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Definida com la contribució activa i voluntà-
ria de les empreses a la sostenibilitat o
altres compromisos socials, econòmics o
mediambientals, la Responsabilitat Social
Corporativa (RSC) és un conjunt de pràcti-
ques i sistemes de gestió que pretenen
donar resposta a les demandes de col·lec-
tius concrets, com ara els propis treballa-
dors de l’empresa o els seus accionistes, o
la societat en general. D’aquesta forma,
l’empresa aconsegueix tenir un paper molt
actiu com a agent de desenvolupament
social, alhora que introdueix elements de
millora en els seus procediments de gestió.

Cada vegada són més les empreses al nos-
tre país que adopten polítiques de Qualitat i

de RSC. Conscients d’aquesta realitat, l’ACES
va organitzar una jornada per donar a co-
nèixer algunes experiències i contribuir a la
reflexió sobre aquests dos conceptes. El
seu president, el Dr. Josep Cararach, va
obrir l’acte amb una intervenció en què va
recordar que tant la qualitat com la RSC són
“dos camins cap a l’excel·lència”.

Tot seguit es va referir a la constitució del
nou govern de la Generalitat per recordar
“la necessitat de diàleg per tal de trobar
solucions a l’actual model sanitari”.

A continuació, Josep M. Canyelles, promo-
tor del Think Tank Responsabilitat Global, va
pronunciar una conferència en què va defi-

nir la RSC com “un procés estratègic fruit
d’un canvi tant del model d’economia com
del model d’empresa”. Aquest canvi s’ha
notat especialment a l’hora de valorar una
empresa: “si fa 30 anys una empresa valia
el que deien els seus valors tangibles, avui
en dia és el valor intangible el que pesa
més”. En aquest gran contenidor que és el
valor intangible hi caben conceptes com el
de la qualitat o la RSC.

Amb la RSC, va afirmar Josep M. Canyelles,
“les empreses busquen legitimitat de cara
als seus clients i la societat”. Es tracta d’un
model que posa l’accent en el diàleg de les
parts interessades: “qualsevol empresa és
lliure d’aplicar la RSC, però un cop has ini-
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ciat aquest camí s’ha de comunicar, s’ha de
dialogar”.

Per a Canyelles, la RSC és “una manera
d’entendre el model de societat, un dels fac-
tors que més s’ha de tenir en compte per
saber quina societat volem en el futur”.
Quant als beneficis que comporta a les
empreses aplicar la RSC, el Promotor de
Think Tank Responsabilitat Global va reco-
nèixer que si bé no resulta fàcil quantificar-
los, sí existeixen dades que semblen demo-
strar els efectes positius ambientals, socials,
però també econòmics: “les empreses amb
RSC tenen una menor volatilitat en la Borsa,
la qual cosa és un benefici tangible”.

D’altra banda, la RSC pot servir així mateix
per impedir que una empresa quedi en fora
de joc: “la societat pot tenir la força sufi-
cient per expulsar una empresa del mercat,
mitjançant els consumidors, els treballa-
dors, els mitjans de comunicació o l’admi-
nistració. És per això que des de fa anys les
empreses líders han començat a adoptar
iniciatives de RSC”.

Sistema de qualitat

El Dr. Lluís Monset, director general de
l’ACES, va ser l’encarregat de moderar les
dues taules rodones que van completar la
jornada. En la primera d’elles, els partici-

pants van oferir diversos arguments per
respondre a la pregunta “Per què implantar
un sistema de qualitat?”. Olga Puente,
Auditora en Cap de l’empresa Det Norske
Veritas, va donar tres raons: “perquè
necessitem sistemes de gestió, perquè
existeix una nova realitat del risc i perquè
hi ha una necessitat de noves formes de
lideratge”. Per la seva part, el Dr. Jordi
Mauri, director de programes de la Funda-
ció Avedis Donabedian, va plantejar la
qüestió a l’inrevés: “ens podem permetre
no tenir un sistema de millora de la quali-
tat?”, va dir. Més endavant, va enumerar
els requisits per assolir la qualitat: “esforç
continuat, utilització de referents, compro-
mís dels professionals i lideratge dels
òrgans de govern”.

Va tancar la taula Jordi Besora, responsable
de l’Àrea d’Acreditació Sanitària Comtec,
qui va repassar les principals eines de
reconeixement extern de gestió de la quali-
tat: certificació ISO 9001: 2000, Model
EFQM d’Excel·lència i Acreditació de Cen-
tres d’Atenció hospitalària aguda. Segons
Besora, totes tres són complementàries, no
incompatibles, i s’ha de triar una o una altra
en funció de la tipologia i dels interessos de
cada centre.

La segona taula rodona, destinada a donar
exemples d’implantació de RSC en centres

sanitaris, va començar amb el testimoni del
Dr. Josep M. Banús, president de la
Fundació Privada Solidaris i director mèdic
de l’ICUN, sobre la seva experiència al cap-
davant d’un grup de professionals de la
sanitat que de manera periòdica i altruista
ofereixen col·laboració mèdica a les pobla-
cions centreamericanes de La Antigua
(Guatemala) i La Mosquitia, entre Nicaragua
i Hondures. ”Anem a ensenyar, no a ope-
rar”, va voler deixar clar el Dr. Banús.

El Dr. Jaume Duran, director gerent de
Quirón Barcelona, va detallar l’experiència
duta a terme en el seu centre, on estan
implicades  en l’aplicació de la RSC totes
les persones que hi treballen i totes les
estructures.

Alberto Madrigal, per la seva banda, va
repassar la trajectòria del Centre d’Oftal-
mologia Barraquer, del qual ell n’és el seu
coordinador general. Atendre als més neces-
sitats de franc i “distribuir amb generositat
els seus coneixements entre els col·legues”
van ser dos dels principis que van estar
sempre presents en l’ànim del seu fundador,
el Dr. Ignacio Barraquer. Per últim, Thomas C.
Andresen, responsable de RSC de Det
Norske Veritas, va explicar les funcions del
seu departament. “Nosaltres proporcionem
eines i serveis que ajuden al client a tenir un
desenvolupament sostenible”.




