Pautes per avançar en la gestió de la responsabilitat lingüística

Amb el suport de:

Què és el projecte
Focus de l’RSE a
Catalunya?

El projecte Focus de l’RSE a Catalunya és l’agenda local de
l’RSE.
Pretén estendre l’RSE fomentant que les empreses que
operen a Catalunya integrin en la gestió de la seva RSE
aquells temes prioritaris en clau local, que han estat
seleccionats de forma participativa entre grups d’interès
representatius i de manera dinàmica en el temps.
Per a facilitar que les empreses donin un caràcter prioritari a
aquests focus, es divulgaran eines i recursos, o se’n crearan de
nous, com ara: guies, exemples de bones pràctiques, jornades i
espais d’intercanvi i desenvolupament, accions pilots
d’implantació, organismes experts de referència, formació,
premis i reconeixements...
L’agenda local es treballa de manera interrelacionada amb
l’agenda global, representada principalment pels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

• Immigració
• Pobresa energètica, infantil…
• Integració social i laboral de
col·lectius amb dificultats
d’inserció

• Empresa saludable i entorn
laboral satisfactori: benestar físic,
emocional i relacional
• Gestió per competències,
desenvolupament i ocupabilitat
• Captació i retenció de talent,
igualtat d’oportunitats
• Racionalització horaris:
conciliació, flexibilitat laboral,
reforma horària

• Smart region: mobilitat,
eficiència…
• Preservació del territori:
patrimoni natural i
biodiversitat
• Adaptació al canvi climàtic

• Identitat i valors: llengua, cultura, valors
cívics i democràtics, participació…
• Generar aliances i col·laborar amb el
teixit associatiu
• Territori socialment responsable

• Cooperació empresarial: Aliances i
col·laboracions, clústers…
• Compra i contractació local
• Internacionalització i innovació
responsables

• Eficiència dels recursos:
energia, aigua i materials
• Recursos alternatius, residus
com a recurs i simbiosi industrial
• Mitigació del canvi climàtic

• Passarel·les entre la
formació i l’ocupació
• Ocupació de qualitat

• Competitivitat responsable
• Fiscalitat responsable
• Transparència

Identitat i valors: llengua i cultura
•

El paper de les empreses a l’hora d’operar en societats amb
identitats diferenciades és una matèria rellevant en la gestió de
la responsabilitat social, ja que més enllà del compliment normatiu,
una empresa ha de saber valorar la rellevància que tenen aquestes
identitats tant en termes de respecte a la diversitat com tenint en
compte les expectatives i inquietuds de les comunitats on l’empresa
opera. En aquest sentit, l’ODS 11 (ciutats i comunitats sostenibles)
incorpora entre les seves metes la protecció del patrimoni cultural
material i immaterial.

•

Però a Catalunya encara són poques les empreses que gestionen de
manera conscient la responsabilitat amb la llengua del país. Segons
dades de Respon.cat, només un 35% de les empreses afirma
comptar amb mesures per a la normalització de la llengua
catalana. Per a moltes pimes que tenen bones pràctiques en aquest
sentit, sovint no les incorporen dins la seva RSE perquè no són
coneixedores que en formen part.

Com podem avançar les empreses en la gestió de la
responsabilitat lingüística en el marc de l’Agenda 2030?
Pautes

4. Avaluació de la
contribució i millora
continua

1. Explicitació del
compromís de
l’empresa amb la
cultura de les
societats en les que
opera

2. Concreció del
compromís de
l’empresa amb la
sostenibilitat
lingüística

3. Desenvolupament
de mesures per
avançar en el
compromís definit

Com podem avançar les empreses en la gestió de la
responsabilitat lingüística en el marc de l’Agenda 2030?
Pautes
Es proposa que les empreses es facin les següents preguntes:
•
•
•

Té l’empresa un compromís explícit amb la cultura de les societats en les que
opera?
En cas afirmatiu, com hem definit i difós aquest compromís? Hem dialogat
amb els grups d’interès en aquest procés?
En cas negatiu, perquè no s’ha donat aquesta explicitació? Podem avançar per
millor el nostre compromís?

En el marc del compromís amb la cultura pròpia dels territoris en els que opera,
es proposa que les empreses portin a terme les actuacions següents:
•
•

Disseny de la política de l’empresa sobre l’ús social de la llengua, més enllà
dels requeriments legals, per enfortir el compromís amb la llengua en el marc
de l’aposta per la sostenibilitat.
Concreció d’aquest compromís en tres dimensions clau: la promoció de l’ús
social de la llengua, el prestigi social i la gestió de la relació amb la clientela
des del respecte a la diversitat lingüística.

Com podem avançar les empreses en la gestió de la
responsabilitat lingüística en el marc de l’Agenda 2030?
Pautes
Elaborar i desenvolupar un pla lingüístic vinculat al pla d’empresa:
• incorporant mesures de promoció de l’ús social de la llengua, de prestigi social
i gestió de la relació amb la clientela,
• integrant aquestes mesures en tota la cadena de valor,
• establint processos de diàleg amb grups d’interès per identificar necessitats,
usos i expectatives des de la diversitat,
• treballant conjuntament amb altres preocupacions vinculades a la llengua,
com el llenguatge sexista
• i protocolaritzant la seva implementació i seguiment.
La Guia de Bones Pràctiques RSE I ÚS DE LA LLENGUA CATALANA elaborada per la Fundació PIMEC amb el suport
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ofereix exemples de mesures concretes en els àmbits
següents: • Atenció a la clientela • Màrqueting i publicitat • Invitacions a comprar • Etiquetatge i documents d’ús
de productes i serveis • Documents contractuals i de pagament • Retolació • Bars i establiments de restauració •
Megafonia • Relacions internes a l’empresa i altres grups d’interès • Documents i material promocional • Webs i
xarxes socials • Paisatge i entorn lingüístic. Es pot consultar aquí:
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/guia_rsc_de_bones_practiques.pdf

Dissenyar i implementar un sistema d’avaluació (amb indicadors de procés i de
resultat) per avaluar les mesures desenvolupades i la seva contribució a la
sostenibilitat lingüística i orientar futures noves mesures.

Més informació i recursos:
https://www.respon.cat/2018/12/19/gestio-de-la-responsabilitat-linguistica/

Sobre aquest document

Les pautes recollides en aquest document es van formular a la jornada
La responsabilitat lingüística en el marc de l’Agenda 2030 celebrada el dia 19 de desembre de 2019 i que
va servir per compartir les experiències i els reptes que han d'abordar les empreses i l'administració i les
inquietuds que mostra la societat en aquesta matèria.
Resum de la jornada:
https://www.respon.cat/2019/12/20/la-relacio-de-les-empreses-amb-els-seus-grups-dinteres-passaper-la-gestio-responsable-de-la-llengua/
Aquesta actuació s’emmarca en la línia de promoció de la gestió de la responsabilitat lingüística que
Respon.cat impulsa amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Amb el suport de:

