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1. Filosofia i treball 

1.1. Consideracions històriques 
       sobre el treball 

1.2. Tipus de treball 

• En el llibre del Gènesi, de la Bíblia, el treball és considerat 
una obligació ineludible de fonamentació divina, imposat a 
Adam després de la seva expulsió de l’Edèn. 

• Aristòtil considera el treball com una activitat tècnica 
orientada a la producció d’una obra i diferent de la conducta 
pràctica, de caràcter ètic. 

Antiguitat 

Per regla general, amb el substantiu treball es denomina tota 
acció –física o intel·lectual- que requereix un esforç i causa 
fatiga, i que es realitza per a obtenir un rendiment. 

És l’activitat laboral realitzada a canvi d’una paga o salari. 
Està regulat legalment i emmarcat per una relació 
contractual explícita. 

És el conjunt d’activitats transformadores al servei de la 
supervivència, però no recompensades econòmicament. 

El treball és considerat l’activitat humana per excel·lència. Així, 
el treball, per a Locke, és la base del dret de la propietat 
privada; per a Smith, ho és de la riquesa de las nacions; i per a 
David Ricardo, del concepte de valor. Hegel i Marx el 
consideren fonamental en la relació entre l’ésser humà i el 
món. Bergson fa del treball l’atribut distintiu de l’home.  

Modernitat 

Frederick Taylor i Henry Ford van implementar, en el segle XX, 
nous models de producció que van optimitzar la indústria. Les 
noves formes de treball, tanmateix, van despertar 
posicionaments crítics que les consideren deshumanitzades. 

Contemporaneïtat 

Treball remunerat 

Treball no remunerat 

• Treball productiu d’objectes o béns. 
• Treball professional o de serveis. 

• Treball domèstic i familiar. 
• Treball solidari. 

1.3. Necessitat i sentit del        
       treball 

Per a Arnold Gehlen el treball reuneix totes les energies 
físiques, intel·lectuals i culturals de l’ésser humà, està 
essencialment lligat a la capacitat d’aprenentatge i resulta, 
per això, l’activitat per la qual l’home és capaç de 
transformar la natura i superar la inferioritat, respecte de la 
resta d’animals, pel que fa a l’instint i a l’adaptació biològica 
a l’ambient natural. 
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1.4. Treball i realització 
        personal 
Més enllà que el treball sigui una necessitat per a garantir 
la nostra supervivència, de vegades és font de satisfacció i 
de realització personal; altres vegades, és una condemna o 
una càrrega, les condicions de la qual poden arribar a 
deteriorar el nostre benestar i desenvolupament.  

Instrumentalització deshumanitzadora 

El treball, a més, pot ser considerat una realitat constitutiva 
i consubstancial de l’ésser humà. A través del treball, 
l’ésser humà desenvolupa la seva intel·ligència, la seva 
capacitat de resistència i diferents habilitats pràctiques. 

Tot i que el progrés tecnològic ha facilitat moltes tasques, 
les condicions laborals no han millorat en moltes parts del 
món. A més, moltes persones se senten desgraciades amb 
la seva feina. 

1.5. El treball deshumanitzador 

Les virtuts del treball 

• El treball remunerat ens proveeix de recursos econòmics. 
• El treball domèstic i familiar ens capacita per a la resta 

d’activitats. 
• Ens manté vitalment actius i ocupats, la qual cosa ajuda a 

conservar les nostres capacitats físiques i mentals. 
• Com a activitat relacional que és, ens obre al coneixement 

de la societat i del món en contextos variats. 
• Ens permet tenir un sentiment gratificant de competència 

personal. 
• Ofereix oportunitats de realització de les nostres 

capacitats. 
• Posa el talent individual al servei de la societat. 

Escassa satisfacció 

Incompatibilitat amb el lleure i la vida 
familiar 

Entorn laboral agressiu 

Sovint, el treballador se sent utilitzat com un mer instrument 
al servei de la generació de beneficis per a qui el contracta. 

Simone Weil va denunciar els efectes psicològics 
embrutidors dels treballs mecànics i poc creatius i els va 
definir com “anonimat despersonalitzador”. 

Freqüentment, els horaris laborals són massa llargs i rígids 
impedint un descans adequat i limitant excessivament la 
vida no laboral. 

L’estrès laboral és una situació d’ansietat generada per un 
volum de treball excessiu, massa pressió o situacions de 
moving. 
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2. Filosofia i empresa 
2.1. Els emprenedors 

En sentit ampli, podem parlar de persona emprenedora per 
a referir-nos a algú que s’aventura a portar a la pràctica un 
projecte innovador en qualsevol àmbit. En un sentit més 
restrictiu, emprenedor és qui concep i posa en marxa un 
projecte empresarial. 

2.3. L’organització racional 
       de l’empresa 

L’austríac Ludwig Von Bertalanffy va enunciar una sèrie de 
regles útils per a l’organització de l’empresa entesa com un 
sistema, és a dir, com un conjunt d’elements en interacció. 

Portar a terme un projecte empresarial requereix 
imaginació, valentia, ànim, esforç, intel·ligència i versatilitat. 1. La visió perifèrica. El treball que realitzen els empleats 

individualment i els departaments de l’empresa sempre 
repercuteix en el conjunt de l’empresa. 

2. Dins de l’empresa, tot pot ser al mateix temps causa i 
efecte, tant dels èxits com dels fracassos. 

3. A l’empresa, les decisions poden afavorir altres mesures 
preses amb anterioritat o anular-les en la pràctica. 

4. S’ha d’assumir una visió dinàmica de l’empresa: de la 
mateixa manera que canvia la societat, els mercats o 
l’esdevenir històric, el sistema empresarial no pot 
quedar-se immòbil. 

2.2. Definició del projecte 
       empresarial 

Daniel Kanheman, psicòleg israelià, assenyala que és 
freqüent cometre errors a l’hora de prendre les decisions 
econòmiques més favorables per a un projecte. 

El diàleg col·lectiu és un métode de Leonard Nelson inspirat 
en la maièutica socràtica que consisteix en un exercici de 
reflexió i suma d’idees dividit en set parts orientat a 
disminuir les possibilitats de fracàs.  
Es treballa col·lectivament, començant per cercar una 
definició d’empresa per finalment definir l’empresa que es 
vol començar. 
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Per al bon engranatge del sistema i, per tant, per a l’èxit 
empresarial, no tan sols és necessària una estructura  
racional sinó que la interrelació entre les diferents parts 
aconsella una bona comunicació entre elles. 

2.4. La comunicació empresarial 

És fonamental que els responsables de la presa de 
decisions a l’empresa mantinguin un diàleg continu i fluït 
amb la resta dels seus membres, generant un ambient 
d’enteniment propici a l’intercanvi d’idees. 

2.5. Imatge i marca de publicitat 

El concepte d’empresa està necessàriament lligat al de 
consum: les empreses es creen per a generar i vendre béns 
o serveis que puguin interessar al públic. L’alt nivell de 
consum orientat més al lleure que a la supervivència és el 
que anomenem societat de consum. 

El màrqueting estudia els mètodes publicitaris, està 
fortament influenciat per les consideracions estètiques de la 
imatge, el llenguatge i la representació. L’objectiu del 
màrqueting respecte de la imatge és explicar en què 
consisteix el poder d’atracció per a, a la pràctica, maximitzar 
l’atractiu de l’empresa i del producte que es vulgui vendre. 
Així, el màrqueting es proposa que el client vulgui comprar 
el producte i que el vulgui comprar no tan sols perquè sigui 
atractiu sinó també per l’atractiu de la marca. 

A més, l’empresa ha de comunicar-se per a vendre els 
seus productes, ja sigui a professionals o al gran públic, 
amb rigor i claredat. La reputació d’una empresa depèn en 
gran mesura de la manera en què dóna a conèixer el seu 
producte, de manera que està perduda si no aconsegueix 
credibilitat. El potencial evocador de les imatges, és a dir, la capacitat 

d’anar més enllà del producte, incidint sobre els desitjos del 
consumidor, juga un paper determinant pel que fa al poder 
d’atracció i, amb això, l’efectivitat de la publicitat mateixa. De 
fet, productes i marques cultiven el seu èxit venent una cosa 
que no és exactament la marca o el producte, sinó alguna 
cosa que té a veure amb els nostres desitjos i expectatives; 
hi ha nombrosos exemples entre els anuncis de perfums, 
cotxes o marques populars de refrescos. 
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3. Ètica laboral i econòmica 

3.1. És l’ètica empresarial 
incompatible amb la seva eficàcia? 

3.2. Deontologia empresarial 
Importants economistes com Milton Friedman, sostenen 
que l’empresa es deu exclusivament als seus accionistes, ja 
que la seva finalitat lògica és l’obtenció del màxim benefici 
econòmic, que no tenen cap responsabilitat social ni ètica 
mentre s’ajusten a la normativa legal dels països en què 
estan arrelades. 

Tanmateix, el món empresarial és un dels àmbits preferits 
de les noves ètiques aplicades. 

Per a aconseguir un benefici econòmic, les empreses han 
de tenir cura tant els seus aspectes tècnics com dels valors 
ètics, socials i de sostenibilitat mediambiental. La innovació 
i la competitivitat mai haurien de desentendre’s de l’ètica i 
de la sostenibilitat. 

El compliment de la legalitat no garanteix que l’empresa 
tingui un comportament ètic. 

Per a l’Escola de Frankfurt, la deshumanització de la natura 
i de l’ésser humà és fruit de la raó instrumental, que només 
té en compte el criteri més eficient i productiu. Per aquest 
motiu, proposa una racionalitat més àmplia que també tingui 
en compte les finalitats més adequades. 

Algunes professions disposen d’un codi moral, anomenat 
codi deontològic, en què s’especifiquen les pràctiques 
admeses en la professió i els criteris ètics en què es basen. 
Els codis deontològics professionals estan reconeguts com 
a vinculats per la legislació civil. Encara que les empreses 
només estan obligades al compliment de les lleis, moltes 
organitzacions empresarials han adoptat codis deontològics 
empresarials. 

L’Institut de Consellers-Administradors ha elaborat una guia 
general sobre quins han de ser els punts bàsics de tot codi 
deontològic empresarial. 

Responsabilitat Social Empresarial (RSE) 

Es tracta d’un compromís lliurement adoptat per les 
empreses a partir del qual s’obliguen a desenvolupar 
pràctiques correctes en matèria d’igualtat d’oportunitats, 
formació permanent, organització del treball, inclusió social i 
desenvolupament sostenible. 

L’objectiu de la RSE és que la Unió Europea sigui “capaç de 
créixer econòmicament de manera sostenible, amb més i 
millor ocupació i amb major cohesió social”. 
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En l’àmbit empresarial, es dóna una interacció humana 
constant que requereix d’una perspectiva ètica si es pretén 
aconseguir un bon clima de treball. 

3.3. Ètica de les relacions laborals 3.4. Economia del bé comú 

L’ètica aplicada no es limita a elaborar codis deontològics ni 
a supervisar pràctiques empresarials; també proposa 
models econòmics alternatius amb una sòlida base ètica 
que limitin i controlin les pràctiques empresarials concretes.  

Christian Febler proposa l’economia del bé comú, els 
principis rectors de la qual són l’honradesa, la 
responsabilitat, la confiança, la cooperació, la solidaritat, la 
compassió i la sostenibilitat ambiental. 

El treball de mediació en grups i organitzacions pot ser útil 
per a afrontar els diferents conflictes, mitjançant l’activació 
d’un diàleg constructiu que permeti aprendre a escoltar 
l’altre de manera autèntica. 

Algunes de les propostes del model de Febler són: 
• L’èxit econòmic ha de mesurar-se pel balanç del bé comú 
(BBC) i el producte del bé comú, no per indicadors 
monetaris. 
• Les empreses amb un bon BBC han de gaudir 
d’avantatges legals, fiscals i crediticis. 
• El balanç financer no ha de ser una finalitat sinó un mitjà 
per a beneficiar la veritable finalitat empresarial, que és 
l’aportació al bé comú. 
• Han d’imposar-se límits a les diferències d’ingressos i 
patrimoni. 
• En les grans empreses, públiques i privades, els empleats 
han de tenir poder de decisió parcial sobre la direcció de 
l’activitat. 
• La banca ha de ser democràtica, és a dir, estar controlada 
pels ciutadans i servir al bé comú. 
• Han d’imposar-se determinats principis ecològics. 

Els psicòlegs Edward L. Deci i Richard M. Ryan, autors de la 
Self Determination Theory, pensen que les empreses no 
han de reprimir les iniciatives dels seus treballadors, ja que 
les seves idees poden contribuir al progrés del negoci. 

L’experiència demostra que els esforços de les empreses 
per millorar la satisfacció personal i social dels seus 
treballadors repercuteixen en beneficis organitzatius i 
productius, ja que els treballadors s’adapten amb millor 
disposició a les activitats de l’organització empresarial. 

Les auditories ètiques, realitzades per organitzacions i 
personal especialitzat, poden ser consultades per les 
empreses per a garantir el compliment dels requisits ètics 
mencionats, així com dels drets humans. 
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