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Responsabilitat social de l’empresa i política 
lingüística. Una interessant eina de sensibilit-
zació de present i de futur

Quatre idees sobre aquest concepte que, tot i semblar novell, no ho és tant

Cada etapa del desenvolupament social, polític i/o econòmic encunya paraules i conceptes 
característics. Aquesta primera part del segle XXI té com a referents, entre molts altres, els de 
globalització, espai xarxa, societat de la comunicació, societat de la informació, canvi, sostenibilitat, 
planificació estratègica, valors,  valor afegit, risc, ancoratge, desancoratge, i també el referent de 
responsabilitat social lligada a les empreses (RSE), administracions, corporacions, etc1. I n’és un 
referent no pas perquè sigui una producció fruit de la situació actual. De fet, té el seu origen als 
anys cinquanta del segle passat i es va forjant des d’una conceptualització inicialment abstracta i 
autònoma, fins a arribar a l’etapa actual, la més estratègica, en què apareix ja estretament vinculada 
a la planificació i a la gestió empresarial com una part integrada a aquesta, en uns moments en 
què —pels mateixos canvis socials i del mercat— el sector privat i empresarial està reflexionant 
sobre el seu paper i sobre les necessitats de canvi. S’està reinventant, per dir-ho així, en diversos 
sentits, a si mateix. És justament aquest encaix i aquest caràcter d’eina d’innovació el que la dota 
d’actualitat i novetat.  

És convenient ressaltar el fet que té un recorregut dilatat en el temps i arreu d’Europa ja que no 
és pas una dada accessòria. Al contrari, és substancial de tenir-la en compte perquè assenyala 
justament un element prou rellevant: la seua solidesa tant conceptual com estratègica. L’RSE no 
sorgeix d’una moda passatgera, sinó que és un enfocament que conté al darrere una compacta 
filosofia de treball, de compromís, d’objectius, d’estudis i de praxi acumulada. Una eina estratègica  
que interpel·la directament els sectors privats de l’àmbit socioeconòmic. També el sector públic.

Tot i així, a Catalunya aquest concepte i aquesta pràctica ha començat a entrar en l’àmbit econòmic 
fa només uns quants anys. En un primer moment semblava que l’RSE era un camp de treball 
que interessava –i que afectava–només les grans empreses, amb volums importants de recursos, 
visibilitat i negoci, ja que aquestes van ser les primeres a implementar actuacions de tipus social, 
però al cap del temps, i especialment a casa nostra, en els darrers cinc anys aproximadament, 

————————————

1.  Per a una aproximació al tema, vegeu Comissió EuropEa. Llibre Verd: Fomentar un marc europeu per a la responsabilitat social 
de les empreses. Brussel·les, 2001 i GabinEt d’Estudis soCials. La Responsabilitat Social de les Empreses. Barcelona, edicions de 
2003, 2004, 2005, 2006 i 2007.
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també les petites i mitjanes empreses estan avançant en la reflexió i l’elaboració de models que els 
serveixin per incorporar l’RSE a la seua realitat.2 

Val a dir que també des de les administracions s’hi ha apostat des de fa uns anys i s’hi està apostant 
en aquests moments amb intensitat.3 

La responsabilitat social parla de coresponsabilitat, de treballar conjuntament amb les institucions 
i els elements directament i indirectament implicats en el negoci. El World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) la va definir com la “decisió de l’empresa de contribuir al 
desenvolupament sostenible, treballant amb els seus empleats, les seves famílies i la comunitat 
local, així com amb la societat en el seu conjunt, per millorar la seva qualitat de vida”.4 

Així, un dels valors més interessants de l’RSE és que incorpora a les empreses l’assumpció de 
responsabilitats socials no pas com un element accessori i puntual, sinó com una aposta estratègica 
nuclear del seu negoci, sigui aquest quin sigui i tingui les dimensions que tingui. Les empreses són 
parts integrants de la societat, no són elements aïllats, sinó que participen en el desenvolupament 
i en la configuració dels pobles i ciutats. L’RSE és una inversió en benestar, en sentit ampli: benestar 
dels clients, perquè l’empresa treballa per augmentar-ne la satisfacció i l’atenció; benestar cap a 
la societat on està ubicada, perquè se sent partícip de la gestió dels valors i elements que aquesta 
considera béns comuns socialment importants per mantenir, preservar o fomentar; benestar per als 
mateixos treballadors, perquè l’empresa entén que aquests en són una part fonamental i, com més 
protegits, formats i integrats estiguin, més satisfets estaran, hi haurà més col·laboració per part 
seua, se sentiran millors professionals i més valorats. Per tant, hi haurà més implicació, rendiment 
i cura. Benestar, en definitiva, per a la mateixa empresa, ja que tot aquest conjunt reverteix en els 
objectius bàsics dels sectors empresarials: guanyar competitivitat, fidelitzar clients i treballadors 
i/o ampliar mercats, generar beneficis, atansar-se al consumidor i millorar contínuament. Alhora, 
l’RSE entesa d’aquesta manera, en un món cada vegada més complex, de demandes canviants i 
d’oferta compartimentada i diversificada, contribueix a la millora de la imatge de les empreses per 
part de la societat, ja que, veient-les responsables i socialment vinculades als temes rellevants de la 
comunitat, les senten més integrades, les identifiquen com a més properes. 

L’RSE és una aposta de canvi de mirada i de sensibilitat, lligada a l’entorn, important en la mesura que 
aporta la pròpia contribució al benestar i al patrimoni social comú dins d’un procés de transformació 
profund que el sector empresarial ja ha començat. I dins d’aquesta aposta d’integració estratègica 
de valors socials a incorporar per part de les empreses, la identificació de l’element lingüístic com 
un element de valor afegit -en  la comunicació, la formació, el posicionament, la imatge de les 
empreses-  és un eix imprescindible i lògic que lliga fortament amb la filosofia pròpia de l’RSE.  

————————————

2.  En aquest sentit, cal només donar una ullada als interessants treballs que mostren la gran tasca que s’ha fet des de les PIME:
  murillo, D.; dinarès, M. Marc Català de la Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) a les Pimes. Quinze casos de RSE en petites 

i mitjanes empreses. ESADE, 2007.
  murillo, D.; Espanyó, J; lozano, J. M. Marc català de la RSE a les Pimes. La responsabilitat social de l’empresa vista des de les 

Pimes. ESADE, agost 2006. 
  murillo, D.; KusyK, S.; lozano, J. M. Marc català de la RSE a les Pimes. Iniciatives públiques per a la promoció de la RSE a les pimes. 

ESADE, desembre 2006.

3.  En aquest sentit, vegeu la important tasca feta per la Diputació de Barcelona, el projecte RSCAT (http://www.projecteres-

sort.net/index.asp) nascut des d’una vessant acadèmica i institucional, i vegeu també el Pla de mesures del Govern de la 

Generalitat RSGENCAT (http://www.acordestrategic.cat/doc/doc_36811034_1.pdf).

4.  Vegeu olabE, A.  Indicadores de sostenibilidad en el ámbito de la Responsabilidad Social de la Empresa. Jornadas sobre Respon-
sabilidad Social. Balance Social: Instrumento de Gestión para la Empresa Social, 2002.
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Des de la seua doble dimensió, interna i externa, el discurs i la praxi de l’RSE treballa conceptes 
tan importants com els de sensibilització, cohesió, integració, desenvolupament sostenible, 
benestar de la societat, dels treballadors, dels consumidors, guanys intangibles, competitivitat, 
benefici, proximitat, professionalitat, servei, etc. Tots i cadascun d’ells, d’una manera o altra, estan 
relacionats amb la llengua, amb la planificació i amb la gestió lingüístiques. 

L’oportunitat de connectar el concepte i la praxi de la política lingüística amb el 
concepte i la praxi de la responsabilitat social lingüística 

Fa uns quants mesos, en un altre article sobre política lingüística i transversalitat5 ens fèiem ressò de 
l’oportunitat de mirar conjuntament RSE i política lingüística (PL) i afirmàvem que “en la dialèctica 
entre els uns i els altres (poders públics i mercat) apareix la necessitat de generar compromís 
empresarial per generar beneficis socials que col·laborin amb les polítiques públiques en la 
construcció de cohesió social, ciutadania i convivència. És en aquest marc que també les llengües 
prenen un important protagonisme. Avança a Europa una visió innovadora que implica empresa-
compromís i responsabilitat social.6 Les empreses poden contribuir a assolir objectius socials 
atenent la satisfacció de necessitats i preferències de les poblacions on s’ubiquen i/o a les quals 
donen serveis. L’anàlisi dels aspectes positius en els beneficis i posicionaments del comportament 
lingüístic plurilingüe de les empreses, de proximitat, que pot ser incorporat a la seua agenda com 
un actiu en la mesura que llengua/llengües són més una inversió que una despesa, és una potent 
i incipient línia de treball que pot aportar vies i espais comuns de trobada entre dos mons —
institucions-empresa— amb interessos distints, quan no oposats en aquest tema. […]”7

Hem reproduït aquest fragment perquè lliga amb el que volem reflectir: institucions i empreses 
han de col·laborar estretament en el desenvolupament de l’RSE, i dins d’aquesta filosofia —
especialment pel que proclama i pel que vol aconseguir—les actuacions de la gestió de llengües, 
de la política lingüística, hi han de tenir una presència ineludible. Perquè la comunicació —
entendre, parlar, escriure, llegir, etc.— és consubstancial a la societat i a la vida empresarial. Totes 
les empreses treballen amb llengua, amb llengües. Totes les empreses fan —conscientment o 
inconscientment— algun tipus de gestió lingüística i usen unes pautes en la seva comunicació, en 
l’interior de l’empresa i cara enfora, cap als clients i amb els seus públics d’interès (stakeholders). 
La societat on estan ubicades les empreses —pobles o ciutats, siguin grans, mitjans o petits—té 
una identitat lingüística, uns usos, una realitat. Per tant, empresa i societat comparteixen un valor 
essencial que els és comú: la llengua pròpia del territori, les llengües que —amb què— parlen. 

La filosofia de l’RSE ens dóna un marc favorable per treballar, conjuntament amb les organitzacions 
i empreses,  amb una nova òptica. L’RSE ens permet avançar, amb les organitzacions empresarials 
i empreses, estratègies i actuacions perquè en facin  també una gestió lingüística socialment 
responsable. Però... què vol dir ser una empresa  responsable des del punt de vista de la seua 
política lingüística?  

————————————

5.  sanviCén, Paquita. “Context i transversalitat de la política lingüística com a política pública”. Llengua i Ús, núm. 41, primer 
quadrimestre 2008. 

6.  Diversos autors. La responsabilitat social de les empreses. Barcelona: Gabinet d’Estudis Socials, 2003.

7.  És interessant la lectura del darrer informe elaborat per un grup d’experts sota la direcció d’Amin maalouf que per encàrrec 
de la Unió Europea han reflexionat sobre els costos i beneficis del diàleg intercultural a Europa. Un reto provechoso. Cómo la 
multiplicidad de lenguas podría contribuir a la consolidación de Europa. Brussel·les, 2008. 
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Què vol dir que una empresa és responsable des del punt de vista de la seua 
política lingüística?

Algú pot argumentar que, en política lingüística, allò que ha de fer una empresa responsable, o 
una organització empresarial que apel·li a la seua responsabilitat, és simplement complir la llei. 
No cal res més. Nosaltres creiem que, pels objectius que perseguim —que la gestió de la llengua 
catalana en el si de les empreses i organitzacions quedi incorporada com un valor, un guany—, 
no n’hi ha prou de tenir la mirada fixa en la legislació. Les lleis són necessàries, qui en dubta, però 
per elles mateixes les lleis no canvien actituds, tot i que poden —de fet, ho fan— modificar-ne 
les pràctiques. Hom pot ser un escrupolós complidor d’una llei i alhora mantenir una actitud 
personal, col·lectiva i social refractària, de rebuig, d’incomoditat i, per tant, negativa, en el sentit 
de percebre la llei com una imposició. 

En matèria lingüística entenem que la via interessant a aprofundir és la que traça la mateixa filosofia 
de la RSE: sense deixar de banda l’existència de normativa específica que cal conèixer i complir, la 
RSE pretén un pas més: la sensibilització, la incorporació dels elements socialment responsables 
com quelcom que és necessari, nuclear, imprescindible, amb convenciment del valor intrínsec 
que tenen.  Seguint aquesta línia, convida a avançar en la interiorització que la llengua és un valor 
d’alt nivell sobre els usos de la qual cal  reflexionar, en la incorporació conscient i convençuda per 
part del sector econòmic de la gestió lingüística de les llengües oficials, especialment de la llengua 
catalana, ja que és la que té un ús més deficitari en aquest sector. Interiorització i incorporació 
de valor  en el nucli de l’estratègia empresarial, des de l’inici. De manera convençuda, veient la 
gestió lingüística com un aliat per a l’empresa, com un generador no només de valors intangibles, 
sinó també de guanys: en beneficis, perquè es fidelitza el client; en imatge, perquè s’ancora en el 
territori i en els aspectes que per a aquest són importants; en qualitat, perquè el servei millora i la 
relació i comunicació client-treballador s’enriqueix.

En definitiva, la conceptualització de l’RSE és un aliat i una oportunitat interessant i atractiva , ja 
que es presenta com la integració voluntària de les preocupacions socials en les seues operacions 
comercials i les relacions amb els seus interlocutors. 

L’empresa socialment responsable és la que “orienta la seva activitat cap al desenvolupament 
sostenible, dotant-se d’una estratègia a llarg termini que té en compte la interrelació d’un conjunt 
d’esferes d’influència i àmbits d’actuació que van des de la pròpia empresa al sistema natural en 
sentit ampli, tot passant pel conjunt de persones o grups implicat”. Ens ho mirem com ens ho 
mirem, l’element lingüístic és present en totes i cadascuna d’aquestes esferes, i encara, d’una o 
altra manera, en la interrelació entre elles.

Dèiem més amunt que l’RSE té una doble dimensió interna i externa. La dimensió interna inclou 
els quatre aspectes següents: gestió de recursos humans, salut i seguretat en el lloc de treball, 
adaptació al canvi, i gestió de l’impacte ambiental i dels recursos naturals. Pel que fa a la dimensió 
externa, conté tres factors: les comunitats locals; socis comercials, proveïdors i consumidors, i drets 
humans. Pràcticament totes tenen una dimensió lingüística que cal tenir en compte. Tot i que 
de manera molt succinta, repassaré la relació que cadascun d’aquests aspectes té amb l’element 
lingüístic a casa nostra.

En la gestió de recursos humans, es parla de la formació permanent i de l’adequació de les necessitats 
de formació per al lloc de treball. L’objectiu d’una empresa és donar un servei òptim als seus clients 
per tal de fidelitzar-los i que aquesta fidelització tingui una repercussió en els seus guanys. Treballar 
per la qualitat significa tenir el personal ben format en totes les dimensions del servei que es dóna. 
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Aquesta qualitat del servei ve determinada per les actituds, les competències com a venedor, com 
a assessor, simpatia, empatia amb el client i també les seues habilitats comunicatives i, per tant, 
les competències lingüístiques tant dels treballadors autòctons com dels treballadors arribats de 
fora, que, sovint, no tenen prou, o cap, coneixement de la llengua catalana, en ocasions tampoc 
de la llengua castellana. Una empresa socialment i lingüísticament responsable és la que fa una 
anàlisi acurada i completa de les necessitats lingüístiques del seu negoci, des de tots els punts de 
vista, també en el de la formació del personal —específica i instrumental— amb la vista posada a 
garantir l’atenció directa del client en la llengua que aquest triï. 

En la salut i seguretat en el lloc de treball la competència lingüística juga un paper fonamental, 
tanmateix aquest aspecte sovint es passa per alt. Hi fem èmfasi just per això. Ens estem referint a 
dos aspectes: seguretat i clima laboral. Comprendre de manera correcta les ordres, les indicacions, 
instruccions o avisos orals i escrits és essencial per evitar accidents laborals. La comprensió passa 
perquè les persones que estan treballant entenguin i comprenguin la llengua amb la qual reben —
de manera oral i/o escrita—, i/o puguin rebre aquestes ordres, indicacions o avisos en les llengües 
oficials i d’ús a Catalunya. Per tant, la responsabilitat empresarial ha de garantir la correcta formació 
específica dels treballadors per tal que cap ordre feta en llengua catalana quedi sense ser compresa.  

Ens referim al clima laboral perquè les relacions laborals són fonamentals per a l’èxit o el fracàs 
d’una empresa. La convivència de persones que tenen referents culturals i lingüístics diferents 
pot generar conflictivitat si l’empresa no treballa plans específics, també lingüístics, que generin 
comprensió mútua amb la tria d’una llengua de relació comuna. En aquest sentit, no només parlem 
de formació, sinó d’estratègies d’acompanyament, acollida, relació i comunicació en les quals han 
de participar no només els treballadors i treballadores acabats d’arribar, sinó també les persones 
que ja fa temps que són a l’empresa, que poden, per exemple,  ajudar-los a entendre i practicar la 
llengua catalana, en accions de suport i ajuda des del voluntariat.  

En l’adaptació al canvi, tot i que aquest aspecte a la base de la teoria de l’RSE fa referència a 
consideracions de tipus social, en la problemàtica de la reestructuració de les empreses, en 
sentit ampli, crec val la pena de pensar en els canvis i adaptacions que el sector empresarial 
està afrontant, canvis en els sistemes de venda, de modernització, competitivitat, canvis en el 
sector dels treballadors... En aquest, la llengua hi juga un paper important, en la preparació dels 
treballadors, en el fet de ser un element diferencial en la publicitat i la comunicació i venda dels  
productes, etc. 

Les comunitats locals són condicionants importants per a les empreses, i aquestes hi incideixen 
directament contractant personal, participant en les activitats que s’organitzen, etc. Les empreses 
també s’han de comprometre amb la legislació de la comunitat on estan ubicades i amb els projectes 
de dinamització lingüística que hi duen a terme les institucions locals. Els territoris, les poblacions a 
Catalunya parlen en les dues llengües oficials, el català és una llengua viva, que entén pràcticament 
tothom, que s’usa  en tots i cadascun dels pobles i viles catalans. En aquest context, les persones que 
han vingut de fora estan fent un esforç important per aprendre’l i utilitzar-lo arreu,  i les empreses 
socialment responsables han de respondre a aquesta realitat adequant les seues polítiques i pràctiques 
per donar el millor servei a la comunitat, també des del punt de vista lingüístic. 

Els consumidors. Les empreses augmenten els beneficis quan fidelitzen els clients, quan aquests se 
senten ben tractats, amb un producte òptim, amb una bona atenció, etc. A Catalunya, els clients 
també expressen la demanda de ser atesos en llengua catalana, i, si no, es queixen o no tornen i 
van a buscar en un altre lloc l’atenció que no han trobat. Les empreses socialment responsables 
han de vetllar pel client, pel seu benestar, i, per tant, han de vetllar per la llengua amb què aquest 
vol ser atès. 
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Quan parlem de drets humans, també hem d’esmentar els drets culturals i lingüístics. Incidim en 
l’aspecte que comentàvem en parlar dels consumidors. Aquests tenen drets reconeguts  pels quals 
poden decidir —i reclamar—en quina llengua volen ser atesos i volen rebre la comunicació, els 
serveis, etc. L’empresa responsable ha de tenir en compte aquest element, ha d’estar preparada 
per garantir aquest dret als seus clients. 

Per sort, no es parteix de zero i no es descobreix res no sabut. Sovint s’estan fent actuacions que 
entren dins del camp de l’RSE sense saber-ho. I cal que aquestes bones pràctiques s’analitzin, 
s’identifiquin i es facin visibles. Totes les empreses fan algun tipus de política lingüística. Totes 
les empreses, sent-ne o no conscients, gestionen d’alguna manera els seus usos lingüístics. Ser 
socialment responsable des del punt de vista lingüístic és analitzar quin tipus de política s’està 
fent, com s’està fent, veure si s’adequa o no a l’entorn català, al territori, a les administracions, a les 
necessitats i interessos dels clients i treballadors... En definitiva, posar l’element lingüístic en el nucli 
de l’estratègia comercial, no pas com un accessori sinó com una aposta convençuda amb la qual 
tothom hi guanya. L’empresa també. El paper de les institucions és al costat de les organitzacions 
i empreses per avançar conjuntament en aquest camí.  

La tasca engegada des de la Secretaria de Política Lingüística 

A mitjan 2006 la Secretaria de Política Lingüística (SPL) va encarregar a un expert en RSE un 
document de reflexió per a ús intern sobre la llengua i la responsabilitat social que va donar lloc a 
un informe específic sobre el tema que aportava una sèrie d’idees interessants i sobretot mostrava 
l’oportunitat d’encaixar en aquest marc la política i la gestió lingüístiques.8 Aquest treball ens va 
donar les bases per enfocar les actuacions que hem anat fent. 

La política lingüística (PL) és —i ha de ser— treballada des d’una òptica transversal. Transversal 
cap endins —és a dir, dins de la mateixa Generalitat— i transversal cap enfora —és a dir, amb els 
agents socials, ens locals i els diferents stakeholders que hi ha al voltant. Des de l’SPL hem tingut 
clar des del començament que calia incidir en la incorporació i sensibilització sobre la conveniència 
i l’oportunitat d’aquest binomi RSE-PL fent una tasca amb una doble dimensió que s’ha anat 
treballant paral·lelament. Una dimensió interna de reflexió i preparació d’estratègies dins de l’SPL 
i una d’externa, aprofitant totes les oportunitats i implicant-hi alguns dels stakeholders amb qui 
volíem treballar com a creadors de valor també de la tasca de la mateixa SPL en aquest sentit. 

Aquest enfocament ha anat donant ja fruits interessants. Del treball extern, en destacarem tres: 

• La taula de reflexió i coordinació sobre RSE i PL amb organitzacions empresarials.
 
• La incidència en el Pla de mesures de responsabilitat social de la Generalitat de Catalunya 2009-2012. 

• Algunes iniciatives d’implementació de la filosofia i la praxi en espais estratègics. 

————————————

8.  CanyEllEs, Josep Maria. La matèria lingüística en el marc de la Responsabilitat Social de les Empreses. Informe intern i inèdit. 
Març de 2007.



9
Llengua i Ús  (2009, 45) “Responsabilitat social de l’empresa i política lingüística. Una interessant eina de sensibilització de present i de futur”

<http://www.gencat.cat/llengua>

Responsabilitat social de l’empresa i política lingüística. Una interessant eina de sensibilització de
present i de futur

iLlengua i
ús

La taula de reflexió i coordinació sobre RSE i PL amb organitzacions empresarials 

El Departament d’Economia i l’Agència Catalana de Consum, que en depèn, al mes de febrer 
del 2008 van signar un acord marc de col·laboració amb les organitzacions empresarials més 
importants de Catalunya per al foment d’actuacions en matèria de consum i la millora de la 
transparència del mercat. Aquest conveni es comprometia a desenvolupar cinc eixos, el cinquè 
dels quals era fomentar la normalització lingüística del català. El Departament d’Economia va 
encarregar a l’SPL el desenvolupament d’una proposta de treball per a aquest cinquè eix i, alhora, 
que s’incorporés com a part integrant de la taula de seguiment d’aquest acord. 

L’oportunitat era interessant i l’equip vam decidir fer un pas endavant i pensar en una proposta 
de treball estructural que ens permetés treballar en l’escenari immediat, però sobretot traçant 
estratègies a mitjà i llarg termini. Així, vam elaborar un projecte de planificació estratègica, 
amb argumentació teòrica i praxi (des de l’anàlisi fins a l’avaluació), sobre política lingüística i 
responsabilitat social (RSE-PL).9 Aquest projecte va ser presentat a la taula de seguiment de l’acord, 
del mes de juliol del 2008, i va ser analitzat i acordat per totes bandes com a estratègia de treball 
per desenvolupar el cinquè eix. Per la seua complexitat i encaix en els interessos del conjunt de 
l’acord, es va decidir també constituir una taula de treball paral·lela a la general formada pels 
mateixos integrants, per desenvolupar de manera exclusiva aquest projecte: RSE-PL.

Constituir aquesta taula, que va començar a trobar-se al final del 2008, era just un dels objectius 
del projecte de treball presentat i acordat, que té, a més, cinc grans objectius generals: 

• Incorporar la lingüística com una política empresarial més; com un element conformador 
del discurs, el posicionament i les pràctiques de RSE de les organitzacions empresarials i, en 
conseqüència, de les empreses.

• Aconseguir el compromís de les organitzacions empresarials signants de l’acord de ser 
impulsores de la filosofia plantejada i canalitzadores de les actuacions específiques cap a les 
empreses que assessoren i a les quals presten serveis.

• Treballar, en el marc de l’RSE, de manera coordinada en l’anàlisi, la planificació, l’execució i 
l’avaluació de plans i actuacions conjunts de sensibilització i foment de la llengua catalana i la 
qualitat lingüística, adreçats a necessitats, segments empresarials i col·lectius concrets.

• Aconseguir la satisfacció de les persones consumidores, també des del punt de vista de l’atenció 
lingüística que reben.
• Aconseguir la satisfacció dels empresaris i treballadors en incorporar la política lingüística com 
un valor dins l’activitat empresarial, el discurs i la pràctica de l’RSE, des del punt de vista del 
benestar, la professionalitat i la millora del servei.

Per aconseguir avançar cap a la consecució a mitjà i llarg termini d’aquests objectius es van plan-
tejar i acordar quatre fases de treball: l’anàlisi (tant de la implementació com del discurs, de l’RSE, 
com de les necessitats de les organitzacions empresarials i de les empreses des del punt de vista 
de l’RSE-PL); la planificació (adequada a l’anàlisi i a les prioritats acordades en quatre eixos: infor-
mació, comunicació, formació i valoració), l’execució i l’avaluació. Tot plegat amb una voluntat 

————————————

9.  El document presentat i a la fi consensuat amb el Departament i amb tots els membres de la taula de l’acord empresarial es 
titula La Política Lingüística en el marc de Responsabilitat Social de l’Empresa en la perspectiva de l’Acord de Col·laboració signat 
entre el Dept. Economia-Agència Catalana de Consum i el Consell de Cambres, el Foment del Treball Nacional, PIMEC i altres 
organitzacions per al foment d’actuacions en matèria de consum i la millora de la transparència del mercat. 
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explícita i explicitada per totes les parts que era —i és—la necessitat de treballar de manera coordi-
nada, a partir d’una premissa prèvia: no partim del no res, segur que s’estan fent coses i segur que 
hi ha moltes oportunitats per avançar més. La suma, el consens, l’acumulació de talent i de valor, 
la no atomització d’esforços sense coordinació és també una bona pràctica dins la RS que han de 
compartir els agents socials, les patronals i l’Administració.   

La taula de PL-RSE, en la qual s’està treballant en aquests moments en la fase d’anàlisi, està funci-
onant de manera satisfactòria amb una predisposició realment important per part de les organit-
zacions empresarials i els departaments implicats.

La incidència en el Pla de mesures de responsabilitat social de la Generalitat de 
Catalunya 2009-2012 

Al mes d’octubre del 2009, la Generalitat de Catalunya feia públic el seu Pla de mesures 
de responsabilitat social RSGENCAT, que conté un conjunt d’actuacions concretes que es 
desenvoluparan en el període 2009-2012 tant amb vista a impulsar l’RSE en el món de 
l’empresa com a desenvolupar actuacions dins els mateixos departaments i organismes del 
Govern de la Generalitat de Catalunya.10 

El Pla s’estructura en diferents línies d’actuació organitzades d’acord amb quatre eixos: 
potenciar l’educació, el coneixement i la difusió dels valors de la responsabilitat social; 
incrementar el nombre d’empreses socialment responsables; fomentar les bones pràctiques 
de RS en el camp de les finances; i treballar per una Administració pública catalana més 
responsable socialment. 

Durant el temps de vertebració del Pla des de la Secretaria s’ha treballat intensament amb 
l’equip responsable de la redacció per aconseguir que la reflexió sobre la idoneïtat i l’encaix 
de la política lingüística en l’RSE s’hi visibilitzessin i hi quedessin reflectits. En aquest sentit, 
el pla RSGENCAT inclou dos mesures situades en el primer i segons eix. La primera és la 
“Promoció de la política lingüística com a element clau de l’RSE”11 i la segona és l’”Impuls 
d’eines d’acompanyament del discurs lingüístic a les empreses en el procés d’implantació de 
la responsabilitat social”.12

La primera mesura pretén aconseguir l’objectiu nuclear del projecte RSE-PL: fer que en el 
desplegament de l’RSE s’incorpori decididament l’element lingüístic com un valor que s’ha 
de tenir en compte de manera ja ineludible. Per totes les raons ja exposades en altres apartats 
d’aquest article, i perquè les organitzacions i les empreses n’estan realment convençudes. 
Aquest és el repte d’aquest objectiu: la sensibilització i el convenciment no pas abstracte, 
sinó tangible i actiu, que quedi reflectit en discurs i en bones pràctiques satisfactòries. 
Sensibilització i convenciment que s’han de treballar de manera intensa amb les institucions 

————————————

10.  RSGENCAT. Pla de mesures de responsabilitat social de la Generalitat de Catalunya, 2009-2012, octubre 2009 (www.acor-

destrategic.cat/doc/doc_36811034_1.pdf))

11. Mesura 1.3.4. Eix 1. Potenciar l’educació, el coneixement i la difusió de la responsabilitat social. Línia d’actuació 1.3. Fomen-
tar la difusió i implementació de bones pràctiques de responsabilitat social. 

12. Mesura 2.2.12. Eix 2. Incrementar el nombre d’empreses socialment responsables. Línia d’actuació 2.2. Impulsar programes 
i eines d’acompanyament a les empreses en el procés d’implementació de la responsabilitat social. 
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i els sectors empresarials, com ja s’està fent des de la taula d’organitzacions explicada en 
l’apartat anterior, amb cada una de les organitzacions, des de l’anàlisi de la realitat i la praxi 
de cadascuna d’elles, l’encaix d’aquesta realitat i praxi en un entorn general que ja s’està 
impregnant d’imatge i pràctica que volen ser socialment responsables, fins a la vertebració 
conjunta de línies argumentatives i estratègies de treball.  

La segona mesura planteja l’assessorament i l’acompanyament de les organitzacions 
empresarials i les empreses en el procés d’implantació de l’RSE-PL. Entenent el discurs en 
un sentit molt ampli: discurs aquí no és només idea i/o argument, sinó praxi, procés. Un 
procés que comença des de la reflexió sobre la necessitat i idoneïtat del binomi (per tant, es 
planteja des de l’SPL l’assessorament en l’assumpció del discurs i l’argumentació), que passa 
per l’anàlisi de quina realitat, quines necessitats i quines pràctiques ja s’implementen o es 
poden implementar, i que continua amb l’execució i amb l’avaluació (per tant, es planteja des 
de l’SPL un assessorament integral sobre el procés, les eines d’anàlisi, les actuacions i la seua 
adaptació a la realitat, els recursos, els indicadors, etc.).

La visualització de l’RSE-PL en aquest Pla és enormement rellevant i té un alt valor pràctic i 
significatiu. L’element lingüístic hi apareix com un element nuclear integrat amb normalitat 
en el conjunt de mesures que la Generalitat de Catalunya ha acordat com a parts fonamentals 
de les actituds i comportaments socialment responsables. 
 

La implementació de la filosofia i la praxi en espais estratègics 

El món de l’empresa, l’àmbit socioeconòmic, és un món complex i en aquests moments 
immers en reptes conjunturals importants. Estem convençuts que just en aquests moments 
en què el sector s’està mirant internament per millorar pràctiques, ser més competitiu i alhora 
més proper, és quan la sensibilització sobre l’RSE-PL és un plantejament necessari i útil. Per 
això, de manera transversal i paral·lela amb les actuacions que hem comentat més amunt, 
estem treballant en diverses direccions al mateix temps per introduir, en els diferents sectors 
i agents estratègics, la filosofia, el valor de l’RSE-PL i anar construint el desenvolupament 
i l’encaix d’aquest binomi conjuntament amb ells. Les relacions amb l’Observatori de la 
Responsabilitat Social o la Diputació de Barcelona, per exemple, han de donar, de segur, 
línies de col·laboració interessants. 

En aquest procés, a banda de les organitzacions i les empreses, hi ha un altre actor igualment 
rellevant, part fonamental sine qua non de tot el procés de creació d’empresa i de valors i, 
per tant, implicat també en la política de RSE. Em refereixo a la persona emprenedora, la que 
decideix iniciar un negoci. En el projecte PL-RSE també s’ha pensat en aquestes persones i 
s’està treballant per incorporar la reflexió sobre l’element lingüístic com a element vinculat 
directament a l’empresa, el seu producte, la seua comunicació, la seua imatge, etc. En el 
moment en què una nova persona emprenedora comença a dissenyar la seua estratègia 
empresarial; en el moment en què traça el seu pla d’empresa. Un pla d’empresa és un eina 
fonamental per analitzar reptes, oportunitats, riscos i fortaleses del negoci que es vol encetar. 
Qualsevol negoci —sigui una micropime, una PIME, una gran empresa o una multinacional— 
té una dimensió lingüística consubstancial derivada del tipus d’empresa, del producte i 
serveis que dóna, la ubicació local o internacional, etc. Una dimensió lingüística que cal posar 
en valor i ajudar a assumir, analitzar i planificar de manera responsable socialment des del 
primer traç del plantejament del negoci. Aquesta també és una tasca de conceptualització 
i assessorament imprescindible d’emprendre que estem treballant conjuntament amb el 
Departament de Treball.
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A tall de reflexió final  

Sabem per experiència que perquè alguna cosa acabi canviant s’ha d’impregnar de la voluntat del 
canvi de totes les parts implicades, d’una manera o altra, en el procés. Sabem, també, que qualsevol 
aspecte de la societat és complex i multifactorial i està construït en xarxa. Som conscients, per 
tant, que s’ha encetat un procés que no és senzill. Però el camí possible és interessant. 

Estem convencuts que l’estratègia RSE-PL té un llarg recorregut i un marc conceptual i 
argumentatiu sensat i potent alhora. Just hem començat a treballar i queda molt per fer. 
Tanmateix, el treball amb les organitzacions empresarials, que són elements clau per implicar-
hi directament les empreses i els emprenedors, és intens i encoratjador.  

Cap projecte és possible si al darrere no hi ha persones que els facin seus. En aquest sentit, 
no vull acabar sense agrair també la feina de l’equip de persones amb qui, des de la Direcció 
de Planificació i Foment, estem empenyent aquesta estratègia: Isabel Albalat, Carme Egea  i 
la responsable del projecte, Maria Dolors Perramon. 
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