cas de 3 persones que han assistit a 3 dels grups celebrats. 

Prenent les repeticions en consideració, la mostra està composada 

per 150 individus que han participat (en una o més ocasions) en 

els grups de treball; i 21 individus que han estat entrevistats. El 

possible efecte dels 19 “fidels” s’ha tingut en compte en l’anàlisi 

dels resultats. 

Els mètodes qualitatius no mesuren sinó que treballen amb 

significats. La mostra no ve determinada per un nombre de 

participants calculat per assegurar la fiabilitat estadística dels 

resultats. El treball amb entrevistats i grups s’ha anat desenvolupant 

mentre la informació obtinguda no era redundant. Mentre s’ha anat 

obtenint nova informació, s’ha continuat incorporant subjectes a 
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la mostra. Quan malgrat la incorporació de nous subjectes i la 

celebració de nous grups, aquests no aportaven nova informació, 

llavors s’ha assumit la saturació de la informació.

En aquest punt, la mostra final queda caracteritzada de la següent 

manera:

Fig. 13. Quadre resum de la mostra d’estudi i les tècniques qualitatives emprades

 PARTICIPANTS 
(aportació de perspectives) 

SUBJECTES 
(representació 

estructural) 

TÈCNIQUES 
CELEBRADES 

    

ENTREVISTES 21 21 21 

GRUPS 
DE TREBALL 177 150 

8 
GRUPS DE TREBALL 
(amb lliurament previ 

d’un qüestionari) 
    
TOTAL 
 198 171  

 

A diferència d’altres tècniques d’estructura similar però de base individual, 

no es busquen opinions individuals, sinó representatives, dominants d’un 

grup d’unes característiques determinades. Es pretén conèixer visions i, 

en aquest sentit, s’ha fet una identificació prèvia de tots aquells segments 

que puguin tenir visions o discursos diferents sobre la RSC, classificats de 

forma genèrica com actors consubstancials i contextuals. En total, queden 

definits 11 grups d’actors:

Consubstancials: 

- gestors (presidents, alta direcció, propietaris)

- tècnics (empleats i treballadors de nivell expert-tècnic o amb càrrecs 

intermitjos)

- accionistes

- consultors estratègics

Contextuals: 

- interessos organitzats (inclou consumidors, sindicats i patronals)

- administracions (en tots els nivells territorials i competències)

- mitjans de comunicació (en sentit ampli, inclou també mitjans digitals 

i agències)

- universitat (i centres de recerca)

- comunitat local (inclou associacions de veïns i plataformes)

- mediadors (professionals de la mediació i la participació)

- ONG (sobretot actives en temes de medi ambient i sostenibilitat)
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Els grups d’actors que queden determinats per la mostra i la seva distribució 

es representen a la Figura 14:

Fig. 14. Distribució de grups d’actors a la mostra d’estudi 

 

Gestors
14%

Tècnics
19%

Administracions
8%

Mitjans
7%

Universitat
14%

Comunitat local
5%

Mediadors
5%

ONG
14%

Accionistes
3%

Consultors 
estratègics

6%
Interessos 
organitzats

5%

          Actors contextuals: 58%                Actors consubstancials: 42%

Aquesta distribució d’actors a la mostra assegura una bona representativitat 

estructural. Les característiques específiques dels grups d’actors es presenten 

de forma separada per a les entrevistes i per als grups de treball.

Caracterització dels entrevistats:

S’ha realitzat un total de 21 entrevistes únicament a stakeholders consubstancials, 

és a dir, interns a la mateixa empresa. Concretament, es tracta de 15 empresaris 

o directius i 6 consultors estratègics. Respecte a aquests darrers, es tracta de 

consultors de les empreses que treballen conjuntament amb l’alta direcció per 

elaborar estratègies i plans d’acció i, per tant, són actors molt propers a la presa 

de decisions corporativa. Respecte als primers, s’hi troben representants de l’alta 

direcció (presidència, direcció general) d’empreses grans o multinacionals i 

propietaris (amos) de PIME i petites empreses, distribuïts de la següent manera:

Fig. 15. Caracterització dels gestors entrevistats

 

PIME-amo 3

PIME-directiu 1

Petita empresa-amo 3
Empresa gran-president 

2

Empresa gran-alt directiu 
6
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La distribució per sectors d’activitat i àmbit territorial es presenta en la 

Figura 16.

Fig. 16. Distribució d’entrevistats per sectors d’activitat i àmbit territorial

 

 CATEGORIA SECTOR TERRITORI Nº

Consultors estratègics Consultoria de serveis Estatal 1
Internacional 3
Regional 2

Gestors Construcció Internacional 1
Gran consumidor Estatal 1

Internacional 1
Industrial Regional 7
Noves tecnologies Internacional 1
Química-farmacèutica Internacional 1
Serveis Infrastructures Internacional 3

TOTAL 21

Caracterització dels participants en grups de treball:

Amb 150 subjectes presents en una o més ocasions en els grups de treball, 

la representativitat estructural dels actors de la sostenibilitat també queda 

assegurada en el debat sobre RSC, tal i com mostra la seva distribució:

Fig. 17. Caracterització dels subjectes participants en els grups de treball

 

ONG 17%

Tècnics 21% Comunitat local 6%
Administracions 7%

Mediadors 4%
Interessos organitzats 5%

Gestors 11%

Universitat 14%

Consultors estratègics 3%

Accionistes 4%

Mitjans 8%

            Actors consubstancials: 39%     Actors contextuals: 61%              

  

Els diferents actors representen àmpliament alguns aspectes estructurals 

de relleu per a l’estudi de la RSC sota el paradigma de la sostenibilitat. 

Específicament, els sectors corporatius d’activitat més actius en RSC a 

Catalunya; els sectors d’activitat principals dels grups contextuals; i la 

incidència territorial de l’activitat dels diferents grups d’actors considerats. 

Les següents taules i gràfics representen aquesta informació:
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Fig. 18. Distribució de participants en grups de treball per sector d’activitat

Fig. 19. Distribució de participants en grups de treball per àmbit territorial

 

Regional 84
Local 21

Estatal 18
Internacional 

27

Amb les dades presentades queda caracteritzada la mostra com 

estructuralment representativa de la població d’estudi donat que inclou:

• directius, sobretot d’empreses grans i de sectors actius en RSC, 

però també d’empreses petites i de sectors tradicionals de la regió 

metropolitana de Barcelona; 

8. Objectius de la recerca i metodologia
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• empleats, consultors i inversors implicats en les estratègies de RSC; 

• administracions, creadors d’opinió i coneixement i representants 

de la societat organitzada, actius en els àmbits del medi ambient, 

la participació i la comunicació i, per tant, ben equipats per donar 

opinions i perspectives sobre la RSC.

Els noms de persones i entitats de la mostra no s’adjunten en aquest treball 

de tesi per tractar-se de dades personals. 

8.5. Estructura i desenvolupament de les entrevistes i 
grups de treball

La combinació de tècniques qualitatives té per objectiu comprendre 

situacions des de diversos abordatges, a través de la interpretació a partir 

del discurs dels subjectes. Aquesta comprensió es fa des del diàleg amb les 

persones implicades i entre les persones implicades. En el primer nivell, s’hi 

troben les entrevistes realitzades amb gestors i consultors. En el segon nivell, 

estan els grups de treball. Es vol interpretar el procés comunicatiu en la seva 

vessant verbal i contextual. La idea és que les persones, individualment o 

col•lectivament, puguin oferir explicacions sobre les seves percepcions i 

sobre el seu perquè, directament o de forma induïda per la investigadora.

Cal fer dos incisos, un sobre el paper de la investigadora i l’altre sobre el 

disseny i estructura de les tècniques i del treball de camp en general. Un cop 

fets aquests aclariments, es descriurà el desenvolupament de les entrevistes 

i els grups de treball.

El paper de la investigadora ha estat central, ha conduït personalment totes 

les entrevistes i ha estat present en tots els grups de treball. També s’ha 

ocupat de l’anàlisi integrada dels resultats. Una de les acusacions típiques 

de les investigacions qualitatives és el seu subjectivisme. Per evitar-lo es 

pot recórrer a la triangulació que consisteix en contrastar el resultat de 

l’anàlisi de diferents investigadors a partir d’unes mateixes fonts i de forma 

independent i, també, l’obtenció de dades mitjançant diferents tècniques. 

Un cop analitzats els resultats d’aquesta manera, si s’arriba a conclusions 

similars els resultats queden validats i el subjectivisme eliminat. En aquesta 

recerca, intencionadament, només la investigadora analitza els resultats. 

El que es busca amb la participació en totes les tècniques és identificar un 

discurs característic, un aspecte inèdit de la RSC que no s’havia considerat 
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o no havia aparegut abans, o possibles subjectes que fan de líders socials. 

Això obliga a tenir una actitud oberta i vigilant, així com una visió de 

conjunt de tota la recerca. Això és aplicable tant per al treball de camp 

com per al treball d’anàlisi de les dades. 

L’altre incís és sobre el disseny i estructura de les tècniques. Aquestes 

formen part del disseny general de la recerca acadèmica i també de 

l’activitat professional de la investigadora, i s’han efectuat al llarg 

dels darrers gairebé quatre anys. Aquest fet ha suposat un avantatge, 

especialment per la capacitat d’extreure perspectives i actituds que, amb 

molta probabilitat, haurien pogut quedar distorsionats en un entorn 

únicament “acadèmic”. El fet que les entrevistes i grups es celebressin en 

marcs professionals assegura perspectives genuïnes dels actors. La possible 

distorsió de discursos dels actors no prové de la recerca sinó, justament, 

del que la recerca vol estudiar.

El desenvolupament del treball de camp ha seguit el següent cronograma 

(Figura 20):

Fig. 20. Cronograma de tècniques de la recerca

 

 
Periode 2003 2004 2004 2005 2005

març-octubre maig octubre febrer març

Codi E1 GI1 GA GB GC
Tècnica Bloc d'entrevistes a 

directius i consultors grup de treball grup de treball grup de treball grup de treball

Participants 11 27 18 18 29

Marc 
Professional

Càtedra AGBAR 
d'empresa i 

desenvolupament 
sostenible

Càtedra AGBAR 
d'empresa i 

desenvolupament 
sostenible

Agenda 21 
Ajuntament de 

Barcelona

Diputació de 
Barcelona

Fira                                
Ecomed-Pollutec 

Jornades tècniques

Periode 2005 2005 2005 2005 2005
abril novembre juliol octubre abril-novembre

Codi GD GE GF GI2 E2
Tècnica grup de treball grup de treball grup de treball grup de treball Bloc d'entrevistes a 

empresaris i pimes

Participants 19 20 21 25 10

Marc 
Professional

Universitat de Vic 
Jornades de 
comunicació

Universitat de Vic 
Jornades de                  

Medi Ambient

Institut Català de 
Tecnologia Càtedra Agbar Departamnet de Medi 

Ambient i Habitatge

El cronograma i marc professional de celebració de les tècniques ja donen 

una primera indicació de l’orientació que es va donar a la RSC en cada 
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tècnica conduïda i grup celebrat. Per fer això més evident es presenta 

a continuació el detall de distribució de stakeholders en cada cas 

(Figura 21): 

Fig. 21. Distribució de stakeholders i caracterització de les tècniques de la recerca 

 

Entrevistes – gestors – E1

Grup contextuals – GA

Associacions – GB

Grup consubstancials – GC

Comunicadors – GD

Ambientalistes – GE

Gestió innovació – GF

Grup mixt – GI1

Grup mixt – GI2

Entrevistes – gestors – E2

Gestors

Tècnics

Accionistes

Consultors estratègics

Interessos organitzats

Administracions

Mitjans

Universitat

Comunitat local

Mediadors

ONG

Com es pot observar, cada tècnica ha cobert un aspecte diferent de la RSC 

pel doble joc entre homogeneïtat i heterogeneïtat d’actors participants, 

així com tema transversal abordat (RSC i participació, RSC i medi ambient, 

RSC i comunicació, RSC i gestió). En conclusió:

• Els dos blocs d’entrevistes (E1, E2) proveeixen informació sobre la 

perspectiva individual dels gestors i consultors, és a dir, dels actors més 

propers a la presa de decisions corporativa.

• Els dos grups de treball integrats (GI1, GI2) aborden la RSC de forma 

general, amb una participació mixta i amb interacció de les múltiples 

perspectives que conviuen sobre RSC.

• Els dos grups homogenis (GA,GC) ofereixen visions de bloc, és a dir, 

d’empresa (GC-grups consubstancials) i de societat i context (GA-grups 

contextuals).



237

• Per últim, la resta de grups mixts elaboren perspectives transversals de la RSC 

sobre la base de les relacions entre stakeholders: GB-associacions i governança, 

GD-comunicadors, GE-ambientalistes i GF-gestors i enginyers.

La Figura 22 mostra la cobertura de les tècniques, per actors i per 

perspectives de relació entre actors:

Fig. 22. Cobertura per actors i per relació entre actors de les tècniques de la recerca

 

 
Consubstancials Contextuals

Participació

Comunicació

Management

Medi Ambient

RSC

E2

GB
B

E1 GC GA

GI1

GI2

GD

GF

GE

Els trets de disseny generalitzables a tots els grups de treball són: 

• Tots ells aborden la qüestió general de la RSC (Què és? Com s’aplica?)

• Tots es celebren en seus d’entitats de coneixement i es desenvolupen en 

una sala organitzada en U. Duren aproximadament 2 hores, o almenys 

la part que s’ha utilitzat per a la recerca tenia aquesta durada.

• Tenen una estructura similar de funcionament: Presentació de 

participants; proposta de tema/pregunta central de discussió; treball 

d’interacció en equips reduïts, en cas de grups nombrosos; interacció 

en grup, “plenari”; conclusions.

• La investigadora ha estat directament implicada en el disseny, 

convocatòria i desenvolupament de tots els grups. En tots els casos s’han 

usat tècniques de dinamització i moderació dels grups, bé directament 

conduïdes per la investigadora, bé per altres especialistes en dinàmica 

de grups. Les dinàmiques anaven dirigides a assegurar la participació 

de tots els presents i una interacció rica i plural. 

• En tots els casos, s’ha considerat per a la recerca únicament la interacció 

produïda com aportació de coneixement per part dels mateixos 

participants. És a dir, en el cas d’una aportació externa de coneixement 

per part d’un ponent, aquesta es va celebrar al final de la sessió i, per 

tant, no va condicionar el coneixement previ, d’arribada. 

8. Objectius de la recerca i metodologia
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• En tots els casos, la investigadora va lliurar un qüestionari de 

posicionament individual als participants. Aquest qüestionari és un 

instrument específic de la tesi i així es va anunciar als presents.

• Els debats en grup van ser enregistrats i transcrits.

En l’Annex 1 es presenten les convocatòries i programes dels 8 grups de 

treball.

Com ja s’ha dit, a l’inici de cada grup de treball es va lliurar un qüestionari 

als assistents. No es tracta d’un qüestionari dissenyat a efectes quantitatius, 

de fet es va donar l’opció d’omplir-lo voluntàriament i de forma anònima. 

El qüestionari únicament ofereix una visió general d’alguns pressupòsits 

bàsics de partida en el posicionament “ideològic” dels participants en els 

grups de treball. La seva anàlisi permet detectar posicionaments comuns 

de grup i fer evident l’eventual modificació d’aquests posicionaments 

al llarg de la interacció. En el seu disseny es va limitar el nombre de 

preguntes a 5, amb respostes tancades. L’anàlisi dels resultats que es fa és 

sobretot qualitativa, per complementar algunes interpretacions de l’anàlisi 

de resultats de les entrevistes i grups de treball. El model de qüestionari 

s’inclou com Annex 2. 

Per últim, cal indicar que les entrevistes han estat semiestructurades, amb 

algunes preguntes o temes inicials, però prou obertes com per deixar que 

el subjecte elaborés el discurs sense grans condicionants previs. Part de les 

entrevistes del bloc E1 es va publicar en un informe118 i com resultat de 

les entrevistes del bloc E2 es va confeccionar un estudi de bones pràctiques 

de RSC a la petita empresa119. L’Annex 3 inclou l’esquema utilitzat per a 

la conducció de les entrevistes.

Es pot afirmar que aquesta estructura de treball, així com la composició 

final de la mostra, asseguren la representativitat, fiabilitat, validesa interna 

i externa i objectivitat. 

8.6. Procediment d’anàlisi

La fase d’anàlisi en una investigació suposa identificar els elements 

que configuren la realitat estudiada, descriure les relacions entre ells i 

sintetitzar el coneixement que resulta d’aquest procés. En una investigació 

qualitativa les dades solen ser textos i en aquest cas són transcripcions de 

les entrevistes i del debat en els grups de treball. 

 118.  Informe Anual 2003. 
Responsabilitat Social Cor-

porativa. Càtedra AGBAR 
d’Empresa i Desenvolupament 

Sostenible, ICT-Fundació 
AGBAR, 2003, Barcelona

 119. Estudi sobre Micropro-
jectes de Responsabilitat Social 

i Ambiental a la PIME i la 
Microempresa, Departament 

de Medi Ambient i Habitatge, 
2005 (no publicat)
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Hi ha diferents formes de treballar sobre els textos o, millor dit, 

sobre el llenguatge. La sociologia no s’ocupa ni de la gramàtica –ho 

fa la lingüística-, ni del sistema de signes –ho fa la semiòtica-. El 

que interessa a la sociologia, del llenguatge, és el fet que serveix per 

expressar sentiments, elaborar idees, manifestar actituds i transmetre 

coneixements, valors i percepcions. En altres paraules, el que interessa 

no és el llenguatge en ell mateix, sinó allò que conté, el significat referit 

com discurs. 

La recerca analitza discursos, per dins i per fora. Per dins, per fer aflorar les 

ideologies o sistemes de valor i visions del món que defensen implícitament 

els subjectes. I per fora, per situar el discurs en el seu context prenent en 

consideració tant l’emissor, com el receptor i la situació. En aquest darrer 

cas, el que es busca amb l’anàlisi del discurs és fer aflorar els dubtes, els 

desacords, les redundàncies o les contradiccions. És evident que això no 

es pot fer únicament a través d’una anàlisi quantitativa del discurs, basada 

en la segmentació en fragments, la seva codificació i un estudi descriptiu 

del contingut. Ens interessa també, i sobretot, el significat. 

L’anàlisi efectuada es basa en l’estudi dels significats, és a dir, dels discursos 

en el seu context, les possibles contradiccions, les diferents definicions de 

conceptes en diferents situacions i l’adaptació o “modificació” del discurs 

arran de la interacció amb els receptors. Per fer més còmode i, alhora, 

exhaustiva aquesta tasca s’ha treballat amb un programa d’anàlisi de 

textos (WinMax97 pro). Les transcripcions s’han segmentat en fragments 

que coincideixen amb intervencions dels diferents subjectes. Aquests 

fragments s’han codificat per poder ordenar i identificar visions comunes, 

oposades, contradictòries o ambigües. 

Els textos en el seu conjunt, i les intervencions o fragments en particular, 

s’han treballat d’acord al coneixement de la investigadora sobre els 

moments, situacions i espais en els quals es van pronunciar. S’ha pres en 

consideració factors com:

• el subjecte o emissor i el seu rol en el debat: líder, dominant, observador, 

neutral, passiu, indiferent; 

• la dinàmica de la interacció: activa o passiva, constructiva o negativa;

• el context en el qual es construeix el significat del discurs: per defensar 

una postura davant d’ambientalistes; per construir un discurs de 

legitimitat com actors en la RSC; per reforçar una visió de bloc (com 

empresa o com societat); per combatre una visió de bloc. 
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situacions i 
l’adaptació o 
“modificació” del 
discurs arran de 
la interacció amb 
els receptors.
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En la presentació de resultats, s’ofereix tres tipus d’anàlisi. Una primera 

anàlisi és de discurs, de significat. S’analitzen les entrevistes, qüestionaris 

de posicionament individual i grups de treball per descriure les postures 

i percepcions dels 11 grups d’actors. Es proveeix exemples de fragments 

que reforcen el model de percepció de cada grup, així com exemples 

de contradiccions i confusions sobre la RSC. La segona anàlisi intenta 

relacionar els actors i els seus discursos per veure els diferents rols que 

cada grup s’adjudica o adjudica als altres en el debat. 

El tercer tipus d’anàlisi també és qualitatiu però es presenta a través de 

gràfics, no de textos, en un intent de dibuixar un mapa de percepcions que 

faciliti la interpretació visual dels resultats. En aquest cas s’ha recorregut 

a l’anàlisi de continguts, amb el recompte de fragments codificats de les 

intervencions dels actors i a alguns artificis matemàtics per crear dos eixos 

de coordenades i poder representar punts. Les coordenades es defineixen 

oposant, d’un cantó, la perspectiva com governança a la perspectiva com 

comunicació i, de l’altre, la perspectiva com estratègia a la perspectiva com 

màrqueting. La maniobra consisteix en considerar que es tracta d’extrems 

i que els actors estaran més a prop o més lluny d’aquests extrems, en 

un punt concret en la superfície que queda definida quan la coordenada 

governança-comunicació creua la coordenada estratègia-màrqueting. Els 

quadrants que queden definits es descrivien en l’apartat 5.3 i en la Figura 10:

Fig. 10. Models de percepció social de la RSC
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L’apartat de conclusions presenta una interpretació integrada d’aquests 

resultats fent referència al marc teòric i als objectius i hipòtesis de 

partida.

 

Es vol dibuixar 
un mapa de 
percepcions 
que faciliti la 
interpretació 

visual dels 
resultats. 

Mitjançant 
l’anàlisi de 

continguts de 
les intervencions 

dels actors i  
alguns artificis 

matemàtics, es 
creen dos eixos 

de coordenades.  
S’oposa, 

d’un cantó, la 
perspectiva com 
governança a la 

perspectiva com 
comunicació 

i, de l’altre, la 
perspectiva com 

estratègia a la 
perspectiva com 

màrqueting. 
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9. Presentació de resultats

En aquest capítol, es presenta l’anàlisi de resultats obtinguts de les 

entrevistes, qüestionaris i grups de treball. Tal i com s’avançava en el capítol 

anterior, es fa tres tipus d’anàlisi i presentació de resultats: s’examina les 

percepcions i les argumentacions dels diferents actors i s’aporta fragments 

que exemplifiquen les diverses perspectives defensades pels onze grups 

d’actors en cada context; s’estableix les relacions entre actors i papers 

autoatorgats i atorgats pels altres; s’assaja una representació gràfica de les 

posicions relatives sobre RSC a través d’un “mapa de percepcions” dels 

diversos stakeholders construït a partir de l’anàlisi de contingut de les 

intervencions.

9.1. La RSC des del punt de vista dels “decisors 
corporatius”. Anàlisi d’entrevistes

En aquest apartat, es presenten els resultats de les entrevistes a gestors 

i consultors estratègics realitzades entre abril-octubre de 2003 i entre 

març-novembre de 2005.

9.1.1. Gestors 

Una lectura atenta de les transcripcions de les entrevistes mostra un grau 

entre moderat i elevat de comprensió i acceptació dels supòsits de la 

RSC. Contràriament al que es podria pensar, el terme no resulta aliè a 

cap dels gestors entrevistats, ni tan sols als propietaris de microempreses, 

aparentment més preocupats per consolidar el negoci que per “anar més 

enllà”. A més, és interessant destacar que, tot i que no apareix mai el 

concepte de governança, sí estan presents idees com implicació, integració 

de punts de vista o “tenir en compte”. Igualment, sembla haver-hi una 

separació molt clara entre RSC i màrqueting. 

Per les diferències en els seus discursos i en les capacitats (de recursos) per 
impulsar accions de RSC, distingim entre els gestors de grans companyies 

i els de PIME.

Es fa tres 
tipus d’anàlisi 
i presentació 
de resultats: 
s’examina les 
percepcions i les 
argumentacions 
dels diferents 
actors; 
s’estableix les 
relacions entre 
actors i papers 
autoatorgats 
i atorgats 
pels altres; i 
s’assaja una 
representació 
gràfica de 
les posicions 
relatives sobre 
RSC a través 
d’un “mapa de 
percepcions” 
dels diversos 
stakeholders 
construït a partir 
de l’anàlisi de 
contingut de les 
intervencions.



242 Responsabilitat corporativa i sostenibilitat: actors socials, comunicació i governança

 9.1.1.1. Grans empreses

Un primer fet destacable de les grans empreses, independentment del 

sector d’activitat, és que l’alta direcció parla de la RSC i la sostenibilitat 

sempre en termes de competitivitat i creació de valor, almenys en el seu 

discurs públic. A més, RSC i sostenibilitat s’utilitzen sovint junts o com 

una mateixa cosa:

 “L’empresa es va constituir el 1891 amb una orientació a llarg termini. 

La idea de sostenibilitat i durabilitat han estat sempre presents com 

una qüestió estratègica. La competitivitat la basem en tres pilars: la 

confiança amb els stakeholders, la reputació i el llarg termini. La RSC és 

part d’aquesta orientació.”

E1g7. Directiu, empresa construcció

“El concepte de RSC és prou recent, ... fa temps que actua en aquest àmbit 

integrant-lo amb la mateixa idea d’empresa sostenible. La preocupació 

per aquest enfocament ve dels processos de globalització i liberalització, 

amb la competència i la internacionalització, amb més presència en 

altres entorns geogràfics. La RSC és un instrument que es fa servir des de 

fa més de 10 anys i que es fa com projectes, com ...”

E1g6. Directiu, empresa de serveis d’infraestructures

“En la seva visió d’empresa sostenible, ... aposta per l’ecoeficiència en 

l’elaboració dels seus productes i el Pla Estratègic 2002-2006 es basa en 

l’energia de baixes emissions procedents dels cicles combinats i en les 

energies netes i renovables. Dins d’aquesta visió, mirem la RSC tal i com 

la defineix la Unió Europea, suposa una estratègia per avançar cap a la 

sostenibilitat. La RSC dóna suport a la visió d’empresa sostenible; també 

és una base per a la reputació corporativa i per a les polítiques de govern 

corporatiu.”

E1g3.Directiu, empresa sector elèctric

No és estrany trobar referències als valors, l’ètica i la cultura 

empresarial:

“A més dels avantatges competitius, en la seva estratègia de RSC moltes 

empreses contemplen molts factors que són responsables del canvi. Com 

una ètica interna relacionada amb les persones i la seva qualitat humana 

que es trasllada a tota l’organització.”

E1g4. Directiu, empresa gran consum
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“Els últims escàndols financers i la internacionalització de l’economia 

han obert el debat sobre la responsabilitat social. En aquest debat es 

corre el risc de confondre idees com l’ètica i l’acompliment de la 

llei. Una visió d’empresa sostenible suposa anar més enllà del que 

està establert legalment. A ..., aquesta visió té la doble dimensió 

de l’ètica i la RSC. L’ètica empresarial és una filosofia, una política 

d’empresa. La RSC és el programa de treball que duu aquesta filosofia 

a la pràctica.”

E1g8. Directiu, empresa gran consum

L’ús freqüent i ben contextualitzat de la sostenibilitat, la RSC o 

l’ètica, juntament amb altres termes propis de les escoles de negocis, 

com business case o triple bottom line, demostra que els directius 

estan formats i al dia sobre el tema. 

“A ... la RSC no és una estratègia aïllada sinó una cultura corporativa 

que a més a més respon a plantejaments proactius. En el nostre cas 

es tracta d’un business case. Anar en la direcció de la RSC suposa un 

triple benefici o objectiu: Millorar la reputació i imatge corporativa, 

millorar les relacions de confiança, igualtat i respecte cap els nostres 

stakeholders per construir relacions sòlides que es mantinguin en 

situacions de turbulència o crisis, millorar la capacitat de captura de 

talent i retenir el coneixement dins l’organització...”

E1g1. Directiva, empresa sector químic

La profunda comprensió del concepte i les seves implicacions fa que 

els directius siguin prou capaços d’establir diferències entre aplicació 

d’accions de RSC, comunicació i RSC orientada a les vendes:

“Per a comprendre fins a quin punt una empresa integra la RSC com 

factor de competitivitat és útil conèixer en quina fase d’evolució de 

l’estratègia es troba. La fase prèvia és aquella en què l’acció social 

i cultural es tradueix bàsicament en acció caritativa, aïllada i amb 

falta de comunicació i transparència. En la fase inicial, la RSC i 

l’acció social estan enfocades directament a la bona imatge encara 

que sense integració amb la resta de l’empresa i amb poc control de 

l’acció. En la fase avançada, hi ha integració de l’acció en l’estratègia 

de l’empresa. La RSC es comprèn com factor de competitivitat i 

s’usen sistemes avançats per a la seva gestió. ...es troba en aquesta 

fase avançada.”

E1g1. Directiu, empresa noves tecnologies
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“... està fent una aposta de competitivitat basada, entre altres aspectes, en 

el respecte pel medi ambient. L’aposta per les energies verdes i de baixes 

emissions es basa en la idea que seran acceptades pel consumidor i, per 

tant, seran competitives. Al costat d’això, ... disposa de mecanismes per 

a comunicar-se amb els seus interlocutors, entendre les seves demandes 

i incorporar-les a les seves actuacions empresarials, en sintonia amb les 

pràctiques recomanades de RSC. ... El posicionament de ....com empresa 

socialment responsable potenciarà la seva posició competitiva a llarg 

termini. ... comunicarà públicament la seva estratègia en responsabilitat 

social amb la publicació del seu Informe Social”

E1g3. Directiu, empresa sector elèctric

“En el sector de l’alimentació, la dimensió i el creixement són factors 

importants de competitivitat. Això suposa obrir noves tendes i, per fer-

ho, cal presentar-se a les noves comunitats com un bon veí. Si ets vist 

com un bon ciutadà corporatiu, això incrementa les vendes, permet 

aconseguir ubicacions favorables i tot plegat suposa un avantatge 

competitiu”

E1g2. Director general, empresa sector alimentació

Fins i tot algun directiu s’atreveix a denunciar el paper pervers que pot 

tenir el màrqueting aplicat a la RSC:

“Hi ha molt factors externs que impulsen l’avenç cap a la RSC: la 

pressió social, la preocupació pel medi ambient, la demanda dels 

consumidors d’actituds responsables, la transparència, l’aparició de 

nous marcs de referència, com codis de conducta i estàndards. Aquests 

factors impulsen adelantos però l’autèntic impuls ha de venir de dins, 

de la mateixa cultura corporativa. En general, les empreses no poden 

entendre la RSC com un maquillatge perquè ja s’ha demostrat que això 

té un efecte bumerang.”

E1g4. Directiu, empresa gran consum

La majoria reconeixen la importància del diàleg amb stakeholders però 

d’una forma genèrica, sense donar exemples clars de com ho aborden. 

Es percep un discurs molt políticament correcte, ple de referències a la 

integració, el compromís i la corresponsabilitat, però poc basat en fets i 

dades:

“Per a ..., la integració de la RSC a la seva estratègia de govern és bàsic. 

L’exercici de la RSC es basa en un compromís, llarg en el temps i ample 
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en el seu espectre, que considera que sense la participació i la comunicació 

de les seves principals parts interessades l’activitat del nostre Grup estaria 

disminuïda. Es necessària l’aportació de molts per treballar des de la 

corresponsabilitat, terme que per a nosaltres resumeix un dels principals 

reptes del futur: el desenvolupament sostenible només serà possible 

si tots els actors implicats es comprometen i assumeixen la seva part de 

responsabilitat.”

E1g8. President, empresa servei infraestructures

“La importància del diàleg social està molt lligada al tipus de sector 

i d’empresa (...) En el nostre cas, són stakeholders importants les 

administracions públiques, el món científic i les universitats. Cal mantenir 

un diàleg permanent amb aquests agents i buscar maneres de reflexió 

i treball conjunt. És important el debat públic sempre amb l’objectiu de 

construir una interacció transparent entre tots.”

E1g1. Directiva, sector químic

Només dues empreses ofereixen postures més “humils”, introduint la idea 

d’autoaprenentatge o declarant que, tot i la importància del diàleg, encara 

no es fa prou sobre el tema:

“Les col•laboracions i acords de cooperació mútua i transparència amb els 

nostres stakeholders ens ha aportat una visió externa i objectiva de les nostres 

actuacions, l’experiència d’altres organitzacions o el desenvolupament 

de diferents aspectes de RSC de forma conjunta. El diàleg social ha actuat 

com catalitzador intern durant tot el procés de desplegament de la RSC i, 

sobretot, ens ha permès aprendre i seguim aprenent.”

E1g4. Directiu, empresa gran consum

“Els processos de diàleg social existents han de millorar-se. Estem treballant 

internament en aquest aspecte. Segons el nostre parer ara mateix això és 

lo que menys s’està desenvolupant entre la gran majoria de les empreses 

catalanes i espanyoles i també a altres països.”

E1g8. President, empresa serveis infraestructures

9.1.1.2. PIME i petita empresa

Els arguments dels petits empresaris són radicalment diferents als exposats 

pels directius de gran empresa. El nivell de comprensió i acceptació del 

concepte, però, sembla ser el mateix, encara que el motor provingui dels 

valors personals i del lideratge social, més que d’un business case:
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“No és prioritari per als petits i és un gasto.”

Amo. Microempresa sector industrial

“Molts d’aquests instruments els fan a nivell internacional i valen per a les 

grans empreses multinacionals que tenen problemes amb els drets humans, 

els drets laborals i el medi ambient. Són eines cares i difícils de fer. Cal 

tenir calers, una estratègia i recollida sistemàtica de dades. Per molts això és 

impossible. No és una prioritat ni hi ha problema de transparència o diàleg 

amb stakeholders.”

Gestor. PIME sector tèxtil

 

“Els grans han d’ensenyar els petits però de vegades el que fan és donar mal 

exemple . Els organismes haurien de pensar en eines adequades a la mida dels 

petits.”

Gestor. PIME sector industrial

Els empresaris i amos insisteixen en el lideratge personal i la satisfacció com 

motors de qualsevol acció de RSC, més enllà del possible retorn com benefici 

econòmic a llarg termini: 

“A les microempreses de vegades el problema no és la responsabilitat social o 

les exigències del mercat, o el benefici econòmic o ni tan sols la reputació. És 

la il•lusió d’un model de negoci diferent. El que frustra és la falta de recursos 

per fer coses perquè primer és la supervivència. Cal ser molt creatius.”

Amo. Microempresa sector industrial

“Sí, poden ser coses com triar uns proveïdors i no uns altres, ser proactiu 

amb la política de personal, no hi ha benefici econòmic directe, és més la 

satisfacció. I moltes vegades no t’ho valoren i per això més val no comunicar-

ho massa no sigui que encara et surti malament el que fas a fi de bé. Tots hi 

hem passat, els petits.”

Amo. Microempresa taller industrial

La implicació personal de l’empresari es reflecteix en la importància que 

atorga a la proximitat en la RSC, com accions directes amb la comunitat:

“Les coses més típiques de fer són de compra verda de materials i subministres, 

el tracte personal i les condicions favorables per a treballadors i proveïdors, 

les relacions directes amb els veïns i la comunitat i moltes coses de medi 

ambient.”

Amo. Microempresa taller industrial
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“Les actuacions orientades al mercat i el medi ambient normalment  són 

estratègiques. El que es fa a nivell comunitat i laboral és més de tipus 

compromís social i es plantegen com despesa directa o indirecta.”

Gestor. PIME consultoria industrial

La qüestió de la comunicació preocupa a mitges. Alguns empresaris creuen 

que pot ser important i avantatjós, altres no li donen cap rellevància i 

alguns fins i tot pensen que pot girar-se en contra:

“Crec que cal més informació per tenir idees i per vendre més ja 

t’esforces.”

Amo. Microempresa taller industrial

“En aquestes coses es bàsic la comunicació, tant per vendre com per 

estimular-se un mateix. A molts ens interessa que se sàpiga el que fem 

per així fer una mena de comunicació col•lectiva.”

Gestor. PIME consultoria industrial

“Els petits potser no poden gastar tant en comunicació però fan coses a 

la seva mida. No tenen perquè quedar-se al marge. Jo sé d’empresaris 

que no ho diuen però estan fent moltes coses amb els seus quatre 

treballadors. Més que un de gran.”

Amo. Microempresa sector industrial

“No es comuniquen les coses que fas perquè fa por que siguin mal 

interpretades. A més, això no ven. Si ho fas perquè vols, bé. I si no el 

client se li’n fot si li fots bon preu.”

Amo. Microempresa sector mecànic

“Moltes d’aquestes coses no es coneixen ni se sap que ho fas, de vegades 

millor així.”

Gestor. PIME sector tèxtil

Sobre la participació i relació amb stakeholders, la postura és 

extremadament humil i radicalment diferent a l’exposada pels grans 

empresaris. Sorprèn el grau d’assumpció del diàleg i, alhora, la incapacitat 

percebuda per fer-hi front:

“La majoria de temes fets pels petits no són de màrqueting, són de 

“contacte”, molt properes les accions. Això que dieu stakeholders o parts 

interessades, beneficiaris directes de l’acció, són gent que saps qui són 
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coneguts, que vas a dinar i els coneixes, hi tens un tracte directe. Fins i 

tot coneixes la família dels teus dels clients, proveïdors, treballadors... 

També el veí. No fas res que els hi pugui anar malament.”  

Amo. Microempresa sector industrial

“Ja tenim una pila de comissions i grups de treball però no serveixen 

de molt. Són poc transversals i no se’ls dóna la importància que 

convindria. La participació hauria de començar des de dins i tenir 

estructures internes i de poder que ens ajudin a afrontar els problemes 

externs.”

Gestor. PIME sector tèxtil

“Ja se sap que a les empreses grans hi ha molts problemes de coherència 

interna però això no és excusa per al diàleg amb diferents actors. Si 

es fan relacions més fortes després el procés intern per decidir és més 

fàcil. Això se sap de fa temps, si estàs al cas del que passa per fora és 

més fàcil respondre als canvis i als problemes.”

Gestor. PIME consultoria industrial

“Per fer bé la participació, l’empresa hauria de començar per tenir 

més capacitat d’aprenentatge i de rebre senyals de l’exterior. Això ens 

faria menys vulnerables.”

Amo. Microempresa sector serveis

9.1.2. Consultors estratègics

Una característica bàsica del discurs dels consultors estratègics és la 

prudència i l’escepticisme. Sembla que hi ha una contradicció evident 

entre allò que les grans empreses “diuen que fan” i que han après en 

els cursos per a alts directius i el que els seus consultors de capçalera 

“saben que fan”:

“En RSC existeix actualment el perill de sentar càtedra a través 

d’experiències massa prematures. Moltes empreses cauen en la 

temptació de voler ficar en un mateix sac tot allò que fan, fins i tot si 

no respon exactament als paràmetres que marca la RSC. En primer lloc, 

és important entendre el concepte. El primer pas de moltes empreses 

és la preparació de la memòria de sostenibilitat que va íntimament 

relacionada amb la construcció de la seva reputació i la consolidació 

de la marca.”

Consultor. Sistemes de gestió i acreditació
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“Fins al moment, la majoria de les empreses del nostre entorn no 

acostumen a anticipar-se voluntàriament al compliment de directrius o 

polítiques que no resultin obligatòries. Les primeres en iniciar processos 

de RSC han estat les grans empreses amb àmplia base accionarial, de 

serveis de caràcter públic o properes a un gran nombre de ciutadans 

o consumidors. Habitualment la proximitat a l’usuari dels seus béns 

i serveis, la seva transcendència pública o el grau d’informació que 

aquestes empreses es veuen obligades a facilitar determinen en gran 

mesura la necessitat de definir una estratègia de responsabilitat.”

Soci sènior. Gabinet d’advocats

“El concepte de RSC encara no està ben consolidat a Catalunya i s’associa 

sovint a acció social quan en realitat la RSC implica requeriments més 

amplis de resposta de l’empresa davant la societat a través del bon 

govern, els treballadors i també l’acció social. El concepte de RSC ha 

entrat bé a l’empresa i no des de l’àmbit tècnic sinó estratègic a nivell 

de direcció. Les empreses les grans, entren en el concepte buscant la 

reputació per pressió de les ONG, dels empleats o de la competència o 

de diferenciació. Moltes aborden la RSC reactiva però de fet això no és 

important. El que és important són els passos que es fan sigui a través de 

la redacció de memòries socials o de sostenibilitat, sigui a través de la 

suma de varios instruments que diferents per a cada empresa.”

Consultora sènior. Consultoria de serveis

En canvi, pel que fa a la seva percepció sobre la RSC a la PIME, sembla 

que hi ha més coincidència en el discurs i es posa èmfasi en els valors 

personals per sobre del benefici econòmic: 

“L’oportunitat per a la pime pot ser l’àmbit sectorial, on és més fàcil 

compartir i optimitzar els seus recursos limitats.”

Advocat

“Aquestes empreses més petites han trobat fórmules creatives de 

compromís amb la societat a un baix cost econòmic i de recursos i amb 

un gran impacte a nivell social i ambiental. L’experiència compartida 

d’aquestes petites empreses pot ser font de coneixement i també 

d’inspiració de cara a posar en pràctica microprojectes de responsabilitat 

empresarial de gran impacte. També pot ser una forma d’educació 

ambiental en la mesura que es doni un efecte multiplicador de la seva 

pràctica.”

Soci sènior. Gabinet d’advocats
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 “En general a les empreses micro el que motiva la Responsabilitat 

Empresarial són els valors personals. També es busca la cohesió interna 

i la motivació i la gestió dels salaris i els beneficis. Si, a més et dediques 

als serveis per força estàs molt orientat al mercat encara que en relació 

directa amb la gestió de proveïdors i el disseny de serveis i instal•lacions 

respectuoses a nivell social i ambiental.”

Consultor. Sistemes de gestió i acreditació.

“Cada vegada es nota que més empreses afronten la RSC amb independència 

de la seva dimensió o capacitat. I els empresaris, propietaris, gerents i 

emprenedors també cada vegada assumeixen més aquests compromisos 

com part d’una forma moderna de gestió o els seus propis valors personals, 

fins i tot al marge dels avantatges empresarials.”

Consultora sènior. Consultoria de serveis

De la mateixa manera, també són escèptics o, millor dit, crítics amb els 

objectius de la comunicació de la RSC:

“Malauradament, moltes empreses grans s’ho plantegen com una forma de 

recuperar la confiança, tornar a ser creïbles o fer màrqueting verd.”

Consultor. Sistemes de gestió i acreditació

“Cal saber quines accions de RSC es comuniquen i quines no. N’hi ha que 

són tan concretes que no és fàcil extreure-les i empaquetar-les per nodrir 

una estratègia de màrqueting o comunicació. Tampoc és aquesta la seva 

finalitat.”

Consultora sènior. Consultoria de serveis

El mateix és pot aplicar en el cas de l’opinió sobre el diàleg amb stakeholders. 

Sembla que, en general, els consultors, que es pot assumir que coneixen les 

“entranyes” de les empreses i els seus draps bruts, tenen clar que la RSC ni 

s’aplica com és degut, ni es comunica com convindria, ni molt menys es 

fonamenta en el diàleg autèntic, integrat:

“A continuació venen els aspectes d’organització interna. Les empreses tenen 

por de procedimentar i medir aquests aspectes en excés. De moment, moltes 

opten per impulsar programes des del comitè de direcció, sense recórrer 

a un departament específicament creat per a la RSC. El nou repte serà 

articular aquests programes amb el diàleg social amb tots els interlocutors 

i, de ben segur, els sindicats jugaran aquí un paper important.”

 Advocat
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“La majoria de memòries de sostenibilitat de les empreses són una relació 

d’accions. Moltes d’elles segueixen les directrius de la Global Reporting 

Initiative. Encara falta un sistema consolidat darrera d’aquestes accions 

i instruments, amb objectius, indicadors i un sistema de seguiment i 

avaluació. A més, el repte continua essent el diàleg social i el que això 

vol dir encara no està prou clar. Encara que molts instruments són un 

pas previ al diàleg o formes primàries de diàleg, el debat de debò amb 

els interlocutors passa primer per la seva identificació i, sobretot, per 

una reflexió més profunda per part de l’empresa sobre la relació que 

volen establir amb ells.”

Consultora sènior. Consultoria de serveis

9.2. Perspectives individuals de partida dels actors de la 
RSC. Anàlisi dels qüestionaris

El qüestionari es va lliurar a tots els participants a l’inici dels grups de 

treball i es va demanar que l’omplissin i retornessin  abans de marxar. 

Es tracta d’un qüestionari anònim encara que la persona que l’omple ha 

de caracteritzar-se dins de les categories d’actors de la RSC. Amb els 93 

qüestionaris recollits s’ha obtingut una idea general de la postura que 

cada grup de stakeholders adopta sobre la RSC. 

Per començar, val la pena destacar quina importància relativa dóna cada 

grup d’actors als altres. Això es representa a través de la següent matriu 

(Figura 23):

Fig. 23. Matriu de relacions entre actors (anàlisi de qüestionaris)

Gestors Tècnics Socis Accionist. Clients Proveïd. I. Financ. Administr. Int. Org. Mitjans Universitat Comunitat Mediadors ONG
Gestors 4 4 3 3 5 5 3 4 5 2 2 2 1 3
Tècnics  i empleats 3 4 1 3 4 1
Socis estratègics
Accionistes/inversors 3 1 3 5
Clients/consumidors/usuaris 5 1 2 2 3 2 2 2
Proveïdors/subcontractistes 1 1
Institucions financeres 1 1 1 1
Administracions públiques 5 2 2 4 2 3 5 3 3 2 2
Interessos organitzats 1 2 1 2 1
Mitjans de comunicació 6 2 3 3 5 1 2 5 1 1 4
Universitat i experts 1 3 3 1 2 2 1 1
Comunitat local/veïns 5 4 2 4 1 1 1 1 1
Mediadors/intermediaris 4 2 2
ONG 3 2 3 4 2 2 3

Com es pot comprovar en el qüestionari adjunt com Annex 2, les 

instruccions indiquen que es pot seleccionar fins a un màxim de 3 actors 
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considerats com centrals en la RSC. Els actors situats horitzontalment 

en la Figura 23 donen la seva opinió sobre la importància dels actors 

a la vertical. Les caselles ombrejades destaquen els actors que queden 

determinats com més importants.

En les columnes es pot identificar quins actors són més importants 

per a cada actor. Val la pena destacar que, per exemple, els gestors 

donen molta importància a clients, administracions, mitjans de 

comunicació i comunitat local. De fet, els gestors són els que tenen 

en consideració a més actors i d’una forma més evident. En un altre 

extrem, hi trobem els mitjans de comunicació que no valoren de 

forma especial cap rol en particular i molt menys el seu, potser perquè 

perceben que la resta d’actors es recolzen molt en ells per comunicar 

la RSC. La resta de grups adopten postures més neutrals encara que 

tots coincideixen a destacar el paper dels gestors com central en la 

RSC, a excepció dels mitjans (ja mencionats); els accionistes (que 

donen més pes a l’administració i la comunitat); les administracions 

(que s’autoatorguen un paper central); i la universitat i ONG que 

també destaquen el paper dels mitjans. És curiós el fet que cap grup 

d’actors sembla considerar especialment important el paper de les 

ONG en la RSC i, en canvi, es dóna més importància a la comunitat 

local, és a dir, a la societat organitzada en l’àmbit territorial més 

proper.

Les files amb més caselles ombrejades mostren quins actors són considerats 

més importants globalment (per al conjunt d’actors). La gràfica següent 

(Figura 24) estableix aquest rànquing: 

Fig. 24. Rànquing d’importància atorgada als actors de la RSC (anàlisi qüestionaris)

 
Socis estratègics

Proveïdors/subcontractistes
Institucions financeres
Interessos organitzats

Mediadors/intermediaris
Accionistes/inversors

Universitat i experts
Tècnics  i empleats

Clients/consumidors/usuaris
ONG

Comunitat local/veïns
Administracions públiques

Mitjans de comunicació
Gestors
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De nou, els gestors ocupen les primeres posicions. També es presenta a 

continuació (Figura 25)  el pes que donen els actors socials a diferents 

temes:

Fig. 25. Caracterització dels extrems Governança-Comunicació (qüestionaris)
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Fig.  26. Caracterització dels extrems Màrqueting-Estratègia (qüestionaris)
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Finalment, el qüestionari intentava caracteritzar la RSC a través de diversos 

factors i atributs:

FIG. 27. Caracterització de la RSC (qüestionaris)
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9.3. Perspectives de grup i de context dels actors de la 
RSC. Anàlisi de grups de treball

Els grups de treball ofereixen una informació molt diferent de la que ens 

brinda l’entrevista o el qüestionari. Per posar això de manifest i poder 

correlacionar les tres tècniques i els seus resultats respectius, es presenten 

els resultats des del punt de vista dels actors, dels contextos (grup de 

treball) i de les perspectives de la RSC (comunicació o governança).

9.3.1. Perspectives per grup d’actors

L’anàlisi següent intenta perfilar una percepció tipus de cada grup 

d’actors, considerant les diverses intervencions fetes en el conjunt de 

grups de treball. Aquest exercici demostra un munt de contradiccions 

en els discursos i fa molt difícil establir clarament quina és la perspectiva 

adoptada i defensada per cada stakeholder.

9.3.1.1. Accionistes

Sobre els accionistes, es pot dir en general que han actuat de voyeurs, 
intervenint en molt comptades ocasions i a través d’un discurs molt 
políticament correcte. De fet, només van participar 6 accionistes en el 
total de grups celebrats, concretament 4 representants de la banca i 2 
professionals de grups inversors. No sorprèn que entre ells també hi hagi 
diferència en el discurs. La perspectiva de la banca, com dèiem, és “de 
llibre”: 

“La RSC forma part d’una visió més amplia d’empresa sostenible. 

L’empresa ha de coordinar la competitivitat amb la sostenibilitat i 

desenvolupar actius que li permetin diferenciar-se. La RSC és una 

estratègia de suport.”

Banca

“No és fàcil consensuar una definició de RSC. El terme ofereix 

ambigüitat.” 

Banca

“La responsabilitat social corporativa és prioritària per a grans empreses 

que han de rendir comptes davant la societat i els seus accionistes. Per a 

aquestes empreses s’ha convertit gairebé en un requisit de transparència 

i reputació.”

Banca 
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La perspectiva dels professionals, en canvi, és molt més crítica:  

 “Moltes empreses que ja disposaven d’eines d’acció social han ampliat la 

seva actuació amb nous instruments, codis de conducta, certificacions, 

memòries de sostenibilitat, participació en organitzacions de caràcter 

social, programes de cooperació, etc. En canvi, no han desarrollat una 

estratègia integrada de RSC basada en temes com assumir i impulsar 

des de la direcció com part de la missió i estratègia empresarial i de 

competitivitat. Tenir clar qui són tots els stakeholders i la planificació 

del diàleg amb ells, el desplegament dels instruments més apropiats, 

fixar objectius, indicadors i avaluar-los.”

Professional, grup inversor

“Hi ha el risc que la RSC provoqui els efectes contraris, la pèrdua de 

credibilitat que pot venir de l’ús de les estratègies tàctiques amb recurs 

continuat als mitjans de comunicació, l’ús sistemàtic de jocs de poder i 

l’ús necessari del màrqueting com estratègia de venda d’idees.”

Professional, grup inversor

Fins i tot hi ha un actor que tira pilotes fora i passa la responsabilitat 

als altres, com si l’empresa ja hagués assumit la seva. Una actitud molt 

defensiva, pròpia d’un context “hostil”, com era el grup mixt (amb actors 

contextuals i consubstancials discutint plegats) en el qual es va produir la 

següent intervenció:

 “L’exigència a l’empresa de determinats criteris d’actuació i valors socials 

li porta a exigir el mateix als seus grups d’interès, siguin proveïdors, 

l’administració pública o les ONG. No tots els actors estan preparats 

per rendir comptes davant la societat per les seves actuacions. Moltes 

organitzacions i institucions no lucratives comencen a incorporar 

en la seva estratègia i gestió el diàleg social i la responsabilitat social 

corporativa, o sigui que les empreses han fet de tutores o millor una 

tasca educativa de RSC.”

Delegat sènior, grup inversor

9.3.1.2. Consultors estratègics

Dels consultors estratègics ja se n’ha fet un primer perfil de percepció, 

obtingut de les entrevistes. Es veia que eren, fonamentalment, escèptics 

pel que fa al grau real d’avenç de l’aplicació de la RSC (en el seu sentit 

ple, de diàleg) a l’empresa. També es veia que aquesta opinió contrastava 
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amb la que declaraven les empreses en les entrevistes. Les seves 

aportacions en les discussions de grup han estat molt qualitatives, 

oferint matisos sobre com cal aplicar el diàleg i la comunicació. 

En el seu rol de consultors, front la resta de stakeholders, han 

adoptat una actitud acrítica i neutral, més d’especialistes que 

poden ajudar que no pas de sector social. Això és ben lògic ja 

que no se’ls pot considerar un sector social en el sentit d’influir 

canvis a nivell macrosocial. Influeixen, però a un altre nivell, 

micro. 

La seva actitud “alliçonadora” i d’experts en la matèria, que 

poden ajudar a l’empresa a rendibilitzar la RSC, es deixa veure 

en intervencions sobre la comunicació com:

“Cal molta informació i comunicació compartida entre grups si 

es vol arribar a aquesta situació de confiança. Si l’empresa ha 

sigut capaç de canviar el seu model de negoci cap a una visió 

sostenible vol dir que la forma de govern i lideratge de l’empresa 

ja assumeix la participació. El CEO s’ha d’impregnar d’aquesta 

visió i ha d’aconseguir que sigui compartida per tothom.”

Consultora sènior. Consultoria de serveis

La seva perspectiva sobre el diàleg no és molt diferent, plena 

de discurs tècnic i expert. És com si diguessin “si es fa bé –i els 

consultors us hi podem ajudar- això de la RSC pot funcionar”:

 “La comunicació i la participació poden ser noves línies de 

diàleg amb grups d’interès.”

Advocat

 “Els grups d’interès poden participar en els diferents processos 

però allà on és més fàcil la seva intervenció és al procés de 

comercialització. També al procés creatiu i en menor mesura al 

procés de desenvolupament.”

Consultor. Sistemes de gestió i acreditació

“Els riscos associats a una implicació prematura es poden 

minimitzar si s’estableixen clarament acords de confidencialitat 

o si la implicació de parts interessades té lloc en la innovació de 

tecnologies generals, més que no productes específics.”

Consultor. Consultoria de serveis tecnològics
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“El diàleg social es centra en temes concrets i en la resolució de problemes 

específics com per exemple, el transport integrat en una ciutat. La búsqueda 

i identificació de temes concrets d’interès social ja és una fórmula de diàleg 

social que pot portar a la innovació.”

Consultora sènior. Consultoria de serveis

“El procés d’innovació supera els límits de l’empresa, especialment a 

les multinacionals i grans companyies i afecta a proveïdors tecnològics 

externs, institucions de recerca i altres aliances i partenariats que sovint 

s’estableixen en forma de xarxes formals o informals més enllà de l’estructura 

organitzativa.”

Advocat. Gabinet d’advocats

Es detecta una certa intenció d’aprofitar el grup de treball per vendre serveis 

de consultoria en declaracions com:

“Al final qui té l’última paraula és el client. Quan es busca els grups d’interès 

cal començar per trobar els que seran els primers beneficiaris d’allò que vols 

fer. Encara que també compten els que influeixen, els tècnics però també 

els mitjans de comunicació. Falta un treball expert i neutral o extern per fer 

això.”

Consultor. Consultoria de serveis tecnològics

“És important que assumim una visió de cicle perquè això ens permet més 

joc. Per exemple, en el moment que finalment la idea arriba al producte 

final, si això suposa un increment en el preu d’aquest producte, la negociació 

prèvia amb els grups afectats haurà permès arribar a solucions adequades per 

tothom. També es podrà incorporar en la innovació als proveïdors o actors 

que aparentment es podrien veure perjudicats o afectats per la innovació. 

Si estan identificats se’ls pot implicar en el procés i d’aquesta manera ja no 

seran perjudicats sinó que podran també treure un benefici. Identificar-los i 

coneixe’ls no és fàcil i moltes empreses fallen aquí per falta d’experiència i per 

no saber fer aquest procés. Dins de la planificació estratègica de la innovació 

caldrà identificar a tots el grups i també els que podran quedar afectats per 

aquesta innovació per implicar-los o gestionar la relació amb ells.”

Consultora sènior. Consultoria de serveis

9.3.1.3. Gestors

Les percepcions transmeses pels gestors en les seves diverses intervencions 

durant les discussions de grup mostren un gran respecte i escolta a les 



258 Responsabilitat corporativa i sostenibilitat: actors socials, comunicació i governança

opinions dels altres. En cap cas s’ha percebut una actitud defensiva, més 

aviat l’actitud era victimista, d’impotència: 

 “El comportament dels consumidors no premia les actuacions de l’empresa 

amb les decisions de compra.”

Director general. Empresa sector gran consum

“Cal plantejar la RSC des de la rendibilitat tant dins com fora. Sinó no 

funciona internament i no s’entén a fora.”

Vicepresident. Empresa serveis infraestructures

Aquesta impotència també es deixa sentir en algunes intervencions que 

intenten reivindicar el valor d’alguns instruments tradicionals com el 

màrqueting o la legislació, sovint dimonitzats des de dins i des de fora de 

l’empresa:

“Tot i que hi ha dos escenaris molt diferents de RSC no són necessàriament 

excloents. De vegades el màrqueting pot servir per resoldre situacions 

puntuals i la RSC estratègica i de competitivitat va més per al llarg termini. 

Els dos escenaris de vegades avancen en paral•lel dins de l’empresa. 

Soluciones una situació tàctica però vas preparant el camí per a l’escenari 

estratègic.”

Director de secció. Empresa sector elèctric

“La legislació no és dolenta. Al final la legislació i també la capacitat 

d’anticipar-se a la legislació són el que fan que t’espavilis.”

Director general. Empresa sector tèxtil

La seva visió sobre el diàleg també és força realista, en el sentit de posar 

clarament sobre la taula alguns dels principals avantatges i inconvenients:

“El diàleg social amb stakeholders o com fer-ho encara és poc conegut. 

Encara no està clar ni definit el paper del diàleg social en la responsabilitat 

social corporativa ni com es pot fer en la pràctica, per més que es digui. 

Molts que diuen que ho fan, només passen enquestes i vinga publicar 

informes. Jo entenc que el diàleg amb els interlocutors ha de ser un pas 

previ als projectes conjunts i francament estem molt lluny.”

Directora departament. Empresa sector infraestructures

 

“Sobretot per innovar i estar al capdavant és important identificar moltes 

fonts d’innovació i mantenir oberts tots els canals de diàleg. Això ajuda 
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a l’empresa a anticipar-se a les necessitats i estar alerta a una franja molt 

més àmplia de senyals del mercat i la societat.”

Director general. Empresa telecomunicacions

“S’entén que més participació et pot diferenciar de la competència.”

Directora regional. Empresa sector elèctric 

“Tot depèn de l’activisme i la proactivitat dels altres i la teva (com 

empresa).”

Director secció medi ambient. Empresa sector construcció

“El que passa és que al final tot és una qüestió de reducció de costos i si la 

participació fa les coses més lentes i cares, segur que hi haurà traves.”

Director departament RRHH. Empresa sector químic-farmacèutic

 

Allà on es detecten visions més crítiques és sobre el paper que s’atorga a 

diferents stakeholders en la RSC i el paper que, per contra, aquests haurien 

d’assumir, al seu entendre: 

“A vegades els que acaben despertant un tema són els que estan 

perjudicats per allò i poden acabar decidint-ho tot. S’interessen per allò, 

participen sempre i no es perden ni una reunió. Aquests sí que afecten a 

les decisions! Els que necessiten aquell servei o aquella innovació moltes 

vegades callen i esperen.”

Director secció medi ambient. Empresa sector construcció

“Se’ns critica molt a les empreses però de vegades fas coses proactivament 

i resulta que et trobes amb una actitud reactiva dels altres, o sigui, 

que estan a la que salten. Es diu molt de la cultura corporativa i la 

responsabilitat social i és veritat que hi ha resistència al canvi (tant de 

l’empresa com dels treballadors) però també els de fora han de fer més 

coses.”

Gerent. Empresa sector gran consum 

“Entre els que han de fer més estan els sindicats i les ONG. Perquè no 

pot ser estar sempre a la defensiva i tenir sempre el monopoli en les 

negociacions. A més, no pot ser que tot es vegi com màrqueting. Hi ha 

una empresa que és de les que sempre està en aquests foros i fan una pila 

de coses i tenen un director i fa poc els han machacat amb un informe 

d’una ong. Clar, es treuen les ganes.”

Director responsabilitat corporativa. Empresa sector logístic
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 “No li donem tanta importància com es pensen als mitjans de 

comunicació. Són actors de pes en l’estratègia de comunicació de la 

responsabilitat social corporativa, però tenen un paper menys important 

o perillós que els sindicats i les ONG, perquè els pots controlar, tens un 

departament que ho coneix, hi pots invertir gent i recursos.”

Vicepresident. Empresa sector infraestructures

“L’administració, res. En aquestes coses és més un problema que una 

solució, per fer veure que fan algo treuen llibres i preparen lleis que és 

el que no volem.”

Gerent. PIME sector telecomunicacions

9.3.1.4. Tècnics

El discurs dels tècnics es caracteritza pel seu pragmatisme. Al seu entendre, 

la RSC comença quan se sap exactament com articular-la en la gestió, quan 

s’han superat tots els impediments anteriors. Els principals impediments 

que posen els tècnics i càrrecs intermitjos sobre la taula provenen de 

les estructures i cultures corporatives internes i de valors essencials de 

respecte i confiança. També cal destacar que assumeixen el diàleg com 

part definitòria de la RSC: 

“Moltes empreses es pensen que el diàleg social son els comitès i reunions. 

Home sí però entenc que la RSC van més enllà. Clar que l’informe social 

i l’intercanvi d’informació ajuden però cal una reflexió més profunda 

sobre com abordar la relació amb els interlocutors. La idea és diàleg 

horitzontal multipartenariat, que és el model ideal i en què participen 

molts socis, tots ells iguals i legítims.”

Departament relacions inversors. Sector serveis infraestructures

“Cal pragmatisme: el debat i els acords són catalitzadors per arribar a 

objectius.”

Enginyeria de projectes. Sector construcció

 

“La toma de decisions necessita un diàleg previ, tenir abans unes relacions 

de confiança i benefici per tots.”

RRHH. Sector farmacèutic 

“La participació necessita una cultura del respecte per part de tots els 

actors implicats.” 

RRHH. Sector gran consum
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Per als tècnics, el diàleg comença a dins i aquest és el principal impediment 

amb el qual topa la RSC:

     

 “Si hi ha problemes en el diàleg intern a les empreses també hi ha a 

l’extern. Cal fer una introspecció de l’empresa i buscar els propis defectes i 

ser honestos amb ells mateixos abans de plantejar el diàleg extern.”

RRHH. Sector farmacèutic

“El diàleg social s’ha d’assumir primer internament, en el si de l’empresa i 

des dels seus estaments més importants.”

Comunicació. Sector elèctric

Un cop superades les barreres “estratègiques”, el discurs tècnic se centra 

en les barreres de la gestió i la planificació: 

“La participació té filtres. Primer hi ha el filtre estratègic de l’empresa. 

Del que queda es decidirà quins projectes es faran. També hi ha un filtre 

tècnic i econòmic financer: viabilitat, què cal, està ben documentat, com 

es finançarà. Aquesta és una dificultat. Com mesures econòmicament una 

nova innovació? Hi ha eines per fer-ho però cal tenir-ho en compte.”

 Departament I+D. Sector serveis infraestructures

“És important que hi hagi un pla de treball. Cal fer calendaris, programes, 

etc. per tal d’ordenar la participació. Per això existeixen diferents eines que 

es poden utilitzar: e-mail, butlletins, webs, jornades interactives o obertes 

de cara a la comunitat o de cara a compartir la visió de l’empresa, etc.”

Tècnic. Sector construcció

“L’EMAS pot ser útil però només si està abocada a ser una eina real de 

participació i si està pensada d’una manera cíclica.”

Tècnic. Sector logística

“Pot funcionar com opció aquesta possibilitat de crear un òrgan de 

participació interna on tothom està implicat. L’esperit ha de ser comú, 

independentment del grup i els seus interessos. Encara que una empresa 

tingui una concessió per molts anys, si des de la societat es detecta una nova 

necessitat i possibilitat d’innovació, cal ser capaços d’incorporar-la.”

Enginyer. Sector construcció 

Les intervencions dels tècnics rarament han estat crítiques, o ni tan sols 

actives, sobre el possible efecte “maquillatge” de la RSC. Només una 
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intervenció va obrir aquest debat, sense molt seguiment per part d’altres 

tècnics d’empreses: 

“La responsabilitat social corporativa es confon molt amb seguir la llei. 

Això és bàsic i és una pràctica bastant forta vendre o comunicar accions 

que tothom ha de fer per força com si fossin de RSC.”

Enginyeria. Sector serveis telecomunicacions

Allà on es genera, en canvi, una discussió més acalorada és pel que fa 

al paper dels diferents stakeholders en el diàleg social. Els treballadors 

són especialment crítics amb els sindicats, de qui en diuen que no estan 

responent adequadament als nous requeriments de la sostenibilitat:

“La iniciativa encara que sembli mentida casi sempre bé de dins. En temes 

socials i de medi ambient,o sigui no ben bé de contractes i de comitè 

d’empresa, els sindicats i les patronals fan menys del que sembla. No sé si 

és per falta de poder...”

Tècnic. Sector logístic

“Els sindicats haurien de fer més però tinc la sensació que s’han quedat 

enrera, discutint encara sobre els drets laborals. La llei ha avançat molt i 

és veritat que encara hi ha moltes empreses que tenen molt per fer però 

els sindicats haurien d’anar per davant en coses com el medi ambient, no 

només fer cursos de forcem amb un mòdul de 8 hores. Amb això no n’hi 

ha prou. S’ha d’exigir a les empreses des dels sindicats una altra manera de 

relacionar-se amb el medi ambient, no només complint la llei sinó també 

anar més enllà, avançar-se a les necessitats.”

RRHH. Sector elèctric 

“El paper dels treballadors va molt lligat a la millora de processos i per 

tant s’ha de considerar com nuclear en la innovació.”

Enginyeria. Sector serveis telecomunicacions

Una intervenció eloqüent d’una responsable d’empresa resumeix la idea 

(pragmàtica) que tenen els tècnics sobre la participació d’actors en la RSC 

i la seva integració en els processos interns de l’empresa: 

“Segons la perspectiva de l’empresa els projectes i idees es generen des 

de dos punts de vista: reacció i proactivitat. La reactivitat moltes vegades 

ve de l’administració, generació de decrets, obligatorietat, regulació de 

diferents paràmetres químics imposats per la normativa, etc. A vegades 
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les normatives de l’administració venen marcades per actors previs: 

els científics que detecten problemes químics, les associacions de 

veïns o ecologistes, etc. A vegades és la mateixa empresa també qui 

pot dir-li a l’administració que cal més regulació sobre un determinat 

aspecte perquè es detecten problemes que cal solucionar. La 

perspectiva proactiva ve donada principalment de dins de l’empresa: 

els treballadors sobretot grups de millora contínua, millores de procés 

o el fet que també estan actuant com consumidors o en contacte amb 

ell. Moltes vegades també prové de la direcció, com temes estratègics. 

Si una empresa decideix que la línia de sabor és estratègica, doncs 

apostaran per allò. Els clients finals i els distribuïdors de tecnologia 

també poden fer que arribi input cap a l’empresa.” 

Departament I+D. Sector farmacèutic

9.3.1.5. Administracions

En certa manera, tal i com succeïa amb les empreses grans i les PIME, 

les administracions regionals i autonòmica es justifiquen davant els 

seus interlocutors a través d’un discurs polític, de campanya:

“Des de les administracions i també les patronals es fan campanyes 

d’informació, suport tècnic, sessions de formació a treballadors, per 

promoure la introducció de la compra pública verda. M’agradaria 

saber quanta gent hi va i si hi ha resultats de com ho incorporen això 

després en les operacions i en els departaments de compra.”

Tècnic administració municipal

“És sabut que insistim especialment en la importància de la participació, 

en especial pel que fa a la col•laboració de les ONG i de les empreses, 

en xarxes de discussió i de coneixement. Aquesta és la via per la que 

les empreses poden demostrar realment la seva aposta.”

Tècnic administració autonòmica

Les administracions locals també fan campanya, però fent una crida a 

la seva major integració en el debat social: 

“Cada vegada hi ha més poblacions que organitzen consells locals 

de participació on es convida a tota la ciutadania en general i en 

particular es crida a les empreses a ser presents i explicar les seves 

accions.”

Tècnica administració municipal
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“Els consells consultius de vegades serveixen per poder detectar on hi ha 

una possible font de conflicte i afrontar-la abans que rebenti. Les empreses 

no aprofiten aquesta eina suficient.”

Tècnic administració municipal

La major part dels actors de l’administració estan d’acord que la 

comunicació és una assignatura pendent de molts sectors de la societat: 

  “Les administracions locals tenim el mateix problema que les empreses, com 

transmetem missatges clars i atractius? Com es comunica la sostenibilitat? El 

repte és no anar cadascun per la nostra banda i enviar missatges contradictoris. 

Nosaltres hem de saber què fan les empreses en RSC i elles han de formar 

part dels nostres programes, com les Agendes 21.”

Regidor medi ambient. Administració local

“Cal treballar amb persones formades en sostenibilitat per aprofundir en la seva 

especialització en tècniques de comunicació i màrqueting social. És important 

fomentar la creativitat entre les persones que treballen en processos d’Agenda 

21, Agenda 21 Escolar, en Equipaments Ambientals o que d’alguna manera 

participen i treballen per a un desenvolupament més sostenible.”

Cap servei. Administració supramunicipal

“Un grup que no apareix és el dels mitjans de comunicació i cal dona’ls 

importància. Són els que poden explicar coses. La informació i la 

comunicació són elements que estan en la participació i per tant això 

caldrà tenir-ho en compte i ser molt pedagògics en això.”

Tècnica. Administració autonòmica

Tanmateix, hi ha una característica particular de la perspectiva defensada 

pels representants de l’administració als seus diferents nivells territorials 

que és la centralitat i protagonisme que s’atorguen: 

 “L’administració ha d’estar present en el diàleg perquè el valor social i 

ambiental està forçosament vinculat als serveis públics.”

Tècnic. Administració supramunicipal

 

“Quan una empresa detecta un àmbit de millora on pot haver-hi 

una innovació, en primer lloc el que ha de fer és estudiar si això serà 

viable tècnicament, és un tema intern. A partir d’aquí ha de parlar amb 

l’administració i els ciutadans.”

Cap servei. Administració autonòmica
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“Un cop tenim una idea per innovar, doncs comencem el diàleg amb 

l’administració responsable. Ella podrà facilitar o posar entrebancs. Es 

tracta de buscar aliats. En el cas dels ciutadans els primers contactes es 

poden fer millor amb els grups organitzats (ecologistes, veïns, etc.) però 

cal tenir en compte que no són representatius. Perquè? Perquè aquests 

grups estan formats per individus que tenen una sensibilitat especial 

sobre el tema i no representen a la totalitat dels consumidors i usuaris 

finals. Per això és important tenir en compte un tercer grup d’actors, 

les universitats: estan a darrera de les idees i innovació per l’empresa, 

bé assessorant a l’administració sobre aquests mateixos temes, o bé 

ajudant-nos a entendre i conèixer la realitat dels ciutadans.”

Tècnica. Administració supramunicipal

9.3.1.6. Comunitat local

La visió de la comunitat local, entesa com associacions de veïns, plataformes 

i iniciatives molt properes al territori, és de les més positives i constructives, 

des de la crítica. Estan fent una crida a la cooperació per part de tots els 

agents. Tant les empreses com altres sectors radicals i opositors han de fer 

esforços, al seu entendre, per avançar en matèria de RSC:

“Sobretot el que ens interessa a nivell local i de desenvolupament 

comunitari és generar inèrcies de col•laboració en àmbits d’acció similars, 

inèrcies que poden tenir un efecte multiplicador dels resultats.”

Associació de desenvolupament comunitari

“Les ONG normalment són molt escèptiques a tot el que vingui de les 

empreses i és veritat que això és una trava per elles i per nosaltres perquè 

no hi ha un bon terreny per al diàleg. Una primera cosa que ens hem de 

proposar des de l’acció social és dir que cal premiar a les empreses que 

ho fan bé amb el consum. I castigar les que ho fan malament, però això 

és més fàcil, fer-ho sempre en negatiu és un problema de les ONG.”

ONG d’àmbit local

“Cal pensar en canvis radicals en les estratègies socials de les empreses 

si volen que hi hagi una relació constructiva amb la comunitat i les 

ONG.” 

  Associació àmbit ambiental

“Les iniciatives de responsabilitat social corporativa poden tenir el seu 

origen en associacions, comunitats locals o ONG. En la pràctica, en canvi, 
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sempre és al revés. Venen a imposar-nos la seva idea enlloc d’escoltar les 

nostres i incorporar-se-les.”

Plataforma cívica 

“L’Agenda 21 local pot actuar com un factor important de cara al diàleg social. 

Les empreses hi haurien de ser totes presents en aquests processos. Moltes 

vegades, si venen és perquè els vas a buscar i els portes agafats de la ma.”

 Representant taula d’entitats

“Existeix una oportunitat real per a la PIME que ha de buscar l’acció social 

al seu nivell d’operació, en contacte amb el territori proper i a través de 

la cooperació amb la comunitat local. En les PIME es pot tenir en compte 

millor a la comunitat veïna en l’activitat de l’empresa.” 

ONG àmbit comunitari

També fan una crítica constructiva de les estratègies de comunicació de 

la RSC. Enlloc de titllar-les directament d’operacions de maquillatge, 

ofereixen “consells” a les empreses sobre el comportament que seria 

adequat: 

“Al final el que funciona millor és el boca orella i últimament el mouse to 

mouse, o sigui per internet. Per més que vagin a entrevistes o facin unes 

grans campanyes, els que ho fan bé, se sap i si no hi fan bé també se sap. 

Les empreses han perdut el control. Hi ha gent que es dedica a buscar-los 

les pessigolles i les troben si volen.”

ONG àmbit comunitari

“No n’hi ha prou amb explicar si no es predica amb l’exemple. És l’eterna 

discussió. Des del nivell local es fan molts esforços per aplicar bones 

pràctiques. Hi ha moltes seus d’entitats que intenten tenir un efecte 

demostrador on cada petita cosa que es fa compta. No fa molt ha sortit 

la guia de diagnosis ambientals de les oficines, eficiència energètica, 

reciclatge, mobilitat sostenible, entre d’altres. És curiós que les petites 

entitats sense recursos facin més coses que les grans empreses amb edificis 

insostenibles i que després publiquen les memòries de sostenibilitat amb 

papers insostenibles, o envien tota mena de papers sense aplicar un mínim 

d’exemple.”

Representant taula d’entitats

“Moltes vegades la informació de les empreses és contradictòria entre el que 

fan i el que expliquen que fan. Sobretot és un problema si no participen 
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ni estan al cas de les campanyes que s’estan promovent a nivell local. 

S’han promogut campanyes d’educació ambiental i conscienciació sobre 

temes d’aigua, mobilitat, energia i cultura de la pau i després trobem 

que si ens coordinéssim millor amb altres campanyes de les empreses 

seriem tots més eficients. Ells tenen més recursos i fan coses i patrocinis 

però seria millor integrar-los amb iniciatives que es fan a les comunitats 

i més treballades.”

Associació àmbit educació i lleure

9.3.1.7. Interessos organitzats

Aquest grup de stakeholders inclou els sindicats, les patronals i els 

consumidors. Van suposar un total de 7 representants amb una persona 

d’una organització de consumidors que va repetir. De nou, ens trobem 

amb un grup poc actiu, que defensa un discurs tipus, sense aportar 

postures ni visions definides i recolzades per arguments ferms. Com 

descàrrec d’aquesta ambigüitat cal dir que el discurs està distorsionat 

pel fet que hi ha alhora visions de sindicats, patronals i consumidors. 

Encara que també podríem dir que, en la seva majoria, les poques 

intervencions que van quedar registrades pertanyen a postures de 

sindicats.

Es detecta una certa indiferència, estar per estar i intervenció “obligada”, 

que exposa idees ambigües i basades en estereotips:

 “El diàleg social està bé si es fa per la via de les aliances, no per la via 

dels contractes. Quan el conflicte és l’origen del diàleg, malament.”

Representant sindicat

“Això només funciona quan hi ha líders de projecte que poden ser 

persones físiques, jurídiques o institucions que t’ajudin a canalitzar 

accions sostenibles. Ells són els que s’encarreguen de vetllar per 

l’orientació cap a la sostenibilitat.”

Representant patronal 

“Aquest model seria una empresa circular. Hi ha una mena de comitè 

com òrgan de participació interna on s’hi representen tots els membres 

de l’empresa. No hi ha cap departament especialitzat, tothom és 

responsable. Des d’aquest òrgan s’identifiquen els temes d’interès o 

preocupacions dels diferents grups. Es poden crear comissions concretes, 

de seguiment, per temes o preocupacions concretes. Després hi ha 
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diferents nivells de persones i actors implicats. És una forma horitzontal 

de plantejar la RSC.”

Representant patronal tèxtil 

Aquesta mateixa tònica es pot percebre quan el debat es duu a terrenys més 

concrets, com el de la comunicació. També aquí es presenten arguments 

“tòpics”: 

“Les empreses sabem molt de màrqueting i comunicació corporativa però 

ens falta tenir eines, idees i coneixements per millorar la comunicació 

sobre temes ambientals i de sostenibilitat.”

Representant patronal

“Comunicar sostenibilitat no és només fer patrocinis i l’informe anual. 

Es vol treballar sobre aquest procés com part integrant d’altres processos 

o iniciatives dudes a terme per l’empresa. El problema és que cal abans 

que l’empresa formi part de xarxes més grans de les operacions generals 

del negoci, en contacte amb la realitat ambiental i social.”

Representant consumidors

“No podem perdre de vista que tot això són costos que han de tenir un 

resultat directe o molt clar en el negoci. La implicació en coses de la 

comunitat ha de perseguir un resultat directe. Per això la legislació és 

important, perquè marca la relació per exemple amb el medi ambient. 

Una altra cosa és que l’empresa, per cultura, vulgui anar més enllà de 

la llei i fer accions voluntàries. Moltes vegades s’acaben en patrocinis, 

perquè la participació és més complicada de fer.” 

Representant patronal tèxtil

9.3.1.8. Mediadors

La perspectiva d’aquest grup resulta familiar, ja s’havia detectat pel cas 

dels consultors estratègics. Es tracta de professionals de la participació i 

consultors en mediació que li donen voltes a la qüestió de la RSC, sempre 

“escombrant cap a casa”, posant l’accent en el paper del mediador. Potser 

és injust titllar aquest comportament d’oportunista però el cert és que 

la seva intervenció aporta ben poc a la comprensió més profunda de la 

RSC: 

“Les Administracions no sempre assumeixen la importància de la 

figura del mediador en el diàleg. Es parteix d’una concepció del diàleg 
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multidireccional que té lloc entre actors legitimats sense necessitat, per 

al seu funcionament, de mediadors especialitzats. Probablement això es 

degui a que la responsabilitat social corporativa i el diàleg social encara 

no estan consolidats i la seva interpretació i aplicació a l’empresa és molt 

ambigua. Falta maduresa del concepte perquè sinó porta a interpretacions 

equivocades sobre com s’ha d’entendre i aplicar.”

Consultora participació

“Tots els interlocutors són importants siguin accionistes, proveïdors, 

treballadors, clients, la comunitat, les ONG o l’administració i els organismes 

reguladors. Les empreses que tenen estratègies de responsabilitat social 

corporativa enfocades als stakeholders treballen fonamentalment de dins 

enfora, dissenyant i implantant mecanismes de diàleg per conèixer i mesurar 

la percepció externa de l’empresa. No és comú fer iniciatives impulsades de 

fora endins, promogudes principalment pels agents. Probablement aquest 

sigui un dels motius per els quals no queda clara la figura del mediador.”

Agència de mediació

Un cop es deixa clar el paper del mediador, s’insisteix en el seu 

coneixement expert per utilitzar adequadament els instruments a l’abast 

i fer RSC eficaç: 

“Les campanyes de televisió, les reunions de veïns i de barris, tot són eines de 

comunicació i diàleg si s’utilitzen adequadament i en el moment oportú.”

Consultora participació

 

“Calen maneres proactives, abans que el conflicte estigui servit. La 

mediació no és un procés senzill i sovint acaben influint factors externs al 

mateix conflicte, com per exemple que surti als diaris.”

Representant fundació serveis mediació

 

“Quan s’arriba a la denúncia és perquè s’han esgotat tots els altres camins 

i això no és el que ens interessa. Ens interessa que ens puguem posar tots 

a la mateixa taula a parlar.”

Consultor mediació

“L’administració local i els grups ecologistes representen el territori i es 

poden convertir en importants aliats per assegurar que una innovació 

arriba fins a l’estadi final. Només cal saber crear els canals apropiats de 

diàleg.”

Associació de promoció de processos participatius 
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9.3.1.9. Mitjans

Els mitjans són, clarament, els més crítics i amb menys pèls a la llengua. 

Parteixen de la idea que fins que no es resolgui la qüestió de l’ambigüitat 

del concepte de RSC cal ser prudents tant des de l’empresa com des de 

la societat i els mitjans de comunicació. Defensen les accions clares, 

contundents i fàcils de comprendre i explicar:

“S’ha d’aclarir el paper central o complementari de la filantropia i 

l’acompliment de la llei en les estratègies de responsabilitat social 

corporativa.”

Periodista free-lance

 

“Està molt bé que surtin les energètiques dient que aposten per les energies 

verdes i bla, bla, bla. Però el que de veritat es creuria la gent és que tinguessin 

plaques solars a les seves seus, no que ho diguin i ho publiquin, sinó que ho 

facin. A mi la memòria ambiental em diu poca cosa, ni me la miro. El que és 

notícia és el dia que la seu d’una gran energètica posi plaques a la teulada.”

Periodista associació científica

“Moltes no saben comunicar, explicar les experiències d’èxit i fer un reforç 

positiu de les actuacions que fan i les seves bones pràctiques individuals. 

Jo sé que això no està a les notes de premsa, en algunes sí però fa por.”

Consultor agència comunicació

“No sé si seria notícia que una empresa pren accions per estimular la 

mobilitat sostenible. Potser durant la setmana de la mobilitat sostenible 

sí però no com una anècdota. El problema es que es ven com una 

anècdota i no s’explica què hi ha darrera realment, és una campanya? O 

és un canvi de cultura empresarial?”

Periodista televisió privada

“Sí, també les administracions diuen que tot està explicat als seus butlletins 

però qui és el guapo que s’ho llegeix això. És com les memòries que són 

molt llargues i no estan pensades pels mitjans de comunicació.”

Periodista free lance 

“Jo soc molt crítica amb la definició del concepte. Crec que no es 

poden acceptar ambigüitats perquè sinó és molt fàcil confondre la 

responsabilitat social corporativa amb el màrqueting.”

 Consultora agència comunicació
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Se’ls podria criticar per voler adoptar una postura massa externa, poc 

implicada en el debat social. Això és així i, de fet, contínuament busquen 

justificacions sobre el paper que poden jugar en el diàleg:

 “Les teles locals estan fent servir molt les entrevistes com gènere molt 

eficaç per explicar què es fa a la població. Això està a l’abast tant de 

les empreses com de les administracions però no ho fan servir. Quan 

busques algú perquè vingui a una taula rodona hi ha empentes per 

fugir i no ser-hi. Moltes empreses et donen llargues mentre no diguis 

exactament qui hi haurà i de què es parlarà.”

Periodista televisió privada

“Els mitjans de comunicació poden ser una eina per donar impacte a les 

peticions dels responsables polítics, sindicals i associacions d’afectats. 

Això les empreses saben utilitzar-ho millor.”

Periodista digital

 

“Això també contamina als mitjans de comunicació. Difamar és molt 

dolent per a la comunicació ambiental i es tendeix a creure més a 

les ONG que a les empreses i de vegades això no és així. Cal ser molt 

rigorosos en la comunicació per al gran públic.”

Consultora agència comunicació 

També justifiquen el seu paper neutral arran de les pràctiques 

“inadequades” de les empreses quan fan ús dels mitjans de comunicació:

“Sí i les estratègies de comunicació de les empreses de vegades no ajuden. 

Hi ha una confusió entre identitat i imatge. La identitat és com soc i la 

imatge com em veuen o perceben. Treballen massa en la seva imatge i poc 

en la seva identitat. La comunicació de dalt a baix està massa basada en el 

com vull que em vegin i no a forjar-me una identitat ben assumida.”

Consultor agència comunicació

“Els mitjans de comunicació actuen com instrument de l’empresa en les 

seves campanyes de comunicació i màrqueting.”

Periodista digital

“L’empresa fa un ús descontrolat i abusiu dels mitjans. Canalitza els 

seus missatges a través seu, sense implicar-los en la construcció del 

contingut.”

Expert free lance en comunicació
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“L’empresa té l’habilitat d’amagar missatges corporatius dins la 

informació que envia als mitjans. Aquesta és bàsicament la feina dels 

seus departaments de premsa, comunicació i publicitat. Amb aquesta 

estratègia ha anat creant suspicàcies entre els periodistes. Els periodistes 

desconfien sistemàticament de la informació subministrada pels caps de 

premsa de les empreses.”

Consultora agència comunicació

En definitiva, no volen ser percebuts com agents centrals, intermediaris 

entre sectors socials. Prefereixen mantenir-se al marge, ser observadors:

“Els mitjans de comunicació tenen moltes limitacions de temps i de 

forma de treballar. No poden estar a totes les iniciatives que fan les 

empreses encara que els convoquin. Tampoc és la seva feina. Si no hi ha 

notícia, això de demanar que vagin a fer d’intermediaris en un conflicte 

i que posin totes les veus és molt demanar. La majoria de periodistes que 

s’envia a cobrir un conflicte veïnal són becaris o gent molt jove, sense 

experiència que no sap ni què ha de preguntar. A mi em sembla que no 

poden ser uns bons intermediaris.”

Periodista ambiental

“Els mitjans de comunicació i també les universitats, ens posem sempre 

en un terreny neutral en el diàleg, com mers intermediaris d’informació 

i coneixement, però sense interessos en el diàleg ni capacitat real de 

presa de decisions o influència.”

Periodista i professor universitari

9.3.1.10. ONG

Així com les associacions de la comunitat local tenien un paper crític 

però constructiu, es pot dir que les ONG són, bàsicament, crítiques. Al 

seu entendre, ningú fa les coses bé, ni elles mateixes:

“La instrumentalització dels mitjans els converteix en agents poc creïbles 

front l’opinió pública i la resta de grups d’interès.”

 ONG àmbit medi ambient

“Em sembla molt bé que surtin a la llum tots els problemes que tenen 

els mitjans però la veritat és que cal assumir que, al final, sempre se’ls 

va a buscar a ells. Aquí les empreses no estalvien temps ni recursos. 

Però és que també passa igual amb els altres, els veïns, els sindicats, les 
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organitzacions de consumidors que de tant en tant treuen algun estudi 

i s’afanyen a presentar-lo davant la premsa. Aquesta és la manera que 

tenen tots d’assegurar-se la difusió i reforçar la seva influència.”

ONG àmbit comerç just

“Els ciutadans tampoc es poden limitar a reivindicar “això no va, etc”.. 

S’han d’implicar i això potser vol dir assumir, en el cas de l’aigua, la 

doble aixeta per exemple per evitar omplir garrafes i llençar-les a 

l’abocador.”

ONG àmbit medi ambient

 “Tota la societat hauria de estar més al corrent de les operacions però és 

difícil perquè normalment només es dóna la informació quan es demana 

per pressions o problemes. Quan hi ha negociacions amb veïns és perquè 

hi ha hagut una fuita d’alguna substància tòxica o perquè hi ha un pla 

de comunicació de crisi i els veïns volen saber més. Les ONG moltes 

vegades no volen ni escoltar, estan a la contra i les empreses no saben 

comunicar-se amb ells, només envien notes de premsa. Al final el tècnic 

de torn és el pobre que ha de respondre el telèfon i no sap què dir. Molts 

tècnics fan cursos de comunicació per saber parlar i explicar-se i no 

ficar la pota o simplement saber comunicar les actuacions de l’empresa. 

Això ho hauria de fer el departament de comunicació però només es 

dediquen a les relacions directes amb els mitjans i amb contactes amb 

periodistes importants.”

ONG àmbit comunitari

Aquesta postura crítica front la RSC s’alimenta amb un discurs força 

idealista, de model. Hi ha una visió de model però rarament es recolza, 

en el discurs, amb exemples reals d’aplicació pràctica:

“Un actor que no es té en compte com stakeholder és el medi ambient. 

Cal establir-hi un diàleg a través de les organitzacions i científics i també 

les administracions. Si el considerem un actor més podrem intentar 

buscar instruments i maneres de conèixer quines actuacions es poden 

fer des de les empreses que vagin més enllà de les regulacions.”

ONG àmbit medi ambient

“Això dels accionistes cada vegada perd força front les ONG, les 

comunitats locals i de veïns i les generacions futures. Les generacions 

futures són els compradors i aquesta gent està molt informada amb 

internet i tot això. A més són actors actius de la participació pública 
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i futurs gestors. En el seu primer rol, de grups participatius, venen a 

reforçar l’acció de les ONG i de les comunitats.”

ONG conservació natura

Quan la discussió es duu a qüestions més específiques, com ara el funcionament 

del diàleg, torna a aparèixer una certa retòrica de la participació i alguns 

dels seus supòsits bàsics, com el retorn o la implicació:

 “La implicació a l’inici hauria de pressuposar una implicació al final, és a 

dir, la participació de les parts interessades tant en el plantejament i definició 

del projecte com al final per mostrar resultats, tenir feedback i aprendre. 

Això dóna robustesa i credibilitat a la relació amb els grups d’interès.”

ONG àmbit participació

“La possibilitat d’interacció ja és un fruit en si mateixa. Ningú té la visió 

total i, per tant, la suma de visions i enfocaments és un valor afegit al 

procés d’innovació.”

ONG àmbit educació i lleure

“Si les idees d’actors externs finalment no s’incorporen, és important 

justificar i argumentar els motius.”

ONG àmbit comerç just

“Cal plantejar la responsabilitat social corporativa des de la rendibilitat 

social no des de la rendibilitat empresarial.”

ONG àmbit social

“Aquesta, per nosaltres, és una assumpció prèvia important perquè 

qualsevol model participatiu d’innovació que no superi la dinàmica 

empresa-societat basada en “Treure, utilitzar i llençar”, serà un model 

que quedarà molt limitat. Una empresa que manté aquest tipus de relació 

amb la societat, probablement sigui molt rígida, patriarcal, autoritària, 

on cada departament fa la seva cosa especialitzada, no hi ha interacció, 

comunicació interna-externa, etc.”

ONG sostenibilitat

9.3.1.11. Universitat

La universitat pren una postura “assenyada”, equilibrada, sobre la RSC. 

D’una banda descarrega l’empresa de part de la responsabilitat que se li 

sol atorgar automàticament des dels diversos sectors socials. 
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“De vegades ho fan d’altres maneres. No és per defensar però també és veritat 

que n’hi ha que són més actives i participen en coses de coneixement. Per 

exemple la fundació ha fet un projecte sobre l’energia solar i la reducció 

de gasos amb efecte hivernacle gràcies a un patrocini. I l’empresa ha 

participat activament en la difusió i també donant informació amb gent 

tècnica. Els tècnics han treballat per nosaltres sense cost.”

Geòleg

“L’aport de coneixement per part de les empreses i la conscienciació 

potser des dels organismes públics són mecanismes per arribar a l’objectiu 

final que és la prevenció del conflicte. Això li interessa a tots.”

Sociòleg

“No només és l’empresa la que pot canviar de paradigma subjectiu per 

facilitar i afavorir la participació. Aquests canvis es poden produir en el 

cor de tots els grups: l’administració, els ciutadans i l’empresa. Mentre 

només pensem en el curt termini, això no funcionarà. Cal posar en el 

nucli de l’empresa, l’administració i el mon ciutadà aquesta visió de 

canvi de paradigma.”

Politòleg 

D’altra banda, aboca una part de responsabilitat i compromís en 

determinats actors, especialment els sindicats, les ONG i els accionistes: 

 “Els sindicats i les patronals han de canviar els seus papers. Encara 

s’han d’adaptar. En el diàleg, les ONGs no sempre distingeixen entre la 

dimensió nacional/supranacional de l’empresa i la local/regional de la 

PIME de cara a proposar accions de col•laboració properes al territori 

i als interessos conjunts. Les empreses multinacionals prefereixen 

impulsar accions a nivell nacional i supranacional. Les PIME poden 

desenvolupar accions més efectives al nivell local, proper al territori. 

Cal establir relacions amb les ONG de benefici mutu i confiança.”

Enginyer industrial

“Perquè la RSC funcioni s’hi ha d’implicar els accionistes i els socis estratègics. 

D’això en diuen governança corporativa i és el que compta, que els que 

manen i prenen les decisions i decideixen sobre les inversions estiguin 

implicats amb la direcció i se’ls informi de tot. Per això els departament de 

relació amb els inversors haurien de ser més que un pur maquillatge i rendir 

comptes i defensar també els índex verds de cotització i els fons ètics.”

Professora econòmiques
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“Els accionistes i inversors són els més influents en les polítiques i 

estratègies de les empreses. Haurien de tenir un pes molt més fort en el 

diàleg social per a l’empresa sostenible.”

Professor enginyeria industrial

“Es dóna molta importància a la societat civil en les seves formes 

organitzades, però en la realitat s’arriba a la conclusió que aquesta 

rellevància donada a la societat civil no és legítima en el sentit de 

defensar una major capacitat de presa de decisions de la societat.”

Ambientòloga

També insisteixen en el paper de la comunicació:

“Els fluxos d’informació són fonamentals per a la consolidació 

i manteniment de la credibilitat, tant abans com després de la 

participació.”

Politòleg

 

“Un clàssic malentès de la RSC és no assumir la importància de la 

informació i comunicació proactiva.”

Economista

“Els mitjans de comunicació de gran abast i generalistes no poden 

abordar qüestions concretes i molt locals. Per això són cada vegada 

més importants els mitjans locals i la premsa comarcal i les teles de 

proximitat. Els mitjans de comunicació locals i comarcals poden arribar 

a assumir aquesta funció en un futur proper, però queda encara el 

finançament i la professionalització d’aquest tipus de mitjans.”

Professora ciències de la comunicació

“Els mitjans tenen un paper difús i contradictori. La RSC no es pot basar 

en el seu paper. El diàleg s’ha de basar en la transparència i sinceritat dels 

actors respecte als seus interessos, amb independència dels mitjans.”

Professor ciències ambientals

Respecte al rol que la universitat s’atorga en el diàleg de la RSC, és 

bàsicament neutral:

“Els experts i acadèmics tenim clar, em sembla, que hem de ser actors 

neutrals. Més que estar en el diàleg, hem d’ocupar-nos de la provisió de 

coneixement i la formació dels altres grups, en especial les generacions 
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futures. Segurament hi ha altres actors que poden fer de mediadors o 

intermediació entre actors.”

Politòleg

 “La universitat pot jugar un paper important en la transmissió de 

coneixement horitzontal sobre sostenibilitat. És molt important la 

formació dels nous enginyers i emprenedors amb una visió de l’empresa 

i la seva funció lligada a la societat.”

Historiador

9.3.2. La influència del context en els posicionaments dels actors. 

Si bé hem vist a través de múltiples exemples algunes característiques 

dels discursos i percepcions que podríem considerar de grup, també és 

cert que aquestes percepcions canvien i es matisen en funció del context i 

s’adapten als discursos del voltant d’una forma sorprenent.

Els 8 grups de treball celebrats tenien diferents enfocaments com s’ha 

descrit en el capítol anterior. Tots els grups tenien la RSC com qüestió 

central del debat, però des de diferents orientacions:

GI1. Grup mixt – La RSC, definició i supòsits

GA. Grup contextuals – La RSC vista per la societat 

GB. Associacions – La RSC en el nivell local i comunitari

GC. Grup consubstancials – La RSC vista pels protagonistes corporatius

GD. Comunicadors – La RSC com comunicació

GE. Ambientalistes – La contribució de la RSC a la sostenibilitat

GF. Gestió innovació – LA RSC com competitivitat i innovació

GI2. Grup mixt – La RSC, amenaces i reptes

El context ha estat determinant en els discursos dels stakeholders i ha posat 

en evidència múltiples contradiccions i “adaptacions” de les percepcions 

sobre RSC, per adequar-les als requeriments i models esperats per les 

audiències i el context, en cada cas. Aquesta distorsió que confereix el 

context a la percepció i discurs sobre RSC és fàcilment identificable. 

Per exemple, una administració supralocal quan intervé en un context 

heterogeni, amb presència de representants de tots els sectors socials, 

construeix un discurs proper a la participació: “Les empreses han recorregut 

molt camí i els queda molt camí per recórrer. Des de l’administració es 

fan esforços, amb publicacions i serveis de suport i projectes per impulsar 
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accions de RSC en tots els àmbits. S’estan fent servir molts instruments 

de finançament i d’estímul. La mateixa administració és un exemple amb 

la compra verda. Les empreses tenen pendent d’incloure el públic en 

les decisions i no basar la RSC només en la comunicació. La RSC no és 

només innovació, també és una via per fomentar la participació en tots 

els àmbits” (GI2ad4, Administració supralocal)

En canvi, quan elabora el seu discurs en presència majoritària d’associacions, 

veïns i ONG, se centra en la comunicació orientada a les necessitats de tots 

els actors socials: “Les memòries són una bona eina i els hi donarem suport 

si es fan com dicten les normes expertes basades en la informació per als 

grups d’interès. Són una eina de comunicació molt útil i la RSC ha de 

començar almenys per donar aquesta informació” (GBad4, Administració 

supralocal)

En cada context reforça la seva posició, insistint en la participació allà 

on no està assumida i en la comunicació allà on s’entén que els temes de 

participació es donen per suposats.

Un altre exemple el trobem en el discurs expert, acadèmic, que s’adapta 

a les circumstàncies com un guant. En una intervenció en un grup de 

treball amb presència majoritària de stakeholders contextuals, un expert 

declara: “Cal exigir major transparència des de l’activisme social des de les 

organitzacions que poden jutjar i valorar la comunicació de les empreses i 

les memòries que fan perquè aquestes memòries noves si es miren poden 

donar pistes de com es fan les coses i no podem caure en el jutjar per jutjar, 

molt fàcil. Si una empresa ho fa bé, s’ha de premiar i si no mobilitzar-se 

amb motius justos i exemples.”(GAu1, economista) 

En el seu discurs, l’expert intenta despertar un esperit autocrític de les 

ONG, animant-les a estudiar i utilitzar comprensivament les memòries 

socials de les empreses i a articular campanyes basades en dades. En 

canvi, quan la majoria dels presents són actors consubstancials, la postura 

del mateix expert es modifica i emergeix el discurs de la governança: 

“Encara queda molt camí per recórrer en la RSC com una forma de 

diàleg multistakeholder, perquè no s’ha assumit el diàleg sinó només un 

primer intent d’oferir informació arreglada per a alguns grups sensibles. 

Preparar informació sensible no és RSC sinó que cal més treball directe 

i formes de treballar conjuntes per trobar els problemes i més activitat 

de les empreses en temes calents que preocupen a la gent.” (GCu1, 

economista).
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Davant dels empresaris, gestors i tècnics, l’expert adapta el discurs de la 

RSC a la governança, exigint major implicació dels grups que anomena 

“sensibles” a través del diàleg. En canvi, quan fa el discurs davant dels grups 

“sensibles” (ONG, comunitat, administracions, interessos organitzats, etc.) 

enlloc d’animar-los a implicar-se en el diàleg o simplement a exigir-lo, 

fa esment a les memòries de comunicació i la transparència.

Sembla que els experts “alliçonen” a les seves audiències donant a cadascú allò 

que ha d’escoltar. També es poden trobar algunes postures radicals, marginades 

del discurs tipus de grup, però interpretem que això és resultat del caràcter 

individual d’alguns subjectes, o bé de postures defensives davant del context. 

9.4. Relacions i rols dels actors 

Com ja s’ha vist a partir de l’anàlisi dels qüestionaris de posicionament 

individual, cada grup de stakeholders defensa un rol propi i un rol dels altres 

actors en la RSC. Aquestes relacions sembla que es confirmen en els discursos 

dels diferents stakeholders durant les discussions de grup, fins al punt que s’ha 

assajat una matriu de relacions que es presenta a continuació (Figura 28):

Fig. 28. Matriu de relacions entre actors (anàlisi de grups de treball)

ACC CON GES TÈC ADM COM L INT O MED MITJ ONG UNI
ACCIONISTES X X O X
CONSULTORS X X X X
GESTORS X X X X X
TÈCNICS X O O
ADMINISTRACIONS X X -- O X X
COMUNITAT LOCAL O O
INTERESSOS ORG X X
MEDIADORS O X -- X
MITJANS O O X X --
ONG O X O O O -- O X
UNIVERSITAT X X X O O O X --

x: Els consideren centrals

o: Els consideren importants, però que no fan prou

--: Els consideren neutrals

Com es veu, i tal com ja ocorria en l’anàlisi dels qüestionaris, els actors 

que es consideren més importants en la RSC, independentment que facin 

o no facin prou sobre el tema, són els gestors, l’administració pública, 

la comunitat local, els interessos organitzats (en referència, sobretot, als 

sindicats), els mitjans de comunicació i les ONG.
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Alguns fragments que donen suport a la centralitat atorgada als gestors, ja 

sigui des d’un punt de vista favorable (+) o desfavorable (-): 

(+) “Encara cal treballar molt en processos de relació amb realitats 

llunyanes, capacitats de divulgació social i relacions institucionals en 

general. Les empreses són les que ho tenen més fàcil i alhora més difícil, 

normalment per restriccions internes o d’estratègia (...) La RSC sembla un 

bon camí que si més no la direcció l’ha assumit com concepte i s’avança.” 

Historiador. Universitat

(-) “L’empresa necessita líders compromesos, més importància de la cultura i els 

valors corporatius. La missió corporativa hauria d’incloure temes d’ètica empresarial 

de forma més clara per veure com realment està implicada la direcció.”

ONG d’àmbit social

Respecte a l’administració pública se’n diu:

(+) “Els estímuls han de venir de les administracions i amb programes que 

facilitin les accions voluntàries. No es vol més legislació però està bé que les 

diferents administracions competents no es quedin al marge i estan actives.”

Representant de sindicat

(+) “El paper de l’administració i la implicació dels actors que representen la 

defensa dels béns comuns és fonamental en algun punt del procés d’innovació 

perquè el legitima i maximitza el valor afegit de la innovació final.”

ONG de l’àmbit de la participació

El paper dels sindicats i dels mitjans de comunicació és valorat des de 

diverses perspectives:

“Els actors més infravalorats i que tenen més importància de la que es 

vol reconèixer són els sindicats i els mitjans de comunicació, al menys 

per l’empresa, diguin el que diguin.”

Tècnic I+D sector telecomunicacions.

“Els mitjans de comunicació també poden ser mediadors. Això s’ha vist 

en lluites veïnals o de plataformes com la platja del castell o l’ecoparc. Si 

els mitjans treuen el tema poden acabar sent els que controlin el conflicte. 

Els actors expliquen les seves postures als mitjans i així comença el debat. 

El problema és que no sé si és el millor espai de trobada per a un diàleg 

positiu. Tots s’acaben defensant de les crítiques dels altres sense aconseguir 
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portar el debat cap a un terreny comú. Aquest tipus de mediació a través 

dels mitjans és molt poc eficaç però es dóna per desgràcia molt sovint. Per 

això els diferents actors haurien de ser més proactius en les seves estratègies 

de comunicació, per evitar que al final tot es discuteixi sense control i 

sense un objectiu clar i comú. A més, aquest tipus de relació a través dels 

mitjans és perillosa de cara a continuar les relacions en un futur.”

Mediadora. Fundació àmbit participació

“Els mitjans de comunicació no tinc clar quin paper poden jugar en el 

diàleg, ni si hi ha de ser. Normalment són els intermediaris, el tema 

és que acaben actuant com mediadors, no només fan d’observadors i 

rapporteurs. També donen la paraula, convoquen, etc.”

Professora ciències comunicació. Universitat

El rol de les associacions és qüestionat sovint, fins i tot per elles mateixes:

“Falta assumir críticament el paper de la societat organitzada per provocar 

un canvi. És curiós que la gent no té cultura per això de denúncia legal, 

només denúncia social i si es fes servir millor els instruments legals que 

tenim al nostre abast, doncs això seria una forma de pressió sobre les 

empreses poc responsables. Les ONG hauríem de contribuir.”

ONG àmbit educació i lleure

“Les ONG normalment són molt escèptiques a tot el que vingui de les 

empreses i és veritat que això és una trava per elles i per nosaltres perquè 

no hi ha un bon terreny per al diàleg. Una primera cosa que ens hem de 

proposar des de l’acció social és dir que cal premiar a les empreses que 

ho fan bé amb el consum. I castigar les que ho fan malament, però això 

és més fàcil, fer-ho sempre en negatiu és un problema de les ONG.”

Associació comunitària

 

Ja sigui des de les postures individuals que cada actor defensa en una entrevista 

directa o a través d’un qüestionari, o des de les postures “modificades” en 

una discussió de grup, es pot identificar alguns trets generals dels discursos 

de cada grup d’actors, fins i tot amb independència del context en el qual 

es construeix i defensa el discurs. 

Fins aquí s’ha mirat de posar això en evidència a través de l’anàlisi de 

fragments i intervencions dels diferents subjectes en les entrevistes, 

qüestionaris i grups de treball. A continuació s’aprofundeix en aquest 

intent però a través d’eines visuals.
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9.5. Mapa de posicions sobre la RSC

Aquesta anàlisi també és qualitativa però es presenta a través de gràfics, 

no de textos, en un intent de dibuixar un mapa de percepcions que 

faciliti la interpretació visual dels resultats. En aquest cas, s’ha recorregut 

a l’anàlisi de continguts amb el recompte dels fragments codificats i a 

alguns artificis matemàtics per crear dos eixos de coordenades i poder 

representar punts. Els dos eixos queden definits pels extrems governança-

comunicació i estratègia-màrqueting. En creuar els quatre extrems es 

delimita la superfície en la qual es vol situar als diversos actors. Per poder 

col•locar a cada grup d’actors en una posició determinada segons el seu 

discurs, s’ha recorregut a la caracterització de fragments o intervencions a 

través d’un conjunt de codis seleccionats i atribuïts per l’autora. 

El procediment per definir el mapa ha estat el següent:

1. S’ha establert una codificació per a cadascun dels quatre extrems que 

defineixen els eixos de coordenades. En aquesta codificació, s’ha pres 

en consideració, a més, 4 dimensions: l’objectiu (el que es persegueix); 

l’acció (el que es fa); la relació amb l’entorn; i el llenguatge (mots clau). 

La codificació es resumeix en el quadre següent (Figura 29):

Fig.  29 . Codificació dels quatre extrems del mapa de percepcions

 COMUNICACIÓ MÀRQUETING ESTRATÈGIA GOVERNANÇA 
     
OBJECTIU Interacció 

Intercanvi 
Aprenentatge 

Mercat 
Imatge 
Marca 
Credibilitat 
Prestigi 

Model negoci 
Decisió 
Estratègia 
Govern 
corporatiu 
 

Participació  
Xarxes 
Relació 
Diàleg  

ACCIÓ Conèixer 
Intercanviar 
Informar 
Comunicar 
Interaccionar 
 

Convèncer 
Vendre 
Maquillar 

Controlar 
Aplicar 
Procedimentar 
Avaluar  

Escoltar 
Negociar 
Actuar 
Decidir 
Consensuar 

ENTORN Acció 
Percepció 
Opinió 

Reacció 
Influència 
Conflicte 

Gestió 
Canvi 
Oportunitat 
Amenaça 
 

Proacció 
Consens 
Negociació 
Acord 
Beneficis 
 

Llenguatge 
MOTS 
CLAU 

Informació: 
Qualitat 
Fluxos 
Transparència 
Obertura 
Coneixement: 
Formació 
Educació 

Publicitat 
Màrqueting 
Relacions 
públiques 
Comunicació 
corporativa 
Patrocini 
Acció social 

Cultura 
Ètica 
Valors 
Reputació 
Avantatge 
Competitivitat 
Innovació 

Stakeholder 
Confiança 
Corresponsabilitat 
Compromís 
Vincle 
Dependència 
Recursos 
Canvis 
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2. S’ha codificat la totalitat de les transcripcions dels grups de treball i 

de les entrevistes d’acord amb aquesta codificació, prenent les diferents 

intervencions com unitat. Per fer-ho, s’ha emprat el programa 

WinMaxPro97. Les següents taules simplificades recullen els resultats 

d’aquest treball. Cada casella mostra el nombre agrupat de fragments 

(intervencions) codificats sota els criteris generals de governança, 

comunicació, estratègia i màrqueting:

Fig. 30. Taula de recompte de fragments codificats (grups de treball)

 ACTOR FREQÜÈNCIA
COMUNICACIÓ GOVERNANÇA MÀRQUETING ESTRATÈGIA TOTAL

Accionistes 4 4 8 6 22 14
Consultors estratègics 6 10 4 8 28 20
Gestors 14 18 6 18 56 44
Tècnics 4 24 4 18 50 42
Administracions 16 12 2 4 34 28
Comunitat local 2 8 12 2 24 18
Interessos organitzats 4 0 6 6 16 12
Mediadors 4 6 0 8 18 16
Mitjans 6 0 26 0 32 30
ONG 20 22 8 10 60 46
Universitat 26 24 0 6 56 48

Total 106 128 76 86 396 318

PERSPECTIVES

Fig. 31. Taula de recompte de fragments codificats (entrevistes)

 
ACTOR FREQÜÈNCIA

COMUNICACIÓ GOVERNANÇA MÀRQUETING ESTRATÈGIA TOTAL

Consultors estratègics 16 4 10 12 42 30
Gestors 58 58 36 76 228 122

Total 74 62 46 88 270 152

PERSPECTIVES

3. S’ha utilitzat un senzill enginy matemàtic per calcular els valors de les 

coordenades X i Y que permeten representar a cada actor en la superfície 

dibuixada pels eixos governança-comunicació, estratègia-màrqueting. A 

continuació es descriu el procés de càlcul: 

Donats:

•A : Activitat – intervencions/fragments dits per cada grup d’actors

•P : Profunditat – perspectives aportades per cada grup d’actors (hi pot 

haver més d’una perspectiva en una mateixa intervenció/fragment)

•C : Comunicació 

•E : Estratègia

•G : Governança

•M : Màrqueting
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Per definició, tenim que  MGECP +++=

Definim iA  com el número d’intervencions/fragments aportats pel 

grup  i (on  i va des d’1 fins a 11, per a cadascun dels grups d’actors o 

stakeholders). 

Definim iC  com el número de perspectives de tipus comunicació 

aportades pel grup   (on  i  va des d’1 fins a 11). Ídem per iE , iG  i 

iM

Tenim, doncs, que les perspectives per a cada grup d’actors es poden 

desglossar en funció del tipus d’aportacions de les seves intervencions:

iiiii MGECP +++=  on  i  ∈  {1,2, ..., 11}

Es defineixen per a cada grup d’actors els següents indicadors (on i  va 

des d’1 fins a 11):

• iX : variable que relaciona Estratègia i Màrqueting

• iY : variable que relaciona Comunicació i Governança

Calculem X com la diferència entre els pesos de les perspectives 

relacionades amb les formes de gestió (Estratègia i Màrqueting) i Y 

com la diferència entre els pesos de les perspectives relacionades amb 

les formes de relació (Governança i Comunicació) incloses dins de les 

intervencions/fragments dits per cada grup d’actors. 

Calculem els pesos de les intervencions dels diferents actors segons les 

estratègies:

%C  =  100×
i

i

P
C

%E  =  100×
i

i

P
E

 

%G  =  100×
i

i

P
G

 

%M  =  100×
i

i

P
M
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I, per definició, tenim que:

%X
i
 = %E

i
  - %M

i
  on  i  ∈{1,2, ..., 11}

%Y
i
  = %G

i
 - %C

i
   on  i ∈{1,2, ..., 11}

Obtenim X
i
= %X

i
   i    Y

i
= %Y

i 

Calculem X com el pes de la diferència entre els valors de les perspectives 

relacionades amb les formes de governació (Estratègia i Màrqueting) 

respecte del total de perspectives del grup i Y com el pes de la diferència 

entre els valors de les perspectives relacionades amb les formes de 

relació (Governança i Comunicació) respecte del total de perspectives 

del grup. 

O sigui:

 

 X
i
 = (E

i
  - M

i
 )/ P

i
  on  i  ∈{1,2, ..., 11}

 Y
i
  = (G

i
 - C

i
 )/ P

i
   on  i ∈{1,2, ..., 11}

 

Aquests valors ( X
i  

, Y
i
 ) determinen les coordenades cartesianes dels 

punts que representen a cada grup d’actors dins dels eixos de coordenades 

determinats per:

• Ordenades: Màrqueting i Estratègia

• Abscisses: Comunicació i Governança

Per tal de poder donar a cada grup la dimensió corresponent en relació 

a la resta, calculem n
i
  com la freqüència d’intervenció de cada grup 

respecte de la freqüència del grup minoritari o unitari:

 n
i
 =  

)min(Ai
Ai  

Els gràfics representats reflecteixen aquests punts de coordenades                 

( X
i  
, Y

i
 ) on la dimensió de la zona acolorida ve donada per n

i 

Les taules que resulten d’aquests càlculs es recullen en l’Annex 4. A 

continuació es presenten diverses representacions gràfiques d’aquests 

resultats.
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9.5.1. La posició de partida dels actors corporatius 

La posició de partida dels actors corporatius s’ha determinat a partir de 

les entrevistes. La codificació de les transcripcions de les entrevistes s’ha 

efectuat fent coincidir fragments amb diferents intervencions o, millor 

dit, respostes dels entrevistats. La representació que resulta ofereix una 

imatge gràfica de la posició mitja dels 6 consultors i dels 15 gestors 

entrevistats i inclou alhora multinacionals i PIME. La mida del punt        

(n ) és proporcional al nombre d’intervencions codificades per cada grup 

d’actors (Figura 32)

Fig. 32. Posició de partida dels gestors i consultors (entrevistes)

ENTREVISTES

Consultors 
estratègics

Gestors

RSC com 
governança

RSC com 
"maquillatge"

Comunicació 
participativa

Comunicació
corporativa

Com es pot comprovar, els gestors se situen més a prop de l’estratègia que 

del màrqueting, però adopten una postura neutre pel que fa a l’estructura 

de relacions que ha de governar la RSC. Sembla que hi ha una idea clara 

de la RSC com una estratègia de competitivitat, no de venda. Però no hi 

ha una visió determinant sobre si la RSC s’ha de basar en instruments de 

comunicació i transparència o en instruments de diàleg i participació de 

les parts interessades. Així doncs, els gestors no es plantegen –si més no en 

el seu discurs- la RSC com una forma de governança per a la sostenibilitat 

que pot millorar la competitivitat de l’empresa, ni com una estratègia de 

comunicació participativa que reculli els interessos dels actors implicats 

i asseguri una interacció continuada i constructiva amb ells. En el seu 

discurs hi ha elements de les dues perspectives i contradiccions també en 

els dos àmbits, tal i com ja s’ha vist en apartats anteriors. 

Allò que és irrenunciable de la RSC per als gestors és el seu element 

estratègic, de competitivitat en un entorn social canviant i més exigent.
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Pel que fa als consultors, també es mouen en l’espai estratègic, no 

del màrqueting, però són més escèptics sobre la capacitat de la RSC 

per afavorir la presa de decisions que consideri els interessos dels 

stakeholders. En el seu discurs sobre RSC emfasitzen la dimensió 

comunicativa i donen molta importància a la transparència i la 

provisió d’informació mesurable i contrastable, a mida de les diferents 

parts interessades.

En general, ambdós grups d’actors consubstancials comparteixen 

un posicionament estratègic de la RSC. En aquest sentit, quan 

parlen de la RSC com estratègia o màrqueting es refereixen 

sovint als objectius i accions de la RSC i utilitzen abundants 

mots clau com avantatge competitiu, innovació, reputació, etc. 

(Figura 33)

Fig.  33 . Caracterització del discurs Estratègia-Màrqueting segons codificació (entrevistes)

ESTRATÈGIA

ENTORN
5%

MOTS CLAU
36%

ACCIÓ
32%OBJECTIU

27%

 

MÀRQUETING

MOTS CLAU
53%

ENTORN
13%

ACCIÓ
17%OBJECTIU

17%

En canvi, quan el seu discurs es mou en la coordenada Governança-

Comunicació, es dóna un ús molt més important de conceptes propers a 

l’entorn (Figura 34).

Fig. 34. Caracterització discurs Governança-Comunicació segons codificació (entrevistes)
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9.5.2. Dispersió o concentració de posicions de cada grup d’actors: 
L’adaptació de les perspectives socials sobre RSC als contexts.

Els següents mapes mostren la diferent perspectiva sobre RSC de cada 

grup de stakeholders en cadascun dels vuit grups de treball celebrats:

GI1. Grup mixt – La RSC, definició i supòsits

GA. Grup contextuals – La RSC vista per la societat 

GB. Associacions – La RSC en el nivell local i comunitari

GC. Grup consubstancials – La RSC vista pels protagonistes corporatius

GD. Comunicadors – La RSC com comunicació

GE. Ambientalistes – La contribució de la RSC a la sostenibilitat

GF. Gestió innovació – LA RSC com competitivitat i innovació

GI2. Grup mixt – La RSC, amenaces i reptes

Cada mapa mostra quina orientació va prendre el discurs del grup de 

stakeholders en els diferents grups de treball o, dit d’altra manera, 

quina postura es va defensar com grup. La mida del punt mostra el 

diferent nombre d’interaccions fetes per els subjectes presents en el 

grup de treball, per a aquell grup de stakeholders. 

El punt negre és la posició mitja que resultaria de considerar totes 

les intervencions conjuntament, amb independència del grup de 

treball en el qual s’han produït. Lògicament, la proximitat dels 

diferents punts al punt negre mostra la dispersió del discurs, és a 

dir, la consistència (en cas de concentració) del grup d’actors pel 

que fa a la perspectiva adoptada front la RSC o, al contrari (en cas 

de molta dispersió) l’adaptació del discurs als diferents contextos 

en els quals s’elabora.

La Figura 35 representa el discurs força consistent i, alhora, neutral, 

dels accionistes com grup d’actors. Només va haver-hi representants 

d’aquest grup de stakeholders en dos grups de treball, el GC (grup 

homogeni d’actors consubstancials) i el GI1 (grup heterogeni amb 

presència de la majoria de stakeholders). Es pot apreciar que en 

ambdós casos el seu discurs va posicionar la RSC en un terreny 

força neutral encara que lleugerament desviat cap al màrqueting 

i la comunicació. Això ve a confirmar el que ja s’ha mostrat en 

anàlisis anteriors en les quals es feia palesa una postura cauta i 

“políticament correcta” dels accionistes en el debat amb altres 

stakeholders.
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Fig. 35.  Posició del discurs dels accionistes
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També en el cas dels consultors estratègics sembla que hi ha una consistència 

moderada del seu discurs sobre RSC, en aquest cas lleugerament més pròxima 

a la perspectiva de governança i estratègia. Es pot comprovar que els consultors 

apropen més el seu discurs a la governança o la consideració de diferents 

stakeholders en el procés de presa de decisions quan l’elaboren en un grup 

homogeni format per actors consubstancials, fonamentalment d’empresa (GC). 

Aquest fet, com s’ha vist ja en anàlisis anteriors d’aquest grup de stakeholders, posa 

de manifest la comprensió i acceptació de la RSC com una nova forma de govern 

de l’empresa que pren en consideració els interessos de les seves principals parts 

interessades, i es podria deduir que així miren de transmetre-ho als seus clients 

empresa quan els assessoren. En canvi, “suavitzen” el discurs i el situen més a prop 

de la comunicació quan es troben en un grup heterogeni (GI2), com si volguessin 

defensar els empresaris de possibles atacs provinents dels stakeholders de l’entorn, 

buscant, alhora, la seva legitimació com consultors davant de possibles “clients”. 

Tot i aquestes subtils apreciacions, cal insistir que la postura dels consultors 

estratègics és fonamentalment neutral, tal i com mostra la Figura 36.

Fig. 36.  Posició del discurs dels consultors estratègics
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En el seu discurs, els gestors se situen, majoritàriament, en una posició 

segura. És sorprenent, però, l’elevada consistència del seu posicionament 

en general i la tendència evident cap a la perspectiva de la governança 

estratègica, molt en contra del que bona part dels stakeholders contextuals 

podrien considerar a priori. Es podria argumentar en aquest sentit que 

els gestors o representants de l’alta direcció que assisteixen a un grup de 

treball sobre RSC ja tenen una predisposició o coneixement previ sobre 

el tema i n’assumeixen la importància estratègica (o saben defensar-ne 

els arguments davant d’altres actors). Això no obstant, es dóna un fet que 

els deixa fora de tota possible sospita sobre la veracitat o sinceritat del 

seu discurs i és que fugen de la visió de RSC com màrqueting. Ja es veia 

en anteriors anàlisis, i també a través de les entrevistes, que els gestors i 

decisors corporatius distingeixen bé la RSC del màrqueting i, fins i tot, 

tendeixen a establir distàncies entre ambdues estratègies pel perill que li 

atribueixen a un enfocament erroni de la RSC. La idea que la RSC com 

“maquillatge” es pot girar en contra dels mateixos interessos corporatius 

sembla que queda ben reflectida en la perspectiva que defensen i 

articulen els diversos representants de la gestió empresarial, fins i tot amb 

independència del context o grup de treball en el qual defensen aquesta 

postura (Figura 37)

Fig. 37.  Posició del discurs dels gestors

Gestors

GC

GF

GI2

GestorsGI1

RSC com 
governança

RSC com 
"maquillatge"

Comunicació 
participativa

Comunicació
corporativa

En el discurs dels tècnics, es detecten algunes inconsistències, però la seva 

anàlisi qualitativa permet aclarir-ne els motius. D’entrada, la Figura 38 

mostra força dispersió en la perspectiva adoptada pels tècnics en els dos 

grups de treball heterogenis (GI1 i GI2). També es pot veure (pel diàmetre 

del punt) que hi ha més intervencions de tècnics codificades per al grup 

GI2 que per al GI1. De fet, les intervencions del grup GI1, que també 

són les que més s’allunyen del posicionament general d’aquest grup de 
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stakeholders, corresponen a una única persona que, un cop analitzat el 

seu discurs, podríem considerar poc representativa del posicionament dels 

tècnics en general per les seves (nombroses) intervencions de tipus radical o 

“a la contra”. Si no prenguéssim aquesta postura individual en consideració 

es podria concloure que els tècnics adopten una postura moderadament 

consistent en tots els grups de treball i propera a la RSC com governança.

Fig. 38. Posició del discurs dels tècnics
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Seguint amb les perspectives “políticament correctes”, les administracions, 

amb independència del seu àmbit territorial, situen clarament el seu 

discurs en la governança encara que són més crítiques quan s’envolten 

d’associacions i stakeholders contextuals (GB), defensant aleshores una 

visió de la RSC més propera al màrqueting, encara que basada en el diàleg 

amb actors. També es detecta una modificació del discurs en contextos 

heterogenis (GI2). Quan tots els stakeholders són presents en el debat, les 

relacions es discuteixen en termes de comunicació i no de governança 

(Figura 39).

Fig.  39.  Posició del discurs de les administracions
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Els representants de la comunitat local han estat presents 

únicament en dos grups de treball (GA i GI1). Sembla força 

clar que són molt més crítics amb la seva visió de la RSC quan 

elaboren el discurs amb altres actors contextuals (GA) que  

quan la presencia de stakeholders és més heterogènia (GI1). 

En el discurs de bloc, sense representants de les empreses, 

apareix una postura més “agressiva”, de denúncia de la manca 

d’autèntic diàleg amb parts interessades per part de les empreses. 

En aquest context, la percepció sobre RSC és més propera al 

màrqueting i la comunicació corporativa, com si la RSC fos una 

forma de les empreses de “vendre” o, en el millor dels casos, 

d’informar i comunicar les seves accions socials, però sense una 

intenció manifesta d’apropar-se als interessos dels stakeholders 

contextuals. En canvi, aquesta percepció es modera i suavitza en 

presència de tots els actors i, en especial, dels actors empresa, en 

una actitud “d’estendre la ma” al diàleg (Figura 40). 

Fig. 40. Posició del discurs de la comunitat local
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La representació de perspectives sobre RSC dels interessos 

organitzats s’ha d’avaluar amb reserves perquè no es correspon 

realment amb una postura de bloc. D’entrada, en aquest grup hi 

ha inclosos alhora els sindicats, les patronals i les associacions 

de consumidors i usuaris. En termes generals, es pot dir que 

la presència dels tres tipus d’associacions va ser baixa en tots 

els sentits: van estar presents en pocs grups, van assistir pocs 

representants i els pocs que van assistir van intervenir poc. Les 

postures més actives provenen de les associacions de consumidors 

presents en el grup GB, amb presència principal, justament, 
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d’associacions. El seu discurs, en aquest cas, es va situar de forma 

clara en la visió de la RSC com maquillatge, com una forma de 

vestir de verd les actuacions corporatives, al marge de l’autèntic 

diàleg i interacció amb els grups implicats o amb els interessos de 

determinats sectors socials. En canvi, en presència de múltiples 

stakeholders, en el grup heterogeni GI2, les mateixes associacions 

van romandre mudes i no van defensar ni atacar cap postura 

en particular. En aquest context, foren les patronals les que, 

activament, van defensar un rol estratègic de la RSC, com una 

fórmula de competitivitat. L’elevada dispersió que visualment es 

presenta en la Figura 41 no respon, doncs, a un discurs de bloc, 

sinó a la diferent presència i intervenció de grups diferents dins 

del bloc batejat com interessos organitzats.

Fig. 41.  Posició del discurs dels interessos organitzats.
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La posició dels mediadors en el mapa de percepcions mostra una 

consistència moderadament elevada i propera al discurs de la 

RSC com governança o comunicació participativa. Tal i com ja 

succeïa amb els consultors estratègics, el discurs dels mediadors 

-la major part dels quals són professionals de la mediació i la 

participació exercint com assessors de terceres institucions- és un 

discurs d’experts. Com és natural esperar, la seva perspectiva de 

la RSC, almenys la que defensen públicament en el debat, és una 

perspectiva purista, basada en el diàleg i la participació i entesa 

com pura estratègia. El fonament dels arguments dels mediadors, 

ja vist en anàlisis anteriors, és que el diàleg anticipatiu, proactiu, 
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és una estratègia de competitivitat, d’avantatge i de gestió de la 

crisi abans que aquesta es produeixi. És doncs d’esperar que el seu 

discurs s’ubiqui en l’espai que mostra la Figura 42.

Fig. 42 . Posició del discurs dels mediadors
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Els mitjans de comunicació, o comunicadors en sentit ampli 

(ja que s’hi inclouen professionals free-lance i agències de 

comunicació), tenen un dels discursos més consistents i radicals 

dels expressats i defensats pel conjunt de stakeholders. Es pot dir 

que es tracta d’un grup molt paradigmàtic per diversos motius: 

són considerats centrals per bona part dels stakeholders però 

ells no se’n consideren; situen la RSC en l’espai del màrqueting, 

contradient el discurs dels gestors que afirmen que no enfoquen 

la RSC com maquillatge perquè estan convençuts que els pot jugar 

a la contra; el discurs és similar per a tots els comunicadors amb 

independència del mitjà (televisió, internet, agència, etc.) i amb 

independència del context en el qual s’elabora (GA, GD, GI1). De 

fet, es tracta de l’únic grup d’actors que fuig de la posició neutre, 

central i radicalitza la seva postura allunyant-la de la tendència 

general (Figura 42). Sobre això, cal indicar que es tracta també 

del grup més “profà” en matèria de RSC o que menys demostra 

conèixer què és, com funciona i com s’articula. Aquest aparent 

desconeixement expert de la RSC podria estar en l’origen de la 

seva postura crítica. També es podria argumentar, però, que és 

precisament això el que els permet avaluar d’una manera més 

objectiva la utilitat real de la RSC com estructura de governança 

o com un mer instrument d’informació vistos els informes i notes 

de premsa que continuen rebent a diari sobre el tema.
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Fig. 43.   Posició del discurs dels mitjans
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Un altre grup que mostra un grau de consistència prou elevat és el de 

les ONG, però aquestes difereixen dels mitjans en la seva sorprenent 

neutralitat. Al contrari del que cabria esperar, les ONG no situen la RSC 

d’una forma radical en l’espai del màrqueting. Ans al contrari, el seu 

discurs té una lleugera tendència cap a la governança i la participació. 

També cal dir que el seu discurs, a diferència dels mitjans, sí és un discurs 

expert. Les ONG que han participat en els grups demostren tenir un 

bon coneixement de què és i com es fa la RSC i en defensen la dimensió 

relacional. En altres paraules, coincideixen a emfasitzar la dimensió com 

governança i la participació per a la identificació de problemes comuns i 

solucions beneficioses per a totes les parts (Figura 44).

Fig. 44.  Posició del discurs de les ONG
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El discurs dels experts i els acadèmics és dels més dispersos de tots. Es mou 

fonamentalment en la coordenada governança-comunicació i, tal i com ja 
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s’ha posat en evidència en anàlisis anteriors, s’adapta a cada context i a cada audiència. 

El fet que la perspectiva experta es mogui en la vertical de les relacions entre actors i 

no entri en matisos sobre el caràcter estratègic o de màrqueting de la RSC pot tenir 

dues explicacions: o bé els acadèmics volen emfasitzar l’aspecte relacional de la RSC 

posant especial atenció en el seu discurs a la integració dels diferents stakeholders a 

través de la comunicació o de la presa de decisions; o bé estan molt allunyats del “món 

real” i construeixen un discurs ideal, de llibre, que no té en compte de forma suficient 

l’aplicació pràctica que sovint acaben tenint les fórmules acadèmiques de la RSC. De 

fet, ja s’ha demostrat en altres apartats que la perspectiva dispersa de la universitat té 

una mica de cada: de voler assentar càtedra i de desconèixer l’aplicació o limitacions 

pràctiques de la RSC en la pràctica (Figura 45).

Fig. 45. Posició del discurs de la universitat
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Aquesta anàlisi ve a reforçar alguns dels resultats obtinguts anteriorment i 

permet fer molt més evidents les adaptacions dels discursos als contextos i la 

dispersió o consistència dels discursos segons els actors que els construeixen i 

defensen. En el proper apartat, s’utilitzen els mapes precisament per assajar una 

interpretació de la cohesió social sobre el concepte de RSC.

9.5.3. Cohesió social en relació a la RSC

La representació conjunta dels diversos grups d’actors en la totalitat dels grups de 

treball ens pot donar una orientació sobre la perspectiva dominant en relació a la 

RSC i també ens pot indicar quins stakeholders s’allunyen d’aquesta perspectiva. 

Cal prendre aquesta representació amb tota la cautela que imposen els resultats 

anteriors. Ja s’ha vist que, en determinats casos, la dispersió dels discursos o 

adaptació de postures als contextos pot arribar a ser enorme. En aquests 
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casos, la posició “mitja” del discurs s’ha d’interpretar únicament com un punt 

neutral, com neutral és també el discurs dels actors en qüestió. Amb això es vol 

dir que la mitja en casos de molta dispersió tendeix a situar-se pel centre i, per 

tant, atorga a aquell grup una certa neutralitat, entesa com un posicionament 

alhora ambigu i adaptable a les circumstàncies, audiències i contexts. 

Prenent totes les dades disponibles per a la totalitat de grups de treball celebrats 

la representació resultant és:

Fig. 46.  Posició de tots els actors en tots els grups de treball
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En la Figura 46 es fa evident la neutralitat del discurs social sobre RSC. D’alguna 

manera sembla com si cap stakeholder es volgués ”mullar”. Els únics grups 

que es distancien del centre són els mitjans de forma clara i la comunitat local, 

tècnics i mediadors, encara que ja hem vist que el distanciament d’aquests tres 

grups respon a característiques específiques de l’elaboració dels discursos en 

cada context i no a una posició rotunda i consistent de grup, com la que sí es 

produeix en el cas dels mitjans. 

Per a cada grup de treball per separat, obtenim representacions diferents que 

ens permeten veure també quin grau de dispersió o cohesió es produeix en els 

diferents discursos. Recordem quins eren els grups de treball:

GI1. Grup mixt – La RSC, definició i supòsits

GA. Grup contextuals – La RSC vista per la societat 

GB. Associacions – La RSC en el nivell local i comunitari

GC. Grup consubstancials – La RSC vista pels protagonistes corporatius

GD. Comunicadors – La RSC com comunicació

GE. Ambientalistes – La contribució de la RSC a la sostenibilitat
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GF. Gestió innovació – LA RSC com competitivitat i innovació

GI2. Grup mixt – La RSC, amenaces i reptes

D’entrada, en el grup homogeni GA celebrat amb actors contextuals únicament, 

les perspectives es mouen en la horitzontal entre màrqueting i estratègia. El 

qüestionament que les associacions fan de la RSC es basa més en el desconeixement 

de les estructures internes i sistemes de gestió de les empreses ( i, per tant, en 

suposicions sobre els motius “amagats” de la RSC) que en la importància o no 

que caldria donar a la relació i la participació de stakeholders en la comunicació i 

la presa de decisions. Es tracta, sobretot, d’un discurs de sospita (Figura 47).

Fig. 47.  Posició del discurs en el grup GA
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És curiós que quan les associacions reivindicadores (ONG, consumidors, 

sindicats) discuteixen plegades (grup GB), el discurs es mou en la vertical 

governança-comunicació. En aquest cas el debat es desplaça cap al paper dels 

stakeholders. Ja no és un discurs de sospita sinó de reivindicació (Figura 48).

Fig. 48.  Posició del discurs en el grup GB
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El discurs corporatiu (de gestors, accionistes, consultors, tècnics: 

grup GC) també es mou en la vertical però en aquest cas hi ha més 

centralitat, més neutralitat. No es tracta d’un discurs reivindicatiu 

sinó cautelós, respectuós (Figura 49)

Fig. 49.  Posició del discurs en el grup GC
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El discurs dels comunicadors és clar. Els comunicadors que 

exerceixen en mitjans (ja siguin escrits, audiovisuals, internet o 

agències) veuen la RSC com maquillatge. Els comunicadors que 

exerceixen en ONG i universitats mantenen la postura neutre 

(Figura 50)

Fig. 50. Posició del discurs en el grup GD
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Quan el debat se centra en temes de sostenibilitat (grup GE), la 

governança pren protagonisme. D’alguna manera els discursos 
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hegemonitzants de la sostenibilitat i la governança es retroalimenten 

i reforcen mútuament (Figura 51)

Fig. 51.  Posició del discurs en el grup GE
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També hi ha un reforç evident de discursos quan la RSC es discuteix 

en un grup de treball sobre innovació (grup GF). En aquesta ocasió 

el discurs de la innovació, l’estratègia i la competitivitat reforça 

la idea de RSC com governança i desplaça les perspectives cap a 

aquell cantó del mapa (Figura 52)

Fig. 52.  Posició del discurs en el grup GF
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En els grup heterogenis GI1 i GI2 emergeixen algunes postures 

allunyades de la centralitat però ja s’ha vist que l’única postura 



3019. Presentació de resultats

genuïnament radical és la dels mitjans. La resta queden desplaçades per 

efectes de postures individuals (Figures 53, 54)

Fig. 53.  Posició del discurs en el grup GI1
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Fig. 54. Posició del discurs en el grup GI2
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De fet, si es representa tot l’univers de posicions, de tots els actors 

en tots els grups de treball, sembla que s’omplen molts espais, 

però el cert és que la postura dominant és força central, neutre, 

amb una tendència a assumir la RSC com governança o, en tot 

cas, com comunicació participativa. Hi ha, doncs, un grau prou 

moderat de consistència en el discurs social sobre RSC que es 

podria atribuir a la cohesió social o també al desconeixement (i, 

per tant, prudència o neutralitat) del concepte i del que implica 

(Figura 55 )
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Fig.  55.  Posició del discurs de tots l’univers d’actors i grups de treball
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9.5.4. La naturalesa de les dimensions relacionals de la RSC

A través de la codificació dels quatre extrems dels eixos de coordenades, 

es pot examinar el pes que es dóna en cada perspectiva a les quatre 

dimensions definides com objectiu, acció, entorn o llenguatge. 

En el cas dels grups de treball no es veuen pautes clares, tal i com succeïa 

per a les entrevistes. Això no obstant, sembla que la posició del discurs 

en la coordenada Estratègia-Màrqueting dóna més pes a l’ús de mots clau 

i termes propis de la gestió i el màrqueting (Figura 56) del que se’n fa 

en la coordenada Governança-Comunicació (Figura 57). Igualment, en 

aquesta darrera coordenada, sembla que es dóna més importància als 

objectius de la RSC, com si la discussió sobre la RSC com governança o 

com comunicació s’hagués de centrar en els objectius que es persegueix. 

Fig. 56.  Caracterització del discurs Estratègia-Màrqueting segons codificació (grups)
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Fig. 57. Caracterització discurs Governança-Comunicació segons codificació (grups)
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A través de l’anàlisi del discurs dels onze grups d’actors en els vuit grups 

de treball i en les entrevistes, s’ha assajat la representació en una graella 

Estratègia-Màrqueting/Governança-Comunicació de les posicions que 

cada grup de stakeholders adopta pel que fa a la RSC. S’ha representat 

posicions de partida (de gestors i consultors estratègics, en les entrevistes); 

posicions mitges per cadascun dels onze d’actors; i posicions defensades 

en cada context (referit a grup de treball).

Aquestes representacions s’han de prendre, com és natural, amb totes les 

reserves que infligeix la simplificació quantitativa. En l’anàlisi qualitativa, 

contextual, és on han sortit a la llum la major part d’interpretacions 

sobre les perspectives socials que s’adopta front la RSC. Els mapes només 

fan evident d’una forma més visible (i també més simple i limitada) les 

relacions entre actors i la sensibilitat del discurs al context en el qual es 

construeix i emet. 

En les conclusions ens ocupem d’integrar tots aquests resultats amb la 

teoria, de refinar la seva interpretació i de veure fins a quin punt podem 

donar resposta a les hipòtesis de la recerca. 
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10. Conclusions

10. Conclusions

La recerca sobre percepcions i discursos generalment permet evidenciar 

contradiccions que desafien les suposicions prèvies dels investigadors i dels 

mateixos subjectes investigats. En el cas de la present investigació es confirma 

aquesta norma. L’anàlisi dels resultats ha fet emergir posicions de determinats 

stakeholders de la sostenibilitat i la RSC que sovint són menystingudes en els 

judicis sobre els rols d’aquests actors i en les valoracions sobre l’efectivitat 

de la RSC per avançar cap al desenvolupament sostenible. 

Com també sol passar en aquest tipus d’investigació qualitativa, s’han 

confirmat moltes posicions òbvies i l’anàlisi ha quedat limitada per les 

motivacions personals i postures individuals dels subjectes participants en la 

recerca. En un intent de destacar tant les obvietats com les excepcionalitats, 

s’ha utilitzat la representació gràfica de les posicions ideològiques dels 

diversos stakeholders estudiats, amb la prudència que exigeix la simplificació 

matemàtica necessària per fer aquest tipus de gràfic.

En aquest apartat es fa un resum dels resultats, relacionant-los amb el marc 

teòric i amb els objectius de la recerca. En primer lloc, s’efectua una síntesi 

crítica de la metodologia, les seves limitacions i les seves potencialitats. 

A continuació, s’integren els resultats presentats en l’apartat anterior en 

tres blocs:

- Les diferències en les posicions i discursos individuals, grupals i 

contextuals.

- Els actors (stakeholders), els seus rols i les relacions entre ells.

- Les perspectives de la RSC, caracterització i convivència.

10.1. Metodologia

Al llarg del treball s’ha utilitzat terminologia com percepcions, visions, 

perspectives, posicions, postures per referir-nos a les formes com els 

diferents grups de stakeholders defensen socialment la RSC. De fet, en el 
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títol de la part empírica s’escull finalment el terme “posició” per englobar 

aquesta idea. L’ús de diversos termes i de l’elecció final de “posició” per 

recollir-los tots no és fruit de la deixadesa, sinó de la dificultat per no 

contradir les implicacions teòriques que contenen altres expressions com 

percepció o discurs. 

En la recerca no s’analitzen percepcions únicament, sinó percepcions 

individuals modificades per la interacció en grup, pel context, per 

discursos convincents o contradictoris. A més, el que es persegueix és 

“situar” els actors en un espai de definicions de RSC i, alhora, en un espai 

de relacions entre actors. Per tant, interessa alhora la percepció (com ho 

entenen i assumeixen), la visió (com ho imaginen, com pensen que ha de 

funcionar) i la postura (com ho defensen). La suma de tot plegat és el que 

s’ha denominat “posició”. Cal entendre-la com si fos una ubicació de GPS 

en aquest moment i en aquest context social. Aquesta posició es desplaça 

en funció dels moments, situacions i gravetats a què es sotmet. 

De la mateixa manera que no s’analitzen percepcions estrictament, la 

recerca tampoc s’ha centrat en l’anàlisi del discurs, encara que s’hagi fet 

referència a aquest en nombroses ocasions. No s’ha estudiat el discurs a 

través de l’anàlisi de textos, sinó que s’utilitza en el sentit de Foucault 

(1977), per ressaltar la naturalesa socialment construïda dels relats i 

els seus efectes i propòsits polítics i socials. Foucault subratlla la relació 

complexa i recíproca entre la construcció de significat, la pràctica i les 

relacions de poder en múltiples nivells i en diferents dominis entre 

empreses, disciplines professionals, acadèmics, comunitats i la societat 

en general. Seguint la tradició foucaultiana, la recerca mostra com les 

empreses (i també els seus stakeholders contextuals) utilitzen la RSC 

per ser “reconeguts” com contribuïdors al desenvolupament sostenible. 

L’estudi del discurs dels actors, quan es produeix individualment o en el 

context del debat en grups, ha servit per aclarir quines posicions socials 

s’institucionalitzen en el camp de la sostenibilitat. 

El desenvolupament sostenible s’ha convertit en un lloc de lluita discursiva 

(Hajer, 1999). Cada grup de stakeholders utilitza conceptes i idees propis 

del seu àmbit per situar-se en una posició de legitimació com actor actiu 

en la sostenibilitat. Durant el procés de codificació de fragments de les 

transcripcions de les entrevistes i debats s’ha pogut comprovar com els 

diferents actors usen terminologia diferent per referir-se, de fet, a la 

mateixa cosa. El cas més evident d’això es produeix quan, en parlar de 

governança, els actors consubstancials usen la paraula “diàleg” i els actors 
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contextuals es refereixen a “participació”, tot i que en el debat queda clar 

que en tots els casos s’està parlant de la implicació d’actors en processos 

de consulta i presa de decisions. En la Figura 29 es recollia la codificació 

utilitzada i es pot veure altres exemples com aquest.

Tot i que es podria haver aprofundit en la microanàlisi de textos, el 

discurs s’ha utilitzat en un sentit macrosocial. Aquest és l’enfocament 

desenvolupat per Fairclough (1992) que en el seu mètode d’anàlisi del 

discurs pren en consideració tres nivells: els trets formals dels textos; les 

condicions sota les quals es produeixen, distribueixen i consumeixen els 

textos; i la pràctica social. Els dos darrers nivells han estat especialment 

importants en l’anàlisi de resultats, i la síntesi que es presenta a continuació 

posa això de manifest.

L’altre fet que es posa de manifest és que el discurs pot tenir un efecte 

hegemònic però també poden aparèixer llacunes, contradiccions i 

ambigüitats de la combinació de discursos en un camp o pràctica donada, 

tal i com s’ha mostrat en els diferents discursos sobre RSC. 

10.2. Les diferències en les posicions i discursos 
individuals, grupals i contextuals

Aquesta investigació ha determinat postures individuals a partir de 21 

entrevistes a gestors de multinacionals i petites empreses i consultors estratègics 

i 93 qüestionaris a diversos stakeholders de la RSC. La tècnica fonamental per 

a la determinació de la posició de partida ha estat l’entrevista i ha permès 

establir algunes de les característiques bàsiques de les postures corporatives 

sobre RSC. Les entrevistes, que tenien una duració d’aproximadament 

1 hora, van permetre recollir les visions de l’alta direcció d’algunes de les 

multinacionals catalanes més actives en RSC i sostenibilitat. 

Per començar, s’ha posat de manifest que entre els alts gestors sembla 

haver-hi un esquema ideològic força similar pel que fa a la RSC i les 

seves implicacions. La seva definició de RSC és molt fidel a les definicions 

acceptades a nivell europeu, la qual cosa demostra que l’alta direcció està 

al corrent del llenguatge i requeriments estratègics de la sostenibilitat, 

amb independència que els incorpori finalment en la gestió del negoci. 

Contràriament al que se sol pensar, els resultats revelen que el coneixement 

i consciència ambiental estan clarament integrats en els discursos dels 
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gestors, a un nivell molt similar al de la societat en general. Cal insistir 

que ens referim a discursos, no a pràctiques comprovades ni mesurades. 

Això no obstant, i en contrast amb el discurs d’altres dècades, hi ha una 

integració clara de conceptes de la sostenibilitat en el llenguatge corporatiu 

i d’adopció d’expressions pròpies com triple bottom line o business case de la 

sostenibilitat Per al cas de la RSC, es dóna un ús natural d’expressions 

importades dels àmbits socials i de l’ètica, encara que no es pot donar cap 

resultat definitiu sobre això pel fet que no s’ha abordat una anàlisi micro 

dels discursos o textos de les transcripcions.

Sense excepció, tots els gestors entrevistats consideren fonamental la RSC 

dins del negoci, encara que es donen diferències en la posició adoptada 

pel que fa a la proximitat d’aquest tipus d’estratègia a la comunicació 

o a la governança. De les tres dimensions de la RSC analitzades en el 

segon capítol de la tesi, es defensa el caràcter voluntari i es rebutgen els 

intents de regulació; s’accepten plenament els supòsits de creació de valor 

a través de la RSC; i hi ha més ambigüitat sobre la qüestió de l’estructura 

de relacions amb els stakeholders. Sembla que s’accepta l’argument de 

la RSC com estratègia de competitivitat i diferenciació en el mercat, 

però no queda clar si per aconseguir els beneficis de la RSC cal construir 

relacions basades en una major interacció i intercanvi d’informació en 

tots els sentits amb els stakeholders, o bé una major implicació d’aquests 

en processos de presa de decisions. En altres paraules, no queda clar si 

el seu posicionament individual és més proper a la comunicació o a la 

governança.

El que sí és clar és que veuen la RSC des de l’òptica de l’estratègia 

empresarial, sobretot de competitivitat, i no des del màrqueting. Malgrat 

que, en general, es tendeix a pensar que les empreses contemplen la 

responsabilitat social com una forma de venda i construcció de marca, el 

discurs dels gestors contradiu aquesta percepció. O bé l’alta direcció ha 

construït i assimilat tan profundament el llenguatge i requeriments de 

la sostenibilitat i la responsabilitat que poden “enganyar” les audiències 

i stakeholders, o bé és que realment s’ho creuen. Aquest darrer escenari 

tampoc es contradiria amb una possible actuació “marquetiniana” de 

la RSC, donat que la pràctica final de les empreses depèn de molts més 

factors que la visió o percepció d’un gestor. Com ja s’ha dit, la investigació 

no ha estudiat pràctiques reals sinó posicionaments socials. 

Atenent a aquests resultats, es validarien les hipòtesis d’alguns teòrics del 

màrqueting, que afirmen que el màrqueting pot contribuir, de fet, a una 
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gestió reeixida de la RSC sempre i quan s’expandeixi el focus d’atenció més 

enllà dels consumidors, incloent altres stakeholders i integrant diverses 

iniciatives de responsabilitat social (Maignan i Ferrell, 2004).

Sembla clar, doncs, que l’alta direcció de les empreses actives en RSC 

i sostenibilitat entén el concepte, sap articular-ne els condicionants, 

requeriments, avantatges i limitacions i tendeix a ubicar-lo molt cap a 

l’estratègia (i no el màrqueting), encara que no deixa clar si la relació 

amb els stakeholders és pura interacció (a través, per exemple, d’eines de 

comunicació) o bé és implicació a un nivell més profund, com cerca de 

benefici mutu, construcció de xarxa i construcció conjunta d’interessos 

(governança). Aquesta conclusió queda clarament reflectida en la 

representació gràfica de la posició dels gestors en el mapa de la RSC que 

resulta de l’anàlisi de les entrevistes i els grups de treball (Figura 58).

Fig. 58. Posició dels gestors segons les entrevistes i grups de treball

Gestors entrevistes

Gestors grups de 
treball

RSC com 
governança

RSC com 
"maquillatge"

Comunicació 
participativa

Comunicació
corporativa

Els gestors de les PIME i les microempreses es distancien de les multinacionals 

en les seves representacions de la responsabilitat i interpretacions dels 

desafiaments de la sostenibilitat. D’entrada, la concepció de l’empresa 

de les PIME sembla bastant diversa i s’estén des d’una imatge capitalista 

(organització per al benefici) a una imatge associativa (organització de 

gent), passant per la visió merament productiva (organització maquinal). 

Es confirma així la visió de Gendron (2003) d’empresa sostenible segons 

la qual l’empresa sempre s’entén com a organització i quasi mai com a 

institució social, una perspectiva que ja va puntar Touraine (1971). 

Les PIME i microempreses tenen visions de la RSC que es recolzen més 

en el lideratge personal i l’ètica dels gestors i propietaris que en els 

avantatges competitius, encara que sempre des d’una visió de l’empresa 

com organització, és a dir, al marge de les institucions socials, amb els 
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seus propis objectius. En aquest sentit, les multinacionals tindrien més 

assumida, almenys en el seu discurs, la integració en el teixit social, 

institucional i polític que les PIME. Tanmateix, les PIME entenen la RSC 

des d’una postura molt més humil, donant per fet que cal basar-la en el 

diàleg amb stakeholders, però acceptant la dificultat (i incapacitat) per 

conduir aquest diàleg en la pràctica.

Fins aquí s’ha comentat les principals conclusions pel que fa al discurs 

individual i el posicionament “de partida”, fonamentalment dels gestors 

en el debat social sobre RSC. Però, en la investigació, aquesta posició s’ha 

sotmès a múltiples interaccions. Aquestes interaccions s’han produït entre 

els diversos subjectes de la investigació i entre ells i el context, fet que 

dificulta la comprensió total de les postures individuals des de l’anàlisi de 

les parts. La suma de les parts en els fenòmens socials no és igual al tot. 

La investigació qualitativa és una metodologia que intenta apropar-se 

al coneixement de la realitat social a través de l’observació dels fets o 

l’estudi dels discursos. La metodologia qualitativa, com que és de disseny 

obert, aprofita tota la informació que el subjecte o grup investigat estiguin 

disposats a donar-nos de forma conscient o inconscient, mitjançant 

les seves accions, actituds, simbolismes o transmissions no verbals. 

En paraules de García (2006: 67), això obliga a estudiar els discursos 

per dins i per fora. L’anàlisi per dins permet veure fins a quin punt 

el discurs serveix per projectar una imatge determinada, quina i amb 

quin èxit. Analitzar un discurs per fora significa fixar-nos en l’ús del 

llenguatge amb una finalitat concreta: preguntar, respondre, demanar, 

explicar, convèncer, ordenar, disculpar-se, prometre o expressar uns 

valors. Per entendre les paraules utilitzades per algú, cal preguntar-se 

què vol dir amb elles i perquè les diu, així com a qui ho diu i quan ho 

diu. És a dir, tant l’emissor del missatge, com el receptor i la situació, 

són fonamentals per entendre tot el significat del discurs utilitzat. Tot 

procés de comunicació s’insereix en una relació social i tot discurs 

pren sentit quan s’emmarca en la situació en que sorgeix. Fins i tot pot 

ocórrer que les coses que es diuen en una situació siguin contradictòries 

amb les que es diuen en una altra, essent ambdues totalment sinceres. 

Aquestes contradiccions entre discursos no fan més que reflectir les 

contradiccions d’un món més complex, que cap discurs pot descriure 

en la seva totalitat. Deixarem l’anàlisi del discurs per dins per al final 

de la tesi, en el capítol de respostes, bàsicament perquè es tracta d’un 

estudi que no es pot efectuar amb les dades obtingudes i que cal fer com 

valoració global i plantejament de nous interrogants. En aquest punt 
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ens interessa el discurs per fora, és a dir, l’emmarcament en la situació i 

l’adaptació a l’audiència. 

Distingim entre discurs grupal i discurs de context per referir-nos a 

les adaptacions de les posicions individuals segons si s’estableixen en la 

interacció amb un grup d’actors (en un grup de treball i no individualment, 

en una entrevista) o si s’estableixen en un context o altre. Per context ens 

referim al possible biaix en la construcció de significats i coneixement 

que es pot produir pel fet que hi hagi predominança d’actors corporatius, 

associacions, ONG, comunicadors, ambientalistes o enginyers (és a dir, els 

diferents grups de treball).

La investigació només permet arribar a conclusions per als gestors pel 

que fa a les possibles modificacions entre posicions individuals i grupals. 

La principal conclusió és que no hi ha grans canvis en les postures dels 

directius quan elaboren el seu discurs en un grup enlloc de fer-ho 

individualment, en una entrevista. La seva perspectiva de la RSC continua 

essent més propera a l’estratègia que al màrqueting, i neutral pel que fa a 

la governança i la comunicació. 

De fet, la posició mitja dels gestors en els grups de treball pràcticament 

coincideix amb la que tenen en les entrevistes, tal i com mostrava la 

figura 58. Poca cosa es pot afegir sobre aquest tema, només destacar la 

consistència del discurs i posicionament corporatiu en el debat social 

sobre RSC i sostenibilitat. De nou, no es pot establir rotundament, 

amb els resultats disponibles, si aquesta coherència és conseqüència de 

l’entrenament del discurs sobre RSC o de la pràctica real de RSC.

Pel que respecta als discursos i posicions de context, es donen alguns fets 

singulars que val la pena destacar de nou en aquesta síntesi de conclusions. 

De la investigació es pot concloure que alguns grups de stakeholders són 

més sensibles al context que altres, o tenen més facilitat (o predisposició) 

per adaptar el seu discurs i modificar la seva posició sobre RSC en funció 

de l’audiència i context. 

Es veia que un cas paradigmàtic és el de les universitats, que ajusten el 

posicionament expert als requeriments cognitius del context (Figura 45). 

Curiosament, davant de stakeholders consubstancials es posicionen en la 

perspectiva de la governança. En canvi, davant dels actors contextuals se 

situen en l’extrem de la comunicació. La principal conclusió que s’extreu 

de l’anàlisi detallada d’aquests resultats és que els experts reforcen les 
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visions més febles. Davant dels actors contextuals, que tenen una visió 

“forta” de la RSC com governança, es dóna per assumit el discurs de la 

participació i s’emfasitza el de la comunicació. Per als actors corporatius, 

s’assumeix que el llenguatge de la comunicació i les seves eines estan 

interioritzats i, per tant, es prioritza el discurs de la governança, el diàleg 

i la participació. Més endavant, veurem que aquesta adaptació del discurs 

expert guarda relació amb el rol alliçonador –d’altra banda natural- dels 

experts i acadèmics. També es podria argumentar que el discurs expert es 

continua construint sota els paràmetres del model dèficit de comunicació 

de la ciència (Durant, 1995) que se centra en el científic i posa l’accent en 

un tipus de comunicació unidireccional des de l’expert cap a la societat 

ignorant. L’expert se situa en una posició de superioritat en el coneixement 

enlloc de buscar posicions entre iguals per assegurar un diàleg construït 

des del coneixement comú.

 

En l’extrem oposat a la situació de la universitat estan els mitjans de 

comunicació, que mostren una consistència sorprenent pel que fa al 

llenguatge utilitzat, discurs i perspectiva de la RSC, amb independència 

del context i també de l’activitat professional que desenvolupen els 

representants d’aquest grup (televisió, mitjans escrits, agències de 

comunicació, periodistes free-lance digitals, etc.). Aquest grup de 

stakeholders veu la RSC com una estratègia de màrqueting i es preocupa 

poc de la dimensió relacional que pugui dominar (Figura 43). Per ells, més 

que tractar-se de noves formes de relació, interacció i implicació amb i 

entre stakeholders, les estratègies de RSC són noves formes d’empaquetar 

la informació i subministrar-la a les audiències per reforçar la marca, la 

identitat i la credibilitat. O per maquillar comportaments que determinats 

actors socials podrien rebutjar. A més, cal afegir que els comunicadors 

són l’únic grup situat clarament en el quadrant oposat al de la majoria de 

sectors socials. Aquest fet evidencia una situació que es podria considerar 

preocupant perquè, tal i com s’insistirà més endavant, els mitjans són 

considerats actors centrals de la RSC, tant per les empreses com per la 

societat. La seva “marginalitat” o separació de la tendència general pot 

suposar una trava per a l’avenç de la RSC.

En el marc teòric, ja s’assenyalava el fet que sovint es tendeix a donar als 

mitjans de comunicació més importància de la que ells mateixos estan 

disposats a assumir. També es tendeix a insistir en la pretesa capacitat 

dels mitjans per facilitar l’avenç cap a la sostenibilitat. La investigació 

sobre comunicació i periodisme ambiental ha fet evidents, en canvi, 

les importants limitacions dels mitjans a l’hora de determinar canvis 
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de conducta social. S’admet que més i millor informació ambiental 

als mitjans pot contribuir a dur els temes de sostenibilitat a posicions 

més elevades en l’agenda del debat social. Ara bé, els canvis de conducta 

depenen de molt més que de la informació disponible a través dels mitjans. 

Intervenen altres factors estructurals, com els emmarcaments culturals de 

la informació, i contingents, com les condicions sota les quals s’elabora la 

informació (limitacions d’espai i temps, pressions, etc.) (Hansen, 1993; 

Anderson, 1997; Díaz, 2002).

Pel que fa a la resta d’actors, es pot concloure que, en termes generals, 

tenen un discurs i un posicionament sobre la RSC força consistent encara 

que lleugerament adaptat als contextos i diferents situacions en les quals 

l’elaboren. 

10.3. Els actors (stakeholders), els seus rols i les relacions 
entre ells

Un dels objectius de la investigació era determinar les posicions absolutes 

i relatives dels actors socials de la sostenibilitat segons les seves definicions, 

visió i defensa de la RSC, és a dir, prenent l’actuació corporativa com punt 

de referència. 

Després d’analitzar els resultats obtinguts de les entrevistes, qüestionaris 

i grups de treball es presenta a continuació una caracterització dels onze 

grups de stakeholders estudiats en aquest treball posant atenció al seu 

posicionament com grup o sector social i a la visió que tenen sobre els 

altres grups en el debat sobre RSC. D’aquesta caracterització, que agrupa 

a alguns grups d’actors, en surten vuit models.

10.3.1. Els “entrenats”: gestors corporatius

Els gestors i l’alta direcció han après i incorporat profundament el 

llenguatge de la RSC. En coneixen les expressions, les saben utilitzar 

correctament i estableixen distincions “de llibre” entre les diferents 

perspectives de la RSC. Saben argumentar els motius que poden impulsar 

la RSC a l’empresa i també identifiquen clarament els obstacles a la seva 

aplicació. Estan al corrent del debat internacional sobre el tema i, fins i 

tot, alguns són capaços de donar reeixidament definicions formals de RSC 

de diferents organismes internacionals. Estan preparats per a la discussió 

amb altres actors socials i, en aquesta situació, adopten una postura de 
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respecte i atenció, però des del coneixement i l’argumentació. No resten 

muts, sinó que aporten visions i de vegades proposen plantejaments 

progressistes que van més enllà, fins i tot, de la comprensió (molt menor) 

que tenen del concepte altres sectors socials que tot just acaben d’arribar 

al debat.

Sembla que els gestors han après la lliçó de dècades passades, quan el 

debat de la sostenibilitat els va agafar desprevinguts i desprotegits 

front els atacs de grups d’activistes ben informats. Els recents escàndols 

financers i els efectes de la globalització sobre la capacitat d’accés social 

a la informació tampoc són factors que hagin passat desapercebuts als 

directius. Això mostra una capacitat important de reacció de l’empresa 

davant dels reptes socials, si més no considerant el discurs. És per aquest 

motiu que ens referim a ells com actors “entrenats”. Amb la informació 

a l’abast en aquesta recerca només es pot concloure que les escoles de 

negoci i els lobbies empresarials de coneixement han fet una gran tasca 

preparant els directius per al debat social sobre RSC. Una altra qüestió 

ben diferent, i a la que no podem donar resposta aquí, és si, efectivament, 

aquest coneixement es concreta en accions reals en la pràctica. Tampoc es 

pot donar resposta al dubte sobre si aquest entrenament i sensibilitat de 

les empreses analitzades es reprodueix a tota la població. Cal recordar que 

les empreses de la mostra són actives en RSC i sostenibilitat (bé perquè 

es tracta de multinacionals, bé perquè la gerència –en el cas de PIME- 

exerceix un lideratge personal).

Els gestors són prudents pel que fa als aspectes de governança i comunicació, 

és a dir, pel que fa a les estructures de relació que cal establir amb els 

stakeholders identificats. Parlen amb cautela de la implicació de parts 

interessades en els processos de presa de decisió o de la interacció amb 

aquestes parts per a l’intercanvi d’informació i coneixement. Això duu, 

inevitablement, a pensar que, si bé la RSC s’assumeix estratègicament com 

part del negoci i no únicament del procés de venda, no s’ha reflexionat 

encara sobre qüestions més profundes relatives al paper de l’empresa 

com institució social, en el sentit de Touraine (1971). La RSC forma part 

de l’estratègia de l’empresa com organització, però els gestors no estan 

disposats a assumir un rol social (o eviten el debat sobre el tema), en el 

sentit d’integració autèntica amb les polítiques i processos de negociació 

conjunta per al canvi cap al desenvolupament sostenible. 

En definitiva, s’assumeix la responsabilitat social com un nou 

requeriment per a l’empresa en el marc dels canvis imposats pel model 
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de la sostenibilitat, però, alhora, es marquen distàncies entre la RSC 

com requeriment per a la competitivitat i la RSC com una forma 

d’integració de l’empresa en la governança per al desenvolupament 

sostenible. La forma com s’expressa aquesta postura és a través 

d’arguments neutrals, que accepten la importància de la participació 

i el diàleg, però exposen també les dificultats per assegurar-ne un 

bon funcionament i l’efectivitat a causa de la manca d’instruments 

i l’ambigüitat que el concepte encara genera entre múltiples sectors 

de la societat.

De l’anàlisi detallada de resultats se’n deriva que els gestors són un dels 

grups socials que més clara té la idea de stakeholder. En les matrius de 

relacions construïdes a partir dels qüestionaris (Figura 23) i dels grups de 

treball (Figura 28) es veia que els gestors eren el grup social que donava 

importància a un nombre més elevat de stakeholders socials. Entre aquests 

grups, els que eren considerats com actors de més pes en la RSC inclouen 

els clients, les administracions, els mitjans de comunicació i la comunitat 

local. 

Sembla clar que els directius aborden la seva comprensió de la RSC des de 

les amenaces més que des de les oportunitats, seguint la clàssica tècnica 

DAFO (o anàlisi estratègica per elaborar plans estratègics i d’acció, 

basada en la identificació de Debilitats i Fortaleses internes i Amenaces 

i Oportunitats de l’entorn). En aquest sentit, les administracions, els 

mitjans, les comunitats de veïns i els clients són amenaces quan es 

parla de RSC. En altres paraules, la RSC és una forma de fer front a 

les possibles amenaces derivades de no tenir en compte els interessos 

i preocupacions d’aquests actors. El to del discurs dels gestors deixa 

veure que encara no es planteja la possibilitat de gestionar la RSC 

proactivament, com una forma d’aprofitar les oportunitats que es 

podrien derivar d’un diàleg formal i continuat amb aquests actors. De 

moment, la RSC estratègica és una manera d’atendre els requeriments 

de l’administració i fer front a possibles intents de regulació o control; 

de construir relacions de bon veïnatge per evitar problemes amb les 

instal•lacions; d’evitar també possibles boicots dels consumidors; i de 

mantenir bones relacions amb els mitjans. Hi ha pocs casos, només 

algun de simbòlic, en que la RSC es veu com una forma de millorar 

les estructures de governança social i política; d’innovar a través 

d’un diàleg més proper amb clients i consumidors; o d’establir marcs 

integrats de col•laboració amb la comunitat local, més enllà de les 

accions paternalistes i els patrocinis.
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10.3.2. Els “espectadors”: accionistes i grups d’interessos organitzats

En aquest bloc, s’inclouen els representants de sectors que han mantingut 

una postura molt poc activa en el debat, fent acte de presència perquè “cal 

ser-hi”, però sense un coneixement especialment profund sobre el tema de 

la RSC, ni opinions crítiques al respecte. Exceptuant algun cas particular, 

d’algun participant més actiu o implicat en el tema a nivell personal, 

la norma general ha estat que aquest bloc ha aportat poc al debat i ha 

tingut una actitud condescendent amb el discurs dominant en cada grup 

de treball. Aquí s’inclou els accionistes, bàsicament la banca com agent 

inversor i alguns professionals de capital risc i emprenedoria; els sindicats, 

actuant a través de representants de subcomissions territorials; les patronals 

i algunes associacions sectorials, de sectors productius i de serveis; i les 

associacions de consumidors, també actuant a través de subcomissions. 

Per l’heterogeneïtat del bloc i pel baix nombre de representants (un total 

de 13 subjectes, entre accionistes i grups organitzats) es fa difícil establir 

pautes generals de posicionament.

La seva actitud d’escolta passiva també podria justificar-se pel baix nombre de 

representants en cada grup de treball i per la seva posició minoritària. En aquest 

sentit, és relativament fàcil justificar que els accionistes siguin prudents en les 

seves definicions de RSC i recorrin a tòpics de llenguatge i posicionament, 

clamant la importància actual dels valors i l’ètica i defensant la importància 

de la reputació per a la creació de valor. No és tan fàcil, en canvi, justificar els 

grups d’interessos organitzats. En especial, els sindicats tenen una actitud molt 

passiva, preocupant si tenim en compte que altres sectors socials consideren 

que no fan prou per potenciar la RSC (Figura 28). Això és el que opinen 

els tècnics, les ONG i alguns experts d’universitats en les seves intervencions 

durant la discussió, tal i com ja s’ha apuntat en apartats anteriors. Com és 

d’esperar, tant els sindicats com les associacions de consumidors recorren 

a tòpics quan són interpel•lats sobre quina importància donen als diferents 

stakeholders de la RSC. Els sindicats es refereixen als gestors i els consumidors 

també als gestors i a la comunitat local. 

10.3.3.Els “oportunistes”: consultors estratègics i mediadors

El cas dels consultors estratègics és interessant perquè indueix a una certa 

sospita sobre les motivacions del seu discurs. En aquest cas, es pot fer 

una certa anàlisi perquè es disposa de dades sobre el seu posicionament 

individual, a les entrevistes, i el posicionament grupal, construït i defensat 

durant la interacció en els grups de treball. A diferència de la consistència 
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que s’observava en el cas dels gestors, els consultors estratègics canvien de 

forma sorprenent el seu discurs sobre RSC en funció de l’interlocutor que 

tenen al davant. 

Quan parlen com experts independents queda clar el seu profund 

coneixement sobre el tema de la RSC i sobre els autèntics avenços en 

aquesta matèria a Catalunya i a Europa. Disposen de prou dades i han 

confeccionat prou estudis i serveis de consultoria com per saber quin “pa 

s’hi dóna”. Saben que, en la teoria, la RSC s’ha de fonamentar en el diàleg 

i que això, en altres parts del món, ja ha demostrat que ofereix importants 

retorns en forma de valors intangibles. Però també són conscients que 

cada context i cada situació estan preparats per algunes coses i no per a 

d’altres. 

En les entrevistes, ofereixen una visió experta però crítica de la 

RSC, però en els grups de treball emfasitzen aquells aspectes de la 

RSC que poden resultar més “llaminers” per a les audiències. Això 

inclou donar importància a l’habilitat de dominar l’ús dels mitjans 

de comunicació per fer més eficaces les memòries de sostenibilitat; 

aprendre a identificar correctament els stakeholders i determinar 

quins són els instruments de diàleg més apropiats en cada cas; per 

posar alguns exemples d’intervencions que ja s’han destacat en 

apartats anteriors.

Es fa referència a un cert “oportunisme” en el sentit que l’única 

interpretació possible d’aquesta modificació del discurs és la possibilitat 

de legitimar-se com experts en RSC, capaços de resoldre o optimitzar 

accions de RSC de les empreses. No es tracta d’una etiqueta injusta ni 

negativa, ans al contrari. La millor manera d’avançar en l’aplicació de 

noves formes de RSC sigui, probablement, a través de l’adaptació de la 

seva aplicació a cada cas i cada context. Només així es pot evitar caure, de 

nou, en el rebuig per part de les corporacions, tal i com ja va succeir amb 

moltes iniciatives de sostenibilitat empresarial que intentaven aplicar 

un mateix barem a totes les empreses, exigint, per exemple, l’aplicació 

d’estratègies d’ecoinnovació a companyies que encara no havien assumit, 

ni tan sols, els nivells mínims de gestió ambiental a través d’una ISO o 

sistema EMAS.

Els mediadors o professionals de la participació, fundacions i associacions 

de desenvolupament comunitari, ONG més properes a la consultoria que 

a l’associacionisme i altres consultors independents de la RSC, també 

Els experts 
independents, en 
les entrevistes, 
ofereixen una 
visió experta 
però crítica de la 
RSC, però en els 
grups de treball 
emfasitzen 
aquells aspectes 
de la RSC que 
poden resultar 
més “llaminers” 
per a les 
audiències. 



318 Responsabilitat corporativa i sostenibilitat: actors socials, comunicació i governança

juguen un paper molt similar al dels consultors estratègics però dirigit als 

actors contextuals. Tot el que s’ha dit per als consultors podria resultar 

vàlid també per als mediadors. 

10.3.4. Els “pragmàtics”: tècnics i enginyers

Es podria afirmar que aquest bloc és el més proper a la realitat o, dit 

d’una altra manera, el més crític amb la teoria. Aquest grup inclou un 

total de 30 subjectes entre tècnics, càrrecs intermitjos i enginyers de 

producció, disseny i I+D. Curiosament, es tracta del grup que parla més 

clarament dels “impediments”. Parteixen del supòsit que, efectivament, 

la RSC comporta avantatges competitius i que per tal que així sigui 

hauria de basar-se, idealment, en el diàleg constructiu i proactiu. 

Però també denuncien que tot això només és pura formalitat si no es 

produeixen abans canvis estructurals importants en la gestió i govern de 

les empreses. 

Per il•lustrar com posen en evidència la necessitat de canvis ja 

s’ha usat anteriorment l’exemple que un grup de tècnics oferia per 

explicar el funcionament actual de la governança corporativa. Partint 

de la identificació i escolta activa de tots els stakeholders, l’empresa 

recull necessitats i interessos i els sotmet a processos consecutius de 

filtratge econòmic, tècnic, financer, de mercat, etc. fins que el que 

resta al final de la implicació dels stakeholders és, en el millor dels 

casos, una idea mínima, que es podrà incorporar o no al producte o 

a la innovació.

Per als tècnics, la representació que els directors fan del mercat 

és fragmentada, estratègica per al negoci, fins i tot encara que 

s’assumeixi la sobirania dels consumidors per sobre dels accionistes, 

i encara que es prengui en consideració a altres stakeholders. Els 

tècnics entenen la RSC com governança i defensen els supòsits 

de la Stakeholder Theory, però, alhora, constaten una realitat més 

basada en la Organization Theory, on la primacia en el model de RSC 

encara se centra en l’estratègia, més que en la relació amb parts 

interessades.

Els tècnics es refereixen als valors sense embuts, al•ludint exactament 

a la manera de fer negoci i de gestionar persones i recursos. No 

afegeixen pàtines ideològiques, en tot cas, només experiències 

viscudes. 
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10.3.5. Els “polítics”: administracions i ONG ambientalistes

D’entrada pot semblar estrany que es posi en el mateix “sac” a 

administracions i ONG, però el motiu és doble. D’una banda, cal 

assenyalar que dels 11 representants de l’administració, 9 pertanyen a 

regidories, conselleries o departaments de medi ambient. De les 26 ONG, 

15 són ambientalistes i sostenibilistes i 10 actuen en temes relacionats 

amb el medi ambient, ja sigui des del desenvolupament, l’àmbit social o 

la participació. Així, doncs, tant les unes com les altres són activistes en 

el sentit que operen en un sector que sovint entra en contradicció amb 

l’àmbit econòmic. D’altra banda, el discurs de totes elles és polític en 

el sentit que plantegen models de funcionament econòmic i social que 

obliguen a canvis en la direcció de la societat. En els seus plantejaments es 

veuen constantment obligades a “fer campanya”. 

Un altre fet que pot semblar desconcertant té a veure amb els mateixos 

resultats. Malgrat l’activisme, tant les administracions com les ONG se 

situen en posicions molt neutrals pel que fa a la RSC . Al contrari del que 

es podria pensar, ni les unes ni les altres radicalitzen el seu discurs per 

apropar-lo a la governança, per exemple, o per denunciar un possible 

excés d’apropament al màrqueting per part de les empreses. De l’anàlisi 

dels resultats es proposen dues conclusions. 

Una primera explicació de l’aparent neutralitat del discurs d’administracions 

i ONG és, justament, el fet que és aparent. Això ho demostra, per exemple, 

el fet que el discurs es radicalitza quan es produeix en àmbits o contextos 

afins a un discurs radical. Quan unes i altres parlen de RSC amb altres 

actors contextuals, com els mitjans, els sindicats o la comunitat local, 

o en un grup de treball sobre sostenibilitat, amb presència majoritària 

d’ambientalistes, aleshores emergeix un esperit molt més crític, més de 

“campanya” però sempre reforçant el discurs dominant. En cas que es 

defensi la posició de la RSC com comunicació corporativa, aquests sectors 

s’afegeixen al discurs dominant i també reforcen els seus relats cap a 

aquesta vessant. Si, al contrari, s’insisteix en la retòrica de la participació, 

els sectors es mimetitzen i fan campanya per la participació i la governança. 

El discurs neutral es produeix en grups de treball heterogenis, amb 

presència tant d’actors de context com d’actors corporatius. En aquesta 

situació apareix, especialment per part de les ONG, un discurs molt crític 

en tots els sentits. Ni les empreses, ni les administracions, ni els sindicats, 

ni els mitjans, ni tan sols elles mateixes, sembla que fan bé les coses. En 

aquesta situació és difícil establir si la seva posició sobre la RSC és més 
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propera a la comunicació o a la governança perquè, al seu entendre, tant 

des d’una perspectiva, com des de l’altra, hi ha encara molt camí per 

recórrer, com de fet és cert.

L’altra explicació té a veure amb un menor coneixement del llenguatge 

i requeriments de la RSC, si més no en comparació amb el domini que 

en tenen els agents corporatius. En aquest cas, es pot dir que tant les 

administracions com les ONG estan en inferioritat de condicions. Com és 

lògic, es donen algunes excepcions. Algunes administracions són actives 

elles mateixes en accions de responsabilitat social aplicades al sector 

públic, amb iniciatives de compra verda i altres accions que formen part, 

alhora, de la responsabilitat i de processos com ara Agendes 21. També 

hi ha ONG que han explorat l’àmbit d’elaboració de memòries socials o 

que condueixen auditories socials per passar comptes davant la societat 

sobre com s’han invertit els esforços del voluntariat i els donatius. Posant 

de banda aquestes excepcions, cal reconèixer que molts representants 

d’aquests grups mostren un desconeixement important dels instruments i 

funcionament de la RSC i, davant d’això, es refugien en un discurs neutral, 

que deixa totes les portes obertes.

Pel que fa a les seves relacions amb altres sectors socials, tant les 

administracions com les ONG reconeixen a un nombre elevat de 

stakeholders i donen importància, sobretot, a la mateixa empresa i als 

seus directius.

10.3.6. Els “actius-crítics constructius”: la comunitat local

Amb només 9 representants de la comunitat local i 24 intervencions 

és just definir aquest grup com actiu, especialment si es compara amb 

altres ratis d’intervenció molt inferiors de grups com els accionistes, els 

mediadors o les mateixes administracions. També és cert que només han 

estat presents en 2 dels 8 grups de treball, però en ambdós casos han 

demostrat un important sentit crític i molt ànim en la discussió, com si 

veiessin oportunitats reals de major col•laboració amb les empreses com 

resultat d’un coneixement mutu més profund dels interessos i necessitats 

d’uns i altres.

D’alguna manera, la comunitat local, representada a través de plataformes, 

associacions de veïns i iniciatives territorials, fa una crida a través del seu 

discurs i posicionament sobre RSC a la cooperació per part de tots els 

actors socials. 

La comunitat 
local fa una 

crida a través 
del seu discurs 

i posicionament 
sobre RSC a la 
cooperació per 
part de tots els 
actors socials. 



32110. Conclusions

A més de la crida activa, són crítics però en un sentit merament constructiu. 

Denuncien algunes actuacions rebutjables de l’empresa i també acusen 

moltes accions de RSC de ser més properes al maquillatge per a la venda 

del producte o la marca que a la participació de stakeholders per buscar 

el benefici mutu. Això no obstant, obren portes al diàleg autèntic, posant 

sobre la taula allò que tenen per oferir i els possibles avantatges per a 

l’empresa de fomentar una major integració del coneixement local i 

territorial en moltes de les seves operacions de negoci.

La comunitat local demostra un enorme sentit d’autocrítica. Si més no 

resulta enorme per únic. Són l’únic sector social que reconeix obertament 

que no fa prou per estendre ponts a les empreses per facilitar el bon 

funcionament del diàleg o, simplement, per iniciar-lo. També posen a les 

ONG al mateix sac, denunciant que haurien de mirar la RSC amb altres ulls 

i buscar proactivament la manera d’assegurar el seu bon funcionament, 

per exemple, a través d’una major confiança a les empreses i voluntat de 

cooperació.

10.3.7. Els “neutrals-crítics defensius”: els mitjans i comunicadors

Els comunicadors són neutrals únicament pel fet que creuen que no hi ha 

cap definició acceptada de RSC que no es presti a ambigüitats en la seva 

comprensió social i aplicació corporativa. Són crítics fins a l’extrem per la 

consistència del seu discurs com grup, per la radicalitat de la seva postura 

i per la marginalitat en relació al discurs social dominant. I són defensius 

perquè, malgrat la seva neutralitat i el fet que consideren que el seu rol 

ha de ser d’observadors i informadors únicament, els altres actors socials 

els consideren centrals en el debat sobre RSC.

La neutralitat del discurs dels mitjans no és cap novetat. Tradicionalment 

i per formació, els periodistes tendeixen a autoadjudicar-se un paper 

neutre en el debat, d’observadors crítics però amb l’obligació de mantenir 

les distàncies necessàries amb tots els actors per poder proporcionar 

informació plural i objectiva. Tot i que aquesta postura fa temps que està 

en entredit, encara és defensada per bona part dels professionals. 

El periodisme ambiental i el periodisme científic ofereixen múltiples 

exemples en el debat teòric sobre el paper de la comunicació en la 

construcció de coneixement i la modificació de conductes. Mentre que 

molts professionals de la comunicació defensen la seva neutralitat, des 

del món acadèmic es postulen formes alternatives de comunicació, 
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més participatives i integrades amb els processos comunicatius d’altres 

institucions corporatives, polítiques i socials (Latour, 1986; Jasanoff, 

1990). Així, conviuen enfocaments del periodisme ambiental que 

rebutgen un paper educador amb altres postures que asseguren que és 

impossible separar la funció informativa de l’educativa, especialment en 

els marcs actuals de governança que es basen en la participació activa i 

informada del públic, incloent-hi els mitjans.

Els resultats de la investigació confirmen l’automarginació a què es 

sotmeten els mitjans, que voluntàriament i intencionadament prefereixen 

quedar apartats de qualsevol consideració que els atorgui un rol actiu en 

la RSC. 

Però la seva postura és incompatible amb el paper que la resta de sectors 

socials els reserven en la RSC. Quan no se’ls considera centrals, es creu 

que podrien fer més. Entre els actors que reserven una cadira d’honor 

als mitjans en el debat sobre RSC hi ha els accionistes, els consultors, 

els interessos organitzats, els mediadors i les universitats. Precisament, es 

tracta de sectors que també tendeixen a situar-se en posicions neutrals, 

però, en canvi, adjudiquen posicions i funcions actives a altres sectors, 

com en aquest cas els mitjans de comunicació.

La conclusió que es planteja a la llum d’aquest desencontre és que la 

comunicació és un procés molt més complex del que molts sectors estan 

disposats a assumir, motiu pel qual hi ha una tendència social a traslladar 

els objectius de traducció de llenguatges, intermediació i construcció de 

canals d’interacció i intercanvi d’informació entre actors als professionals 

considerats experts en el tema, els mitjans. El perill amagat és que la 

comunicació forma part indefugible de qualsevol projecte i cal integrar-la 

en el seu cicle de vida. No es pot externalitzar, subcontractar, sense perdre 

alguna cosa pel camí, com ara l’eficiència en la transmissió del missatge o, 

en el pitjor dels casos, la pèrdua d’oportunitats reals d’interacció i possible 

cooperació per al benefici mutu.

10.3.8. Els “neutrals-crítics cognitius”: els experts i universitats

En una postura neutre i crítica, però molt feta a mida del seu propi món, 

es troben els representants acadèmics. Bona mostra d’això és el fet que 

consideren importants pràcticament a tots els sectors socials però se 

situen ells mateixos al marge encara que no en el sentit defensiu en el 

qual ho feien els mitjans, sinó en un sentit cognitiu, com observadors i 
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analitzadors de la realitat social per conèixer millor la seva naturalesa i 

funcionament.

En aquest procés d’estudi i coneixement de la realitat, els acadèmics avaluen 

a la resta de sectors com el científic que mira la mostra en el microscopi 

però sense tocar-la, sense interferir-hi per no modificar cap variable i 

distorsionar o fer menys rigorosos els resultats. Els acadèmics no es consideren 

part del problema, ni legitimats per resoldre’l. Això sí, des de la seva talaia 

de coneixement poden donar orientacions als sectors socials sobre quines 

solucions són millors i quina és la manera correcta d’abordar-les.

L’efecte més evident d’aquesta postura és la important dispersió en el discurs 

científic sobre RSC, absolutament adaptat a les circumstàncies i mal•leable en 

funció de les necessitats de coneixement detectades en cada situació i context. 

En realitat, més que dispers, el posicionament acadèmic sobre RSC és de 

laboratori. Cada situació es converteix en una prova de laboratori amb noves 

variables i paràmetres que exigeixen un recalibrat de l’aparell discursiu. 

El coneixement s’adapta a les audiències i reforça les posicions més febles. 

Per aquest motiu, és difícil, per no dir impossible, establir una posició 

clara dels acadèmics sobre la RSC. Es podria concloure que accepten totes 

les postures en la mesura que cal avaluar cada context i grup d’actors com 

una situació nova, difícilment reproduïble. La seva posició és propera 

a la governança quan el context i els actors necessiten reforçar aquesta 

visió i propera a la comunicació quan es detecta una mancança en aquest 

sentit. No és d’estranyar, per tant, que la seva posició en el mapa de la 

RSC sigui neutral, tot i que no ho és per indiferència o centralitat, sinó 

per compensació de forces.

10.4. Les perspectives de la RSC, caracterització i 
convivència

El mapa de posicions de la RSC es divideix en quadrants que formen 

una matriu on els extrems són el màrqueting i l’estratègia per un costat 

i la comunicació i la governança per l’altre. Els quadrants es defineixen 

com espais on la RSC està més dominada per uns o altres extrems. Així, 

el quadrant denominat RSC com “maquillatge” presenta una visió de la 

RSC des del màrqueting, amb una estructura de relacions basada en 

la comunicació amb finalitat propagandística, puntual i esporàdica. El 

quadrant batejat RSC com comunicació corporativa es basa en una visió de la RSC 
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des de la comunicació social, basada en les relacions amb stakeholders i 

en la provisió d’informació adaptada a cada sector social per construir 

una imatge favorable de l’empresa. En el quadrant RSC com comunicació 

participativa, la visió de la RSC té la doble perspectiva del management i 

la comunicació. S’introdueix un component estratègic a la comunicació 

per conferir-li capacitat de gestió preventiva del risc i el conflicte, a 

través de relacions planificades amb stakeholders per incorporar les seves 

necessitats i visions. En aquest espai hi ha una aportació de coneixement 

a totes les parts implicades (empresa i stakeholders) i una contribució 

neta a la construcció de credibilitat i confiança, alhora que es legitimen 

les actuacions corporatives. Per últim, el quadrant etiquetat RSC com 

governança presenta una visió integrada de la RSC, econòmica, política 

i social, on l’estratègia de presa de decisions integra les visions dels 

stakeholders prèviament identificats. Els instruments utilitzats no són 

només de comunicació, sinó que estructuren i formalitzen les relacions 

amb els actors des de les idees de creació de valor i benefici mutu. 

S’incorporen instruments de diàleg multistakeholder, dissenyats com 

processos estables de relació multidireccional entre iguals. La RSC és 

una estratègia de gestió proactiva, anticipativa i preventiva del conflicte. 

S’integra en la gestió de l’empresa i, alhora, forma part de les estratègies 

particulars dels stakeholders. 

En la representació gràfica de les posicions de tots els actors en aquesta 

matriu veiem que és difícil donar més pes a un o altre quadrant (Figura 

46). De fet, quan s’assaja una posició mitja de tots els actors socials 

aquesta se situa pràcticament en el centre. Fins i tot excloent del càlcul 

els mitjans de comunicació com únic grup realment allunyat del 

posicionament general, la situació del debat sobre RSC continua essent 

força central (Figura 59).

Fig. 46. Posició de tots els actors en tots els grups de treball
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Fig. 59. Posició mitja de tots els actors (i excloent els mitjans)
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Malgrat tot, sembla que hi ha una tendència, lleu, a situar els discursos 

en el quadrant de la RSC com governança, en contra del que hom podria 

haver esperat, ja que intuïtivament es tendeix a considerar que tothom 

veu la RSC com “maquillatge”.

Avui dia vivim un moment de contradiccions. D’una banda, els moviments 

socials estan reclamant més participació en els processos de presa de 

decisions, en un intent per difuminar les fronteres entre les esferes 

públiques i privades, més accessibles –a priori- les primeres i menys les 

segones. D’altra banda, els directors i gestors miren de protegir la seva 

autonomia, encara que participen, alhora, i obertament, en la construcció 

de l’ordre públic, assumint papers originalment reservats a l’Estat. Aquest 

estira i arronsa es produeix entre buits importants provocats per les 

diferents imatges democràtiques dels sectors socials, les múltiples visions 

de la sostenibilitat i els interessos de les elits econòmiques. 

En aquestes conclusions, es sosté que l’ambigüitat de la RSC és 

producte d’aquests buits i que l’apropament de posicions pel que fa 

a com definir-la i abordar-la serà central per construir un nou marc 

socioeconòmic, compatible amb el model del desenvolupament 

sostenible. 

La prova d’aquesta ambigüitat és la centralitat de la mitja de les posicions 

de tots els actors en el mapa (figura 59). El fet que la RSC es defineixi 

en un punt neutre és el resultat de la lluita entre forces que s’acaben 

compensant en un punt mig. No hi ha tendències clares, només algunes 

intuïcions sobre la direcció que va agafant la percepció social sobre RSC, 

més propera a la governança i l’estratègia, que a la comunicació i el 

màrqueting. 
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Aquests resultats són prou coherents amb la mateixa evolució en la 

construcció del concepte de RSC. Des que la idea de la responsabilitat 

corporativa va prendre força, en part com resposta enèrgica a les 

constatacions de Friedman (1970) i altres lliberals, ha fet un recorregut 

molt intricat i ha cobert potser fins i tot massa camps d’estudi, tal i com ja 

es va veure en el marc teòric. La RSC es pot explicar des de l’estratègia, a 

través de les teories de l’organització o el managerialisme (Carroll, 1999); 

des del màrqueting, posant l’atenció en els consumidors, en relació també 

a la Stakeholder Theory (Sen i Battacharya, 2001; Maignan i Ferrell, 2004); des 

de la governança, a través de la mateixa Stakeholder Theory, via perspectives 

comunitaristes (Etzioni, 1995), o important conceptes desenvolupats en 

la literatura política (Kooiman, 2003); o des de la comunicació, edificant 

sobre teories com els Sistemes Socials (Luhmann, 1995). 

A tot això s’hi afegeix el pes que tenen els valors, l’ètica i altres consideracions 

filosòfiques (recollides en la Business Ethics) i no és d’estranyar que alguns 

autors facin segones derivades i d’altres optin per integrar i afirmar, fins i 

tot, que Friedman  tampoc estava tan equivocat (Johnson i Smith, 1999). 

De fet, Friedman120 i el seu famós article sobre la responsabilitat de 

l’empresa de donar beneficis als accionistes es podria defensar en termes 

morals: els directors corporatius depenen i són responsables del capital 

proporcionat pels accionistes i no poden gastar tots aquests diners per fer 

el bé a la societat; han d’obtenir un benefici substantiu, sinó el capital es 

podria retirar de la corporació i molts empleats perdrien la seva feina. 

Entre la visió més pura de l’economia clàssica i la visió més filosòfica 

de la Business Ethics, la RSC pot trobar una enorme quantitat de postures i 

explicacions on sentir-se més o menys còmode. I el més sorprenent és que 

totes aquestes posicions conviuen d’una manera relativament integrada, 

tal i com conclou la present investigació. Exceptuant un grup específic 

d’actors, els comunicadors, que defensen postures molt allunyades de la 

resta, la majoria de sectors socials accepten definicions properes de la 

RSC, basades en els següents supòsits generals:

• La RSC pot ser una estratègia voluntària, en el sentit de no estar 

reglamentada, però s’ha convertit en un requeriment de tota empresa 

que assumeix que no pot funcionar al marge del seu entorn social i 

polític. 

• La RSC contribueix a la competitivitat del negoci si es fonamenta 

en una gestió estratègica del risc, basada en instruments proactius 

d’identificació de necessitats de l’entorn.120. Vegeu nota 1.
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• Assumir el paradigma de la sostenibilitat a nivell corporatiu vol dir 

assumir un rol més enllà de l’organització, com institució social, amb 

tots els avantatges i limitacions que això suposa.

• El diferent nivell de comprensió i assumpció dels anteriors supòsits 

condueix a diferents nivells d’aplicació de la RSC. En el nivell més 

primari, es condueix accions de filantropia, transparència i comunicació 

orientada a l’entorn en general. En el nivell més avançat, s’identifica a 

tots els stakeholders i s’estableix canals adequats d’interacció i relació 

amb aquests per a detectar interessos i necessitats, i, eventualment, 

cercar solucions i prendre decisions conjuntes, per al benefici mutu.

La recerca conclou que aquests són alguns dels factors “irrenunciables” de 

la RSC, allò que es pot definir com el mínim comú denominador de tots 

els sectors socials. Trets molt generals, com es pot comprovar. A partir 

d’aquí tot el que sorgeix en el debat social sobre RSC és ambigu, adaptat 

als stakeholders i als contextos i generalitzable en alguns punts bàsics:

• Els actors corporatius, ja siguin accionistes, consultors, gestors o 

tècnics, emfasitzen una perspectiva estratègica de la RSC. La seva visió 

de la responsabilitat social es construeix des de la idea d’organització 

corporativa, no d’institució social. En aquest sentit, tenen més 

importància els objectius, les accions i els resultats que les relacions 

entre actors i l’estructura amb la qual s’articulen. Tot i que, en termes 

generals, entenen i accepten els requeriments i avantatges del diàleg 

multistakeholder, el sotmeten a dubtes com ara: si la societat està 

prou madura (gestors); si els instruments de RSC estan prou ben 

definits o acceptats (accionistes i consultors); o si hi ha les estructures 

corporatives per assegurar l’eficiència de processos participatius i de 

diàleg (tècnics). Els gestors admeten un cert paper de l’empresa en la 

governança per al desenvolupament sostenible, però no estan disposats 

a assumir-lo encara, mentre no s’aclareixi el rol de la resta d’actors 

socials.

• Els mitjans de comunicació, la comunitat local i, de forma molt menys 

evident, els accionistes, s’allunyen de la interpretació estratègica de 

la RSC i en defensen una posició des del màrqueting. Començant 

pels darrers, la subtil desviació de la seva posició cap al quadrant de 

la RSC com maquillatge, no té a veure amb una falta inexplicable 

de visió estratègica, sinó amb una insistència en la necessitat de no 

perdre de vista la importància de les vendes i la marca quan es parla 

de RSC. Els accionistes defensen, molt suaument, que la RSC no té 
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perquè ser incompatible amb el màrqueting. Una important línia 

teòrica referenciada a la primera part també sosté aquest punt (Kotler, 

1969; Sen, 2001). En argumentacions molt diferents es mouen els 

comunicadors i la comunitat local. Els primers reivindiquen la seva 

neutralitat en el debat i parteixen del supòsit que l’empresa ven marca 

mentre no es demostri el contrari (a través, per exemple, de més 

clarificació conceptual al voltant de què és realment RSC i com es fa i 

mesura). La comunitat clama justament el contrari: més implicació i ser 

tinguts en compte en processos de consulta i negociació. El seu argument 

és que d’aquest diàleg en poden sortir beneficiades totes les parts.

• La perspectiva de RSC com comunicació no és defensada de forma 

rotunda per cap grup d’actors, tot i que la gran majoria es desvien més 

cap a la meitat inferior de la matriu de posicions de la RSC, que cap 

al cantó superior, de la governança. Cal destacar que la perspectiva 

de comunicació es basa en la teoria de sistemes socials i en la força 

constitutiva de la comunicació (Luhmann, 1995; Kuhn, 2003). Els 

resultats conclouen que, en el debat, quan es parla de comunicació 

es fa com procés dirigit a la consecució d’acció social, no com mer 

intercanvi d’informació. En el procés, l’activitat discursiva dels actors 

contribueix a crear i modificar posicions, opinions i percepcions sobre 

la RSC i sobre els rols dels diferents actors. 

• Tot i que no hi ha, tampoc, cap grup clarament posicionat en el 

quadrant de RSC com governança, aquesta és la perspectiva a la qual 

sembla que es tendeix en el debat social, encara que sigui de forma molt 

suau o gairebé imperceptible. No sorprèn que els grups que estan més 

a prop d’aquesta visió siguin els tècnics i la comunitat local. Els tècnics 

són l’únic grup d’actors consubstancials que admet la importància de 

la participació encara que la sotmet al rigor pràctic i en denuncia la 

inviabilitat mentre no es produeixin canvis estructurals i culturals en 

el si de les empreses i mentre no quedi més clar com s’ha d’articular 

aquesta participació en la presa de decisions. La comunitat local és 

l’únic grup d’actors contextuals que reclama obertament i de forma 

constructiva, orientada a resultats, una major implicació en els processos 

interns i externs de consulta de les empreses. Ni les administracions, 

ni les ONG tenen posicions tan clares sobre la governança, en contra 

del que cabria esperar. Es conclou que, finalment, els que entenen les 

dificultats de plantejar la RSC com governança i, alhora, els perills 

de no fer-ho són els actors que “pateixen” directament els models 

estratègics i de gestió de les empreses. 
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Fins aquí, s’ha efectuat una síntesi de conclusions sobre les diferències 

en les posicions i discursos individuals, grupals i contextuals; els actors, 

els seus rols i les relacions entre ells; i, finalment, les perspectives de la 

RSC i la seva convivència en el debat social. El següent capítol tanca la 

tesi relacionant aquestes conclusions amb les hipòtesis de la recerca i 

utilitzant les respostes obtingudes per fer una valoració macrosocial dels 

resultats. I per plantejar nous interrogants.
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11. Respostes. I preguntes

L’objectiu de la recerca era ordenar les posicions socials sobre 

responsabilitat corporativa com una forma d’entendre la distància entre 

actors de la sostenibilitat i, alhora, l’estructura de relacions que governa 

el canvi cap a la sostenibilitat en l’àmbit corporatiu. 

Les preguntes de recerca que es formulaven han quedat respostes en 

l’apartat anterior. A continuació es relacionen aquestes respostes amb les 

hipòtesi de recerca: 

La sostenibilitat avança de forma diferent en els diferents àmbits socials. En l’àmbit corporatiu 

es donen circumstàncies especials derivades de l’impasse entre el sostre assolit en l’acompliment 

de la legislació disponible, però alhora la creixent exigència social de més acció efectiva pro 

sostenibilitat. Es genera un escenari d’acció voluntària que produeix diferents formes corporatives 

d’entendre, assumir i respondre a les exigències socials.

Aquesta suposició de partida s’ha confirmat i queda representada en la 

nebulosa de posicions sobre RSC de la figura 55. La RSC es definia en el 

marc teòric considerant tres dimensions: el caràcter voluntari; la creació 

de valor econòmic, social i ambiental; i la relació amb stakeholders. S’ha 

vist que totes tres dimensions es presten a interpretacions diferents en 

funció de cada stakeholder: 

• Els gestors defensen la voluntarietat, emfasitzen la competitivitat 

i dubten sobre les estructures de relació més efectives per a la RSC, 

generant una perspectiva molt neutral, situada en el centre del mapa 

de percepcions. 

• Els mitjans prefereixen no implicar-se activament en judicis en el debat, per 

considerar que, mentre no quedin més clarament definits els instruments de 

la RSC, aquesta s’ha de considerar objectivament. La percepció “objectiva” 

que defensen és la que situa la RSC en el terreny del màrqueting, com una 

forma d’actuar i proporcionar informació que contribueix directament a 

la creació i consolidació de marca com primer i principal objectiu, no a la 

governança per al desenvolupament sostenible.
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• La comunitat local, les administracions, els interessos organitzats i 

altres grups més o menys actius en el debat, ofereixen visions també 

neutrals, de vegades més properes a la comunicació, altres cops a la 

governança, depenent del context en el qual s’elabora el discurs i dels 

stakeholders presents com audiència.

Les múltiples visions de la RSC contenen, alhora, diferents formes 

d’assumir i entomar els reptes de la sostenibilitat. Ara bé, cal aclarir que, 

amb els resultats obtinguts, només és possible oferir visions estàtiques 

i fer algunes conjectures sobre les direccions que pren el camí cap a la 

sostenibilitat. No es pot confirmar quin és grau d’avenç (pel que fa a la 

cohesió o la fragmentació social sobre el tema).

L’empresa assumeix la necessitat de respondre a diferents stakeholders i no només als accionistes, 

com conseqüència de les pressions internes i externes provocades per la competitivitat global i 

l’escrutini social.

La hipòtesi es confirma si s’entén el seu redactat de forma literal, sobretot 

quan es parla de “la necessitat de respondre a diferents stakeholders”. 

Vistos els resultats, es pot concloure que l’empresa veu la RSC des de la 

seva dimensió relacional i té clarament assumit el paper que juguen els 

diferents stakeholders. Per tant, es pot confirmar que l’empresa assumeix 

la necessitat de respondre a les parts interessades quan es tracta de RSC.

Ara bé, la hipòtesi es podria haver formulat en termes més 

restrictius, parlant també d’ “atendre a les necessitats i interessos dels 

stakeholders”. Aleshores caldria rebutjar aquesta suposició perquè 

s’ha confirmat que l’empresa té dubtes i és cautelosa pel que fa a 

les relacions amb stakeholders i, sobretot, a l’estructura d’aquestes 

relacions. S’assumeix la importància d’identificar els stakeholders i 

obrir canals de relació amb ells, per exemple, per donar respostes en 

forma de memòries socials, etiquetes ecològiques, codis de conducta, 

etc. Tanmateix, hi ha cautela sobre modes més profunds d’integració 

i implicació dels stakeholders en processos de consulta o presa de 

decisions. Entre altres motius, pel fet que s’admet que encara no hi ha 

instruments adequats i testats que permetin fer això amb eficiència 

per a totes les parts.

Els instruments tradicionals d’interacció i relació amb els stakeholders o grups d’interès són 

insuficients. El màrqueting no proporciona la capacitat de reacció necessària per afrontar i 

gestionar el canvi i el conflicte i les estratègies jeràrquiques de presa de decisions són insuficients 
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per legitimar les activitats corporatives i construir confiança. Les estructures de relació alternatives 

són la comunicació participativa i la governança com xarxes.

Aquesta hipòtesi només es pot confirmar a mitges. L’empresa té clar que 

els instruments tradicionals d’interacció i relació amb stakeholders són 

insuficients, en especial en el cas del màrqueting. Hi ha una visió clara i 

manifesta que la RSC és quelcom ben diferent del màrqueting i que, de 

fet, convé diferenciar molt ambdues estratègies per evitar que la RSC es 

pugui girar en contra enlloc de suposar un avantatge competitiu. 

En canvi, no hi ha qüestionaments explícits pel que fa als sistemes 

jeràrquics corporatius de presa de decisió, ni tan sols s’esmenten. En 

realitat, el tema concret de la presa de decisions s’evita contínuament i 

s’esquiva retornant l’atenció a qüestions més generals com l’estratègia, el 

business case de la sostenibilitat o la competitivitat i la innovació. 

S’ha detectat una lleugera tendència de gestors, i dels sectors socials en 

general, cap a la perspectiva de la RSC com governança. Però aquesta 

tendència no prové d’una emergent assumpció de més participació en 

processos de presa de decisions, sinó d’un nivell previ, molt més primari, 

de presa en consideració dels stakeholders i els seus interessos. Es tracta, 

lògicament, de quelcom ben diferent.

Tant a nivell corporatiu com social, s’assumeix que la RSC pot jugar un paper en el camí cap a 

la sostenibilitat. Tanmateix, actualment conviuen diversos models i aproximacions a la RSC, fet 

que ha generat, alhora, percepcions de desconfiança, sospita, astènia, respecte i atenció en relació a 

l’efectivitat real d’aquesta estratègia per donar resposta als reptes del desenvolupament sostenible. 

Aquesta és probablement la hipòtesi més clarament comprovada i 

acceptada. La primera evidència de l’assumpció del paper de la RSC en 

la sostenibilitat prové, justament, dels mateixos gestors. Fins i tot en les 

entrevistes, utilitzen indistintament expressions com empresa sostenible 

i RSC per referir-se a estratègies de competitivitat basades en el triple 

compte de resultats econòmics, socials i ambientals. A més, es confirma 

que la RSC no és un concepte propi només de les relacions laborals i la 

integració social, sinó que inclou un ventall molt més gran de qüestions, 

més en la línia del desenvolupament sostenible en sentit ampli.

L’altra evidència de la veracitat de la hipòtesi és la caracterització 

d’actors que s’ha assajat considerant els resultats. S’ha comprovat que les 

percepcions i postures dels diversos grups de stakeholders en el debat 

11. Respostes. I preguntes
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atorga a cadascú un rol o etiqueta en funció de la seva desconfiança, 

sospita, astènia, respecte, atenció o altres sentiments. Així, s’ha definit 

als “entrenats” (que presten atenció); als “voyeurs” (que observen, en 

una barreja de desgana i prudència); o diferents tipus de “crítics” (que 

escolten, sospiten o reclamen). La majoria d’aquestes postures s’avaluen, 

justament, des de l’efectivitat de la RSC, tal i com es formulava en la 

hipòtesi de recerca.

Tot i haver-hi diferents percepcions individuals sobre el tema, sovint en oposició i manifestades 

i defensades davant l’opinió pública a través de canals de difusió massiva (mitjans, Internet), les 

percepcions grupals socials tendeixen a apropar-se i situar-se en un espai neutre i políticament 

correcte, a través del discurs hegemonitzant de la sostenibilitat i la globalització. En altres 

paraules, al final sempre són els mateixos, parlant tots del mateix: els convençuts, convencent; i 

els escèptics, no escoltant.

Amb alguns matisos, aquesta hipòtesi s’ha d’acceptar considerant la 

representació de la Figura 59 aportada a l’apartat de conclusions. El debat 

social sobre RSC està clarament en una posició neutral. Tanmateix, aquesta 

neutralitat no prové d’un equilibri entre dimensions de la RSC, en el qual 

es dóna igual importància a l’estratègia, el màrqueting, la comunicació o 

la governança. Prové de la compensació de forces que estiren en diferents 

direccions. 

No hi ha un discurs hegemònic que provingui de les ONG (amb èmfasi 

en la sostenibilitat), les administracions (amb èmfasi en la governança 

i la participació) o les empreses (amb èmfasi en la globalització i la 

competitivitat). Per tant, no hi ha actors dominants que siguin capaços 

de modificar postures individuals, prèvies.

En canvi, sí hi ha postures adaptades als contextos i inclinacions dels 

discursos dels actors d’un mateix grup en funció de les audiències i les 

situacions. Hi ha, en definitiva, una dispersió important de discursos que 

es tradueix en una interpretació col•lectiva de la RSC molt “políticament 

correcta”, tal i com s’enunciava a la hipòtesi de recerca. 

Per posar això en evidència i veure, efectivament, les diferències entre postures sobre la RSC, cal 

analitzar les percepcions per separat, a nivell individual i col•lectivament, de forma integrada a 

través de la interacció entre tots els actors que resulta en una percepció modificada per determinats 

discursos hegemonitzants. 

L’ordenació, així corregida, de perspectives socials de la RSC ens permetrà donar resposta a la 

pregunta de si hi ha una visió comuna pel que fa a la capacitat de la RSC per avançar cap a la 
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sostenibilitat i si aquesta visió és optimista (cohesionant) o pessimista (fragmentant) en el sentit 

de veure les relacions entre stakeholders a la RSC com màrqueting o com governança.

La metodologia qualitativa, que ha combinat entrevistes individuals, 

qüestionaris de posicionament individual i grups de treball, s’ha mostrat 

prou eficient per evidenciar discursos, fer emergir contradiccions i detectar 

canvis en les postures dels actors en funció dels contextos i audiències 

davant dels quals es construïa i defensava el discurs. 

Les representacions gràfiques de mapes de posicions de la RSC dels 

actors també han resultat molt útils per comparar postures i sintetitzar 

resultats d’una forma visual. A més, han permès ordenar, tal i com 

es pretenia, les diferents posicions individuals, grupals i contextuals, 

fins al punt de poder oferir, d’un cantó, una caracterització dels 

stakeholders i els seus rols i, de l’altre, una caracterització de les 

quatre perspectives de RSC de la matriu, amb els seus defensors i 

detractors.

La metodologia ha ofert informació estàtica, posicional. No ha permès 

oferir interpretacions dinàmiques pel que fa a l’avenç, cohesió o 

fragmentació social sobre la sostenibilitat. Tota la recerca s’ha basat en 

crear mapes i posicionar-hi actors. Donat que es treballa amb dades d’un 

moment i lloc concrets, és natural que s’obtingui imatges estàtiques. Això 

no obstant, la temptació de donar-hi dinamisme és massa gran com per 

no intentar donar algunes pistes sobre la direcció que prenen els actors de 

la RSC i, en general, el ritme d’avenç cap al model del desenvolupament 

sostenible.

El camí cap a la sostenibilitat. Noves preguntes

Quan es revisaven les conclusions relatives als posicionaments individuals, 

grupals i contextuals es feia referència al discurs per fora, vist com 

quelcom que els subjectes fan en funció de la situació i de l’audiència. 

El discurs per dins és més complicat perquè del que es tracta és de veure 

què hi ha darrera d’aquelles paraules o, millor dit, al seu interior. És a dir, 

quines idees estan implícites en les opinions que s’emeten i a quina visió 

del món i de la societat respon una actitud. Això implica assumir que el 

llenguatge no és transparent i que, al contrari, amaga (o demostra) una 

ideologia, en el sentit sociològic, no polític, o sigui una visió del món i de 

la societat (García, 2006).
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En la nostra societat conviuen visions diferents del món, reforçades o 

esmorteïdes per discursos dominants que provenen de grups amb més 

o menys capacitat d’influència. La complexitat social actual fa que 

existeixi una gran pluralitat ideològica i cultural en el si de la societat. 

Els relats tradicionals conviuen amb altres ideologies que sorgeixen de 

les circumstàncies del moment o són renovacions i actualitzacions de les 

ideologies tradicionals. El canvi en les societats contemporànies també 

entranya l’aparició de nous grups i sectors socials o un canvi de rol o 

visibilitat de grups que romanien passius, neutrals, en el debat social.

La sostenibilitat suposa un canvi de paradigma que comporta l’aparició 

de nous discursos i el desplaçament de forces d’uns actors a altres. També 

suposa la institucionalització de llenguatges i definicions. En aquest 

entorn, els actors socials competeixen per definir els camins i formes 

que han de prendre els processos de modernització i globalització. La tesi 

tenia per objecte i ha aconseguit, en part, identificar la posició dels actors, 

la direcció de les seves forces i, de pas, els possibles canvis de visibilitat 

o rol d’aquests grups pel que fa a la RSC com discurs corporatiu de la 

sostenibilitat. En la tesi, s’ha pres l’actuació corporativa com a referència, 

però sense deixar al marge de l’anàlisi a la resta d’actors socials. A més de 

l’empresa, un dels grups d’actors que més ha centrat l’atenció d’aquest 

treball ha estat els mitjans de comunicació. De fet, la conclusió més 

manifesta que s’extreu de la inspecció visual del mapa representat a la 

Figura 59 és que hi ha una massa semicompacta d’actors socials situada en 

la zona central, i que inclou els gestors d’empresa en el seu nucli, i un grup 

notòriament aïllat que és el dels mitjans de comunicació. Aquest resultat 

obvi obliga a reflexionar sobre el paper de les empreses i els mitjans de 

comunicació, encara que sigui des del plantejament de dubtes que han de 

quedar, forçosament, oberts per a futures recerques.

Comencem per les empreses. Només en el món corporatiu, els camins de 

la sostenibilitat s’han ramificat fins al punt que conviuen diverses visions 

sobre el paper que hi ha de jugar l’empresa. Una visió és la il•lustrada per 

Schmidheiny (1992) i el WBCSD segons la qual les corporacions han de 

prendre part activa en la resolució dels problemes ambientals, a través de 

la innovació i proposant accions concretes en una articulació pública-

privada que asseguri el bon govern del problema (la governança per al 

desenvolupament sostenible). Una altra visió, també sorgida als volts 

dels noranta, és la desenvolupada entorn nocions com responsabilitat 

i transparència, amb Elkington (1998) i els seus col•laboradors com 

membres prominents d’aquest pensament. Aquests autors sostenen que 
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des de finals del segle XX s’ha vist un canvi en els valors corporatius, 

amb empreses preparades per assumir un paper històric diferent dins la 

societat pel fet que els papers tradicionalment assumits per l’Estat estan 

cada vegada més amenaçats. 

Innovació per a la sostenibilitat, responsabilitat social o valors corporatius 

són conceptes que s’han anat inserint en l’ideari i en el llenguatge de les 

empreses, en alguns casos com reacció a exigències econòmiques i de 

competitivitat, o polítiques i socials; en altres casos com una forma de 

mimetisme. Allò, però, realment important fora determinar què hi ha 

darrera del vestit del discurs. 

El discurs corporatiu sobre sostenibilitat es va començar a construir 

institucionalment als anys setanta i políticament als anys noranta. 

S’alimentava de visions com les apuntades amunt i de la necessitat de 

fer-se entendre (i acceptar) davant de nous actors socials que agafaven 

força. Aquesta tesi ve a demostrar que, avui dia, la RSC és l’evolució i 

resultat de la construcció social del discurs corporatiu sobre sostenibilitat. 

La retòrica dels valors, de l’ètica corporativa i de la responsabilitat social 

permet a l’empresa fondre’s en el debat social sobre sostenibilitat que 

afecta i en el que participen múltiples actors. Aprendre, assumir i integrar 

la RSC en el discurs sobre el negoci pot ser una manera de sintonitzar 

amb les preocupacions socials actuals i de mostrar (no necessàriament de 

fer) que l’empresa és capaç (un cop més) de posar-se al dia, de fer front 

als reptes econòmics, socials i ambientals de forma estratègica, integrada 

i negociada. L’excel•lència en el coneixement sobre RSC que mostren els 

gestors (fins i tot amb independència que provinguin de grans empreses o 

de PIME) ens permet afirmar amb rotunditat aquesta capacitat d’adaptació 

del discurs corporatiu. 

Ara bé, de la mateixa manera que ni el discurs institucional dels setanta, 

ni el discurs polític dels noranta van conduir de forma evident a canvis 

autèntics de model de negoci per fer-lo més compatible amb la lògica de 

la sostenibilitat, es corre el risc que, de nou, el discurs social de la RSC 

tampoc comporti girs manifestos de l’empresa cap al desenvolupament 

sostenible. Els conflictes amb els que tan tristament ha començat el segle 

XXI no fan més que apuntar cap a aquesta direcció. El control de recursos 

com l’aigua, els combustibles fòssils, el sòl i, fins i tot, l’aire continua 

essent la prioritat de les empreses que determinen el ritme econòmic 

mundial. D’alguna manera, de la tesi se’n desprèn que el que venen a 

dir els gestors corporatius als actors socials de la sostenibilitat és: podem 
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parlar el mateix llenguatge, fins i tot ens podem entendre i avançar junts, 

però és tot el que podem fer mentre no es resolguin tots els dubtes que 

encara hi ha pendents. I, justament, el problema rau en tot allò de més, o 

de diferent, que encara queda per fer. 

Amb això no es vol dir que el discurs corporatiu sobre RSC sigui buit. De 

fet, la investigació conclou que, en contra de les visions més pessimistes i 

crítiques sobre la RSC i la legitimitat dels seus objectius, es confirma que 

diverses empreses i emprenedors progressistes subscriuen la idea que la 

conducta socialment i ambientalment responsable no és només bona o 

fins i tot necessària per al negoci, sinó que pot acabar essent un imperatiu 

al que tota empresa s’ha de sotmetre per a la seva viabilitat i sostenibilitat 

a llarg termini. Tanmateix, aquesta tendència (de forma similar a la visió 

de Schmidheiny i el WBCSD) ve acompanyada de molts condicionants i 

interrogants imposats per les mateixes empreses i per la resta de sectors 

socials:

• Un compromís corporatiu d’aquesta naturalesa, ha de ser autoimposat 

a través de sistemes de gestió, o s’hauria de regular externament, com 

es va fer amb les mesures reguladores aprovades a partir del debat 

sobre sostenibilitat de Rio?

• La generació de coneixement necessària per a la RSC orientada a la 

governança per al desenvolupament sostenible, s’ha de produir només 

a l’empresa, o s’ha de traslladar a tots els àmbits econòmics, socials i 

polítics, per enfortir tant les empreses com els stakeholders?

• Quins són els factors que asseguren aquest enfortiment? Com es poden 

integrar les millores en les actuacions empresarials, la presa de decisions 

i la transparència informativa? 

Als dubtes que desperten les empreses com agents protagonistes de la RSC, 

cal afegir els interrogants que sorgeixen sobre el rol de la resta d’actors de 

la sostenibilitat i, en particular, dels mitjans de comunicació, per la seva 

posició isolada. Els mitjans de comunicació i comunicadors en sentit ampli 

es relacionen amb l’empresa i amb la resta de grups de maneres i a través de 

posicions que alerten sobre algunes de les principals dificultats per avançar 

cap a la sostenibilitat. La imatge dels comunicadors que es projecta a la llum 

dels resultats de la tesi és la d’un grup d’actors que es protegeix la mirada 

dels focus que l’enlluernen mentre l’auditori espera que actuïn.  

No deixa de sorprendre la insistència (i, en certa manera, la ceguesa) de 

tots els sectors socials en la centralitat dels mitjans en el procés d’avenç 
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cap a la sostenibilitat. Això es posa de manifest de forma recurrent en 

el mapa de posicions sobre RSC. D’una banda, es veu en la compensació 

de forces en l’eix governança-comunicació. S’hauria pogut esperar una 

posició general més clara en els quadrants superiors, de la governança, 

per les implicacions evidents de la participació i la presa conjunta de 

decisions en el canvi cap a la sostenibilitat. La posició de gairebé tots els 

actors en la línia horitzontal mostra el pes important que han donat a 

la comunicació, fins al punt de contrarestar la dimensió participativa. 

D’altra banda, la mirada cap als mitjans també es veu en l’allunyament 

defensiu d’aquests actors considerant la posició general sobre RSC. 

Ja fa temps que el debat teòric i professional dels comunicadors (en 

especial dels professionals propers a temes de sostenibilitat i medi 

ambient) rebutja la responsabilitat que la societat els atribueix com agents 

clau de la construcció social dels problemes ambientals. En un entorn 

tecnològic en evolució constant, on la informació i el coneixement s’han 

convertit en moneda de canvi de tota transacció, no té sentit desplaçar la 

responsabilitat comunicativa cap a un únic grup d’actors. El problema és 

que moltes organitzacions encara no han assumit la importància d’integrar 

la comunicació en el cicle de vida dels seus projectes i deleguen aquesta 

funció en agents externs de comunicació, en la ingènua pretensió que els 

mitjans són canals de difusió insubstituïbles.

Els mitjans de comunicació tenen funcions (i també limitacions) clares 

i conegudes, explicades a bastament en el marc teòric. Mentre els actors 

socials de la sostenibilitat continuïn relegant la tasca comunicativa als 

mitjans enlloc d’internalitzar aquests processos i de modificar els continguts 

de la informació que ofereixen per adaptar-los a les necessitats reals dels 

seus usuaris, continuarà havent-hi un buit de coneixement en el procés 

de presa de decisions i, per tant, un fre en l’avenç cap a la sostenibilitat.

Enlloc d’assumir la seva capacitat comunicativa, les empreses i organitzacions 

(també públiques i socials) s’esforcen per fixar l’agenda dels mitjans i per 

influir en la determinació dels titulars en la seva obsessió per obtenir 

cobertura i ressò per a les seves reivindicacions. Es rodegen d’agències i 

d’assessors en comunicació o es converteixen, elles mateixes, en expertes 

en influir els mitjans de comunicació, bàsicament a través de la provisió 

continuada d’anècdotes que, un cop arriben als mitjans, es converteixen 

en informació insubstancial que no serveix per prendre decisions. Aquesta 

informació superficial, de consum, està dirigida a la generació de titulars 

però banalitza els continguts i suposa un fre a la presa de decisions. Els 
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mitjans de comunicació són conscients de la manipulació a la qual es 

veuen sotmesos perquè sobretot en l’àmbit polític s’ha fet molt evident. 

Per aquest motiu, són prudents en terrenys com la salut o la sostenibilitat, 

per, en la mesura del possible, evitar caure en el mateix parany. El seu 

missatge és d’alerta i no sembla que les empreses i organitzacions socials 

vulguin escoltar-lo. Prevenen que si, com ja ha passat en la política, la 

sostenibilitat es converteix en anècdota, les organitzacions en seran les 

primeres responsables. Molts temes de sostenibilitat són complexes en 

ells mateixos, amb una elevada càrrega científica i social,  i no es poden 

simplificar per rendir-se al titular. Cada organització té la responsabilitat 

d’explicar-los des del seu punt de vista, integrant-ne la comunicació en 

el cicle de vida del projecte i facilitant informació d’ús, no de consum, 

orientada a facilitar la presa de decisions.

Veiem, doncs, que, només prenent les empreses i els mitjans de comunicació 

com referència, s’albiren ja, des de les diferents posicions socials sobre 

RSC, algunes de les limitacions del paradigma sostenibilista. En el marc 

teòric es feia referència als emmarcaments culturals dels discursos, és a 

dir, la visió ideològica que guia la definició del discurs. On s’emmarca la 

tossuderia tant d’empreses com de comunicadors? A quina visió del món 

i de la societat respon el fet que les empreses integrin el llenguatge de la 

RSC però amb neutralitat, sense implicacions profundes en el model de 

presa de decisions, i el fet que els mitjans també es mantinguin neutrals 

malgrat la importància que els atorguen els altres actors? 

Aquestes preguntes no es poden respondre amb els resultats d’aquesta tesi, 

però sí es pot apuntar algunes idees que s’intueixen i que es podrien plantejar 

en noves investigacions. Una primera idea es refereix a l’ambigüitat 

cultural del concepte de sostenibilitat. Encara avui, hi ha confusió sobre 

termes com medi ambient o sostenibilitat. Per posar un parell d’exemples 

simbòlics, sovint cal usar l’adjectiu “mediambiental”, tot i resultar 

redundant, per atribuir característiques relatives a la protecció del medi 

natural i evitar confusions amb, posem, qüestions d’oci. La sostenibilitat a 

l’empresa no té perquè fer referència a la integració de factors econòmics, 

socials i ambientals, també s’usa per referir-se, simplement, a la continuïtat 

econòmica del negoci en el temps. Altres exemples efectius que mostren 

l’ambigüitat de la noció de desenvolupament sostenible (un oximoró, 

si pensem que els dos termes que la composen poden ser contraposats) 

es troben en la dificultat per assolir-lo a pesar de la capacitat humana 

per innovar. L’etern dubte cultural és: si la innovació, combinada amb 

el principi de precaució, ha permès superar moments de complexitat 
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i incertesa als quals els sistemes humans i naturals s’han vist sotmesos, 

quina altra aportació pot fer el desenvolupament sostenible? 

La RSC i les seves implicacions en el discurs de la sostenibilitat (i en 

la seva pràctica real) no sembla que estiguin tenint efectes clars sobre 

l’ambigüitat. Ans al contrari, han afegit noves variables que fan més 

complex el model del desenvolupament sostenible perquè introdueixen 

factors filosòfics que, tot i que ja són presents en l’ètica intergeneracional 

de la definició Brundtland de desenvolupament sostenible, obliguen a 

les empreses a reflexions més profundes. La qüestió és que l’empresa, 

en la seva reflexió, arriba a la conclusió (de nou) que el problema no és 

únicament seu i que la governança per al desenvolupament sostenible 

obliga no només a canvis corporatius sinó també institucionals i socials. 

No està clar si aquests canvis adoptaran la forma de nous marcs normatius 

o de models més punyents de pressió social. Sí sembla evident que cal 

altres instruments apart de la RSC per avançar cap al desenvolupament 

sostenible i els gestors s’han adonat d’això. En el pragmatisme gerencial, 

això es tradueix en cautela i en un comportament de “preparar-se per 

quan arribi el moment”. El moment arribarà quan es desvetllin les 

ambigüitats. 

Una altra idea que sorgeix de la tesi és la naturalesa multinuclear però 

unificada del comportament i posicionament social sobre sostenibilitat. 

Tots els actors tenen el seu espai i la seva dinàmica i, per tant, representen 

un nucli, un punt determinat, i defensen una posició diferent en el 

debat sobre RSC i sostenibilitat. Però, vistes en conjunt, les posicions no 

s’allunyen molt les unes de les altres i fins i tot sembla que es mouen en la 

mateixa direcció, o tendeixen cap a les mateixes idees. Probablement, si ens 

enlairéssim veuríem una sola massa unificada, un punt borrós i gruixut, 

titubejant barroerament (gairebé imperceptiblement) cap al nord-est 

de la graella de posicions socials sobre RSC. Tots els actors discuteixen 

de forma activa dins del seu nínxol de coneixement i acció, però en la 

interacció d’uns amb altres, el debat queda encallat en el poder cultural 

de temes com la innovació, el progrés econòmic, la globalització o la 

governança per al desenvolupament sostenible. Aleshores, les possibilitats 

d’avançar són molt lentes i es poden fer erràtiques quan algun grup (nucli) 

es desmarca. 

El desenvolupament constant de les noves tecnologies i la redefinició del 

paper de la comunicació en els processos de construcció de coneixement 

i de presa de decisions sobre sostenibilitat està suposant, avui dia, que el 

11. Respostes. I preguntes

Una altra idea 
que sorgeix 
de la tesi és 
la naturalesa 
multinuclear però 
unificada del 
comportament i 
posicionament 
social sobre 
sostenibilitat. 
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plasmodi121 faci algunes convulsions en el seu moviment ameboide. Els 

diferents nuclis es mouen en les seves posicions i van canviant la forma de 

la massa, però continuen formant-ne part. En realitat, les postures sobre 

RSC no mostren diferents graus d’avenç cap a la sostenibilitat. Només 

posen en evidència quins són els factors limitants de la sostenibilitat per 

a un conjunt social i moment social determinats, que en el cas d’aquesta 

tesi és el conjunt format per actors socials “actius” en RSC  a Catalunya, 

és a dir, grans empreses que han definit la seva estratègia de RSC, PIME 

amb gestors i propietaris “sensibles”, i institucions i organitzacions de la 

societat civil que actuen de forma clara en l’àmbit de la sostenibilitat. Per a 

aquest grup i situació concrets, es podria suggerir que les noves tecnologies 

i l’economia del coneixement encara no han suposat un canvi prou 

evident en les estratègies de comunicació de les organitzacions (privades, 

públiques i socials) que condueixi a fórmules alternatives i més eficients 

de presa de decisions. Mentre no es reformulin els processos decisorials 

per incloure les visions informades de tots els agents en joc, difícilment es 

podrà plantejar canvis efectius de model orientats al desenvolupament 

sostenible.

S’ha suggerit que, a Catalunya, els actors que estan determinant el discurs 

sobre RSC de forma més activa (però seguits de molt a prop per la resta 

d’actors) són les empreses, sobretot les grans empreses i les PIME amb 

gestors “sensibles”, amb independència que el discurs s’acompanyi 

o no d’acció real. De manera simultània, els mitjans de comunicació 

constitueixen el grup més escèptic i posen de manifest que encara queda 

limitacions comunicacionals per resoldre per fer que la RSC sigui una 

palanca efectiva en la governança per al desenvolupament sostenible. 

Els interrogants que la tesi deixa oberts es refereixen a aquestes limitacions 

comunicacionals. S’apunta que les principals restriccions relacionades 

amb la comunicació provenen de l’ambigüitat cultural del concepte de 

sostenibilitat, confusió que s’ha vist agreujada per les implicacions de 

la RSC i que ha generat postures de cautela pel que fa al seu ús com 

fórmula de presa de decisions i governança, restringint-la a l’àmbit de 

la comunicació. Altres limitacions provenen del fet que la RSC no ha 

modificat (encara, o de forma manifesta) postures socials, ni ha definit 

actors “líder”, més avançats, que puguin pressionar per a un avenç més 

ràpid cap a la sostenibilitat. Tots els actors formen part d’una massa 

multinucleada que es mou al voltant d’un mateix discurs i on l’escissió 

defensiva dels mitjans de comunicació posa en evidència que encara no 

s’ha assumit la importància d’internalitzar la comunicació com procés 

  121. En citologia, el plasmodi 
és una massa multinucleada 
limitada per una membrana 

de forma i dimensions no 
definides. La idea dels actors 

socials de la sostenibilitat com 
nuclis d’un plasmodi fou sug-
gerida per Ramon Folch arran 
del mapa de posicions socials 

de la RSC d’aquesta tesi.
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clau de tot projecte, i com fórmula efectiva per a la presa de decisions 

informada i la governança. 

Alguns dels suggeriments que s’acaba de resumir han quedat verificats, 

altres no. De la suma de certeses i incerteses sorgeix una pregunta arran 

d’aquesta investigació que es deixa oberta per a noves recerques:

 

Quins canvis són necessaris en les estratègies de comunicació social –

no només de les empreses, sinó també de les institucions públiques i 

socials, així com dels mitjans de comunicació- per provocar el cop de 

palanca que mobilitzi la participació pública i acceleri els processos de 

governança per al desenvolupament sostenible?

11. Respostes. I preguntes
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La Càtedra AGBAR d’Empresa i Desenvolupament Sostenible té el plaer de convidar-lo a 

participar en el taller d’experts que es celebrarà el proper dia 3 de maig a Barcelona. 

La Càtedra AGBAR és un espai per a l’anàlisi i reflexió d’idees emergents i innovadores sobre 

el paper de l’empresa en relació al medi ambient i la societat i per a l’estímul de plantejaments 

operatius en aquest àmbit. 

El proper dia 3 de maig es celebrarà el taller d’experts que, seguint la metodologia de treball 

de la Càtedra, permetrà obtenir una primera aproximació a la qüestió d’estudi des de la 

perspectiva de professionals coneixedors del tema, especialment convidats a participar. Els 

tallers es desenvoluparan segons una dinàmica participativa de treball. Els resultats del treball 

efectuat en aquests seminaris, juntament amb informació i anàlisis complementàries realitzades 

posteriorment, seran la base del Segon Informe Anual de la Càtedra que es presentarà a finals 

del 2004. 

Adjuntem el programa dels tallers i preguem confirmi la seva assistència a través del correu 

electrònic de la Secretaria de la Càtedra.

Secretaria Acadèmica de la Càtedra AGBAR

Institut Català de Tecnologia

PROGRAMA

EMERGÈNCIA DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

QUÈ ÉS? COM ES MANIFESTA? QUINS SÓN ELS SEUS RESULTATS?

Taller d’experts

Data: 3 de maig de 2004

Lloc de celebració: Institut Català de Tecnologia, C/Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona

9:15-9:30 Registre de participants 

9:30-10:00 Benvinguda i presentació d’objectius i dinàmica de treball

10:00-11:00 Taller participatiu

  Emergència de la RSC. Què és?

11:00-11:30 Pausa - Cafè 

11:30-12:30 Taller- Debat 

12:30-13:00 Conclusions

Annexos

Annex 1. Convocatòries i programes 
de grups de treball
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Agenda21

12/10/2004 17:27

Asunto: Informació sobre el grup de treball 1 (Responsabilitat Social Corporativa)

Benvolgut / Benvolguda,

Com a membre del grup de treball 1 (Responsabilitat Social Corporativa) us comuniquem les 

dades de les reunions del grup:

Dies: divendres 22 d’octubre i 29 d’octubre

Horari: de 18.30 a 20.30 h

Lloc de realització: Institut d’Estudis Catalans. Sala Font i Quer

Adreça: carrer del Carme, 47, 3a planta

La dinàmica de treball per aquestes dues úniques reunions serà la següent:

- La primera reunió es dedicarà a compartir la feina feta per cada una de les organitzacions 

participants, 

- La segona reunió es dedicarà a valorar els avenços assolits col•lectivament i els principals 

reptes de treball conjunt 

Per qualsevol qüestió, no dubteu en posar-vos en contacte amb la secretaria de l’Agenda 21.

Cordialment,

PROGRAMA DE TREBALL:

La Responsabilitat Social Corporativa i els seus actors

18:30h Presentació i exposició individual

19:00h. Dinàmica de grup

20:00h. Debat i conclusions

Grup GA

COMUNICACIÓN, DIÁLOGO SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD LOCAL:

CASOS PRÁCTICOS ENTRE EMPRESAS, ADMINISTRACIONES Y VECINOS

 

Diputació de Barcelona, febrero 2005

Propósito: Discutir sobre la evolución y cambios de la comunicación ambiental en el contexto 

de la empresa, y la riqueza y ventajas de comprender el modelo de comunicación como un ciclo 

información-educación-participación dónde la acción y la participación pública determinan los 

contenidos y políticas de información de las fuentes. 

Metodología: dinámica de grupo y método del caso.. 

Estructura:

- Exposición individual. Información y comunicación ambiental. ACTORES 

- Debate en grupos. Nuevas formas de comunicación para la acción. La toma de decisiones 

hacia la sostenibilidad. Responsabilidad Social Corporativa

- Estudio de Caso. Ecoparc de Montcada

- Conclusiones. Diálogo social y cambios en el modelo de comunicación. INTERACTIVIDAD Y 

PARTICIPACIÓN. 

Grup GB
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En el marc de les Jornades Tècniques Ecomed-Pollutec, tenim el plaer de convidar-lo a participar 

en el taller d’experts que es celebrarà el proper 9 de març de 2005. El taller se centra enguany en el 

DIÀLEG SOCIAL PER A L’EMPRESA SOSTENIBLE. LA RELACIÓ AMB ELS GRUPS D’INTERÈS

Adjuntem el programa de la sessió que reunirà a experts de diferents grups socials per al debat 

i treball participatiu a l’entorn del tema d’interès d’enguany. 

Preguem confirmi la seva assistència ...

PROGRAMA 2005. 

DIÀLEG SOCIAL PER A L’EMPRESA SOSTENIBLE. LA RELACIÓ AMB ELS GRUPS D’INTERÈS

Els Tallers de Treball plantejaran tres qüestions fonamentals al voltant del diàleg social: 

- Què entenem per diàleg social?

- Qui són els actors del diàleg social?

- Com funcionen els processos de diàleg social i quines accions puc promoure amb les 

parts interessades?

PROGRAMA

9:30-10:00 Benvinguda i presentació d’objectius i dinàmica de treball

10:00-10:45 Taller de treball 1- Grups 

10:45-11:00 Pausa - Cafè 

11:00-11:45 Taller de treball 1- Debat 

11:45-12:30 Taller de treball 2- Ponència: presentació de casos o experiències

12:30-13:00 Conclusions

Grup GC

Grup GD

TALLER DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORTIVA

COMUNICACIÓ AMBIENTAL. PERIODISME I MÀRQUETING PER A LA SOSTENIBILITAT

20 d’abril de 2005 a les 12:00 h. Aula Magna. Universitat de Vic

La comunicació ambiental avui dia te moltes cares:

En els mitjans de comunicació, els periodistes especialitzats intenten oferir missatges clars i 

contextualitzats que presentin de manera plural i oberta els punts de vista dels ecologistes, 

de la indústria i de l’administració, intentant alhora que el seu treball complementi la feina dels 

educadors ambientals.

A les empreses creix una nova actitud de relació amb el medi i la societat que es basa en 

passar comptes amb tots els grups d’interès: accionistes, treballadors, proveïdors, clients, 

veïns, etc. En aquest cas, la comunicació i la transparència esdevenen vehicles per a la gestió 

estratègica del risc i del conflicte, la diferenciació en el mercat, la creació de valor, la relació amb 

els stakeholders i la responsabilitat corporativa. Aquests nous plantejaments volen superar la 

visió que la comunicació social i ambiental de l’empresa són només exercicis de màrqueting per 

calmar les crítiques dels grups d’activistes i les ONG.

En aquest taller es debatran les diferents cares de la comunicació ambiental a través de les 

experiències dels seus protagonistes, diferents professionals de diferents disciplines i entorns 

que tenen una cosa en comú: treballar per aplicar i explicar el model del desenvolupament 

sostenible des de la comunicació.
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PROGRAMA:

9:15-9:30.  Benvinguda i presentació dels assistents

9:30-10:00.  Presentació d’objectius i de la dinàmica de treball

10:00-11:00.  Grups de treball temàtics:

- Present i futur de la comunicació ambiental a Catalunya.

- Comunicació i noves exigències socials a l’empresa

- Noves formes de comunicació ambiental a les empreses

11:00.   Descans-cafè

11:30.   Debat 

12:30.   Consclusions i clausura

Grup GE

LA RESPONSABILITAT DE LES EMPRESES FRONT ELS TEMES DE MEDI AMBIENT I 

SOSTENIBILITAT

Dimarts, 15 de novembre de 2005

12:00 – 13:30 hores

Aula F11 – Edifici F – Facultat d’Empresa i Comunicació - Campus Miramarges –

PROGRAMA:

12:00. Exposició individual d’experiències i treballs

12:45. Discussió en grup

13:15. Conclusions

Grup GF

L’Institut Català de Tecnologia té el plaer de convidar-vos a participar en els taller 

d’experts que es celebrarà el propers 6 DE JULIOL a Barcelona, a la seu de l’Institut 

Català de Tecnologia (C/Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona, tel 93 485 85 85). 

La sessió se centrarà en el paper dels VALORS SOCIALS I AMBIENTALS com motors 

d’INNOVACIÓ en les empreses i els MODELS PARTICIPATIUS de gestió de la innovació 

per al desenvolupament sostenible. 

El diàleg i implicació dels grups d’interès en els processos d’innovació poden ampliar 

la visió de l’empresa facilitant la identificació de necessitats del mercat i de l’entorn 

en àmbits que van més enllà de la creació de valor econòmic. D’aquesta manera, la 

valorització de la innovació es maximitza i cobreix tots els espais de responsabilitat de 

l’empresa. 

Els tallers d’enguany volen explorar quines accions de diàleg amb els grups d’interès són 

necessàries per part de l’empresa per comprendre i anticipar-se a les necessitats socials i 

ambientals i als impactes de la innovació sobre aquestes necessitats. En altres paraules: 

COM POT LA INNOVACIÓ SER UN MOTOR DE CREACIÓ DE VALOR SOCIAL I 

AMBIENTAL?

COM CAL IMPLICAR ELS GRUPS D’INTERÈS EN EL PROCÉS D’INNOVACIÓ PER 

MAXIMITZAR AQUESTS VALORS EN ELS NOUS PRODUCTES I SERVEIS QUE LES 

EMPRESES DESENVOLUPEN?
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PROGRAMA

9:30-10:00 Benvinguda i presentació d’objectius i dinàmica de treball.

10:00-10:45 Taller de treball en grups 

10:45-11:00 Pausa - Cafè 

11:00-11:45 Debat 

11:45-12:30 Ponència

12:30-13:00 Conclusions

Grup GI2

LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A L’EMPRESA TECNOLÒGICA I DE SERVEIS 

Data: 18 d’octubre de 2005

Lloc de celebració: Institut Català de Tecnologia, C/Ciutat de Granada, 131, 08018 Barcelona

PROGRAMA

9:15-9:30 Registre de participants 

9:30-10:00 Benvinguda i presentació d’objectius i dinàmica de treball

10:00-11:00 Taller participatiu

11:00-11:30 Pausa - Cafè 

11:30-12:30 Taller- Debat

12:30-13:00 Conclusions
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Annex 2. Qüestionari de 
posicionament individual

OPCIONAL: Faciliti les seves dades si desitja rebre informació sobre els resultats d’aquest 

estudi:

NOM I COGNOMS:

ORGANITZACIÓ:

CORREU ELECTRÒNIC:

Respongui d’acord al seu coneixement o experiència dins del seu àmbit professional o d’activitat 

(MÀXIM 3 CASELLES)

GRUPS D’INTERÈS/ACTORS ALS QUE REPRESENTA

	 Treballadors

	 Representants	de	sindicats	i	patronals

	 Accionistes,	inversores	i	socis	estratègics

	 Clients,	consumidors	i	usuaris,	associacions	de	consumidors

	 Proveïdors	i	subcontractistes,	associacions	sectorials

	 Institucions	financeres

	 Administracions	públiques

	 Mitjans	de	comunicació

	 Comunitat	científica	i	experts

	 Comunicades	locals,	associacions	de	veïns

	 Mediadors	o	intermediaris	entre	grups	d’interès.

	 ONG

	 Empresa

	 Altres…………………………….

OBJECTIUS DE LA RSC

	 Prevenció	de	conflicte

	 Construcció	conjunta	d’interessos

	 Involucració	de	grups	d’interès

	 Transparència

	 Construcció	de	credibilitat

	 Aportació	de	coneixement	extern

	 Diferenciació

	 Maximització	de	valor	social	i	ambiental

	 Altres	……………………………..

Comentaris:

QUINS GRUPS CONSIDERA QUE SÓN CENTRALS EN LA RSC?

	 Treballadors

	 Representants	de	sindicats	i	patronals

	 Accionistes,	inversores	i	socis	estratègics

	 Clients,	consumidors	i	usuaris,	associacions	de	consumidors

	 Proveïdors	i	subcontractistes,	associacions	sectorials

	 Institucions	financeres

	 Administracions	públiques

	 Mitjans	de	comunicació

	 Comunitat	científica	i	experts

Annexos



374 Responsabilitat corporativa i sostenibilitat: actors socials, comunicació i governança

	 Comunicades	locals,	associacions	de	veïns

	 Mediadors	o	intermediaris	entre	grups	d’interès.

	 ONG

	 Empresa

	 Altres…………………………….

CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS D’UNA ESTRATÈGIA DE RSC

	 Multidireccional	

	 Vinculada	al	procés	creatiu	de	recerca	(obtenció	d’idees	externes)	

	 Proactiva-anticipativa

	 Oberta		

	 Vinculada	al	procés	de	desenvolupament	i	prova	(partenariats,	xarxes,	etc)	

	 Sistemàtica

	 Transparent	

	 Vinculada	al	procés	de	comercialització	i	comunicació	(valor	social	i	ambiental)	

	 Avaluable

	 Altres:	

PRIORITATS EN LA IDENTIFICACIÓ DE GRUPS D’INTERÈS 

	 Qui	necessita	la	innovació

	 Qui	es	beneficiarà	de	la	innovació

	 Qui	quedarà	perjudicat/afectat	per	la	innovació

	 Qui	s’interessa,	es	preocupa,	s’informa

	 Qui	s’oposa

	 Qui	recolza

	 Qui	té	influència	social

	 Qui	té	influència	en	la	presa	de	decisions

	 Altres	……………………………..
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Annex 3. Esquema de les entrevistes

E1. ENTREVISTES A GESTORS I CONSULTORS ESTRATÈGICS

- Visió d’empresa sostenible i estratègia de Responsabilitat Social Corporativa (RSC): 

n’hi ha?

- Com ho fa? Quins avantatges competitius suposa aquesta estratègia?

- Des de quina direcció s’impulsa?Té responsable? Quins departaments hi són 

implicats?

- Principals instruments de RSC utilitzats: certificacions, patrocinis, memòries de 

sostenibilitat, altres?

- Existeixen processos de diàleg social? Quines activitats de diàleg amb stakeholders 

es duen a terme? S’han demostrat útils de cara a millorar la capacitat d’innovació? S’ha pogut 

interioritzar aquests resultats en els processos d’innovació (productes, serveis, tecnologies, 

mercats, etc)?

E2. ENTREVISTES A PIME I MICROEMPRESES

- En general, quines parts interessades creu que afecten al desenvolupament de la 

responsabilitat empresarial a la seva organització?

- En la seva empresa, quin és el principal motor del compromís empresarial de 

l’organització

- Quines accions de responsabilitat social i ambiental impulsa l’organització

- Caracterització de l’acció/accions impulsades per l’empresa:

o Cost de l’acció

o Beneficis i avantatges per a l’organització

o Beneficis i avantatges per a les parts interessades
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Annex 4. Taules de codificació 
d’intervencions

GRUPS DE TREBALL

ENTREVISTES

 ACTOR FREQÜÈNCIA ESTR-MAR GOV-COM TOTAL
COMUNICACIÓ GOVERNANÇA MÀRQUETING ESTRATÈGIA TOTAL COM GOV MAR EST X Y N

Consultors estratègics 16 4 10 12 42 30 53% 13% 33% 40% 0,07 -0,40 42
Gestors 58 58 36 76 228 122 48% 48% 30% 62% 0,33 0,00 228

Total 74 62 46 88 270 152

PERSPECTIVES % 
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