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CERES va començar a treballar el 1988
després d’una reunió sostinguda entre els
membres del Fòrum Social d’Inversions,
una associació de firmes d’inversors
socialment responsables, i per fons
públics de pensions, que van decidir
formar una aliança amb les organitzacions
mediambientals líders, per trobar la manera
de bolcar les inversions cap a un medi
ambient saludable. Després de més d’un
any de delicades negociacions, va neixer la
Coalició per a Economies Responsables cap
al Medi Ambient, CERES; que a més de ser
l’abreviatura en anglès, porta el seu nom en
honor a la Deessa romana que és el símbol
de la fertilitat i l’agricultura.
Mentre el treball progressava en la coalició
i la seva missió, l’enorme desastre provocat
pel Exxon Valdez1 va ser agregat a la llista de
desastres ambientals, inclouent-hi Bhopal2,
platges brutes i espècies en extinció, van
bolcar l’atenció del públic cap a la gerència
ambiental corporativa. En la tardor de 1989,
CERES va anunciar la creació dels Principis
Valdez (rebatejats Principis CERES), un codi
de 10 ítems sobre el comportament que les
companyies hauran de tenir en compte en
l’ordre que les mateixes s’enquadren dins dels
principis d’ètica mediambiental. Adquirint
el compromís d’aquest codi de conducta
les empreses ténen que presentar informes
periòdics sobre les seves estructures de
direcció cap al medi ambient i els resultats
obtinguts.

1. El desastre de l ‘Exxon Valdez va ser un vessament de petroli
provocat pel petrolier Exxon Valdez després d’encallar el 24
de març de 1989, amb una càrrega d’11 milions de galons/
41 milions de litres de cru, en Prince William Sound, Alaska,
abocant 37.000 tones d’hidrocarbur.
2.El desastre de Bhopal, ocorregut el 3 de desembre de 1984
a la regió de Bhopal (Índia), es va originar en produir-se una
fugida de isocianat de metil en una fàbrica de pesticides
propietat d’un 51% de la companyia nord-americana Union
Carbide (part dels actius de la qual van ser posteriorment
adquirits per Dow Chemical) i del restant 49%, del govern de
l’Índia.
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Principis CERES:
1. Protecció de la biosfera
Minimitzarem i ens esforçarem per a
l’eliminació de les fuites de qualsevol
substància contaminant que pugui causar
danys ambientals en l’aire, l’aigua, la terra o
qualsevol dels seus habitants. Salvaguardarem
els hàbitats fluvials, les zones humides i
costaneres i reduirem la nostra contribució
a l’efecte hivernacle, a la reducció de la capa
d’ozó i al smog causant de la pluja àcida.
2. Ús sostenible dels recursos naturals
Practicarem l’ús sostenible dels recursos
naturals renovables com l’aigua, els sòls i els
boscos. Conservarem els recursos naturals
no renovables planificant la demanda i fent
un ús eficient dels mateixos. Protegirem els
hàbitats silvestres, els paisatges naturals i els
espais intersticials perquè conservin la seva
biodiversitat.
3. Reducció i avaluació de residus
Minimitzarem la creació de residus,
especialment, els qualificats de perillosos i
reciclarem tots els subproductes i materials
sempre que sigui possible. Tractarem tots
els residus mitjançant mètodes segurs i
responsables.
4. Ús prudent de l’energia
Farem esforços per utilitzar fonts d’energia
ecològicament segures i sostenibles per
atendre les nostres necessitats. Invertirem
a millorar l’eficiència i la conservació de
l’energia en les nostres operacions i processos.
Maximitzarem l’eficiència energètica dels
productes que produïm o venem.
5. Reducció del risc
Minimitzarem els riscos ambientals, de salut
i seguretat dels nostres empleats i de les
comunitats en el si de les quals treballem.
Utilitzarem tecnologies i procediments
operatius segurs i estarem preparats davant
eventuals emergències en tot moment.
6. Comercialitzarem productes i serveis
segurs, vendrem productes i serveis que
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redueixin els impactes ambientals adversos
i que siguin segurs per als consumidors
que habitualment els utilitzen o estan en
contacte amb ells. Informarem en tot moment
als consumidors dels possibles impactes
ambientals dels nostres productes i serveis.
7. Compensació de danys
Acceptarem la responsabilitat davant de
qualsevol dany que causem al nostre entorn.
Ens esforçarem per restaurar la qualitat del
medi natural i compensarem a les persones
a les quals hàgim perjudicat amb la nostra
activitat.
8. Donarem informació als nostres empleats
i al públic en general sobre els danys ecològics
que posin en perill la seguretat o salut de les
persones i l’entorn que puguem causar amb
el funcionament de les nostres instal·lacions.
Donarem a conèixer els perills potencials per a
la salut o la seguretat ocasionats per la nostra
activitat i no emprendrem cap acció contra
els nostres empleats que denunciïn qualsevol
condició que creu algun perill per al medi
ambient o amenaci la salut i la seguretat de les
persones.

Amb motiu del seu 25é aniversari CERES
publica el dossier “The future is now” (El
futuro es ahora) en la que es recullen
nombrosos exemples de la tasca que han
anat desenvolupant des de la seva creació.

9. Directors i gestors ambientals
En el Consell de Direcció o administració
de l’empresa, almenys una persona estarà
qualificada per prioritzar els interessos
del medi ambient. Dedicarem recursos
administratius per implementar aquests
principis i inclourem el finançament d’una
vicepresidència o posició executiva equivalent
en assumptes ambientals i la informació
continuada perquè aquest procés sigui seguit
a tots els nivells de l’empresa.
10. Avaluació i auditoria anuals
Realitzarem i publicarem una autoavaluació
anual dels nostres progressos en l’aplicació
d’aquests principis així com en complir la
legislació aplicable a la nostra activitat en
qualsevol país del món. Treballarem per
crear procediments d’auditoria ambiental
independent els quals anualment seran donats
a conèixer a l’opinió pública.

Fonts
Podeu trobar el dossier The Future Is Now i més informació
sobre CERES a:
http://www.ceres.org
http://www.ceres.org/resources/reports/the-future-is-nowceres-annual-report-2013-2014
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