
 

 

 

    Nota de premsa     PÀG 1/2 

 

 

24 de gener de 2019

 

El Port de Barcelona reforça la seva adhesió al Pacte 
Mundial i als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
 

Mercè Conesa i el president de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions 
Unides van abordar ahir fórmules per aprofundir en el creixement sostenible 
 
La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, i el president de la Xarxa Espanyola del Pacte 
Mundial de les Nacions Unides, Ángel Pes, van mantenir ahir una reunió de treball on van tractar 
diferents fórmules perquè la instal·lació catalana segueixi aprofundint en el desenvolupament 
sostenible de l’activitat portuària i del seu entorn. La integració de noves empreses i entitats al Pla de 
Sostenibilitat Sectorial del Port de Barcelona es va valorar com una de les iniciatives més destacades 
per avançar en aquesta direcció.   
 
El Port de Barcelona es va adherir l’any passat als Deu Principis del Pacte Mundial en matèria de drets 
humans, drets laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció i està compromès a promoure’ls i 
desenvolupar-los en tot el seu àmbit d’activitat. A més, el suport al Pacte Mundial suposa donar 
continuïtat a la feina iniciada pel Port l’any 2007 en matèria de Responsabilitat Social Corporativa i 
s’insereix en una de les línies estratègiques de l’organització: impulsar el creixement sostenible del Port 
des de la triple perspectiva econòmica, social i mediambiental.  
 
“La integració del Port en el Pacte Mundial complementa també el nostre Pla de Sostenibilitat Sectorial, 
una eina molt important per donar resposta al desenvolupament sostenible de manera col·lectiva, 
anant més enllà de les respostes individuals de cadascuna de les organitzacions que formen la 
Comunitat Portuària”, ha declarat la presidenta Mercè Conesa. El Pla de Sostenibilitat Sectorial del Port 
de Barcelona està integrat actualment per un total de 63 empreses i entitats de la Comunitat Portuària 
que aglutinen més de 4.500 treballadors.  
 
Per la seva banda, el president de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Naciones Unides, Ángel 
Pes, ha manifestat: “El Port de Barcelona pot fer una gran tasca de promoció dels ODS del Pacte 
Mundial entre els membres de la Comunitat Portuària i afavorir així que cada vegada més empreses del 
sector logístic i portuari  s’hi adhereixin”. 
 
 

Les empreses, agents de canvi 
 
El Pacte Mundial considera les empreses, per primer cop, com a agents clau de desenvolupament 
sostenible i situa les seves aportacions al mateix nivell que les realitzades pels Estats o per la societat 
civils. Així, al setembre de 2015 les Nacions Unides van aprovar els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible  (ODS) per ajudar les empreses a contribuir a la nova agenda de desenvolupament i crear 
valor compartit. Amb l’adhesió al Pacte Mundial, les organitzacions no només es comprometen a 
complir els 10 principis establerts per les Nacions Unides, sinó que han d’identificar els ODS (d’un total 
de 17) sobre els quals poden incidir a nivell local i internacional i posar en marxa accions concretes. 
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Conesa va compartir amb Àngel Pes l’estratègia del Pla de Sostenibilitat Sectorial, que s’alinea de 
manera decidida amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El Pla, juntament amb la seva 
Memòria Anual, són instruments clau per mesurar el grau de respostes que la Comunitat Portuària 
dona als seus grups d’interès i per articular accions que avancin en la sostenibilitat. 
 
En concret, la Memòria Anual dóna a conèixer el grau d’acompliment de la Comunitat Portuària 
respecte al desenvolupament sostenible i reflecteix el compromís de treballar coordinadament i 
construir un port sostenible a llarg termini. “Ara ens cal l’adhesió de més empreses al Pla per tal de 
sumar esforços al full de ruta del Pacte Mundial, que inclou objectius concrets per lluitar contra el canvi 
climàtic, la desigualtat econòmica i la injustícia, així com per afavorir el treball decent, la innovació o el 
consum sostenible”, ha manifestat Conesa. 
 
 
 

NOTA: Adjuntem una foto de la trobada de la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, amb el president 
de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides, Ángel Pes. 
 


