
 

 

 
 
 

 
 
 

“l’Alt Penedès es pot plantejar treballar per ser un Territori 

Socialment Responsable a part......Donar més empreses” 
 
 
 

 

Fitxa de l’entrevista amb UGT 

 
 

 
Dades de l’organització 

 
 Nom de l’organització: UGT (Alt Penedès, Anoia  i Garraf) 
 
 Sector d’activitat: Sindical 
 
 Web: www.ugt.cat  

 

 
 

Parlem amb Francesc Rica, qui ens diu que a les grans empreses solen haver-hi 

pràctiques més interessants des del punt de vista de bones pràctiques ja que 

l’existència dels representants sindicals són un estímul per a avançar en millores o 

per corregir maneres de fer que els nous temps han superat. A les Pimes es fa 

necessari actuar amb molta més pedagogia per a fer comprendre el valor que 

poden suposar unes bones pràctiques i com l’empresa i totes les parts se’n poden 

beneficiar. 

 

Respecte a l’RSE, ara sembla que el món polític ha atribuït a l’empresariat un rol a 

l’hora de construir un món millor. Però en tot moment hem de partir de la base que 

l’empresa s’ha creat per a crear riquesa i obtenir beneficis, i no per a fer filantropia.  

 

La responsabilitat comença dins de casa, i especialment amb els treballadors, i ser 

responsable de vegades vol dir actuar amb una especial sensibilitat. Amb salaris 

baixos potser no es nota tant però a partir d’un cert nivell salarial, els treballadors 

valoren molt altres beneficis com els vinculats a la conciliació de la vida familiar i 

laboral. 

 

Coneix empreses en què els treballadors poden estar més motivats amb certes 

facilitats per part de l’empresa que no amb una pujada de sou. I en aquestes 

pràctiques sensibles, les petites empreses solen passar per davant de les grans. 

 

Respecte al model de Territori Socialment Responsable, l’Alt Penedès s’ho pot 

començar a plantejar des del moment en que l’atur és molt baix i allò que preocupa 

és la qualitat de l’ocupació. Podem parlar d’RSE perquè estem prou bé: si 

estiguéssim com anys enrere hauríem de parlar de polítiques actives d’ocupació! 

 

 

 

 

 

 

 

De les Empreses i Organitzacions responsables als 

Territoris Responsables 
 

 
Iniciativa pionera i multilateral per a captar noves oportunitats       ·       Alt Penedès 

http://www.ugt.cat/


 

 

 

 

 

 

 

 

Ara els horaris de treball, la 

qualitat de vida extralaboral, les 

hipoteques, etc, són noves 

preocupacions que afecten les 

relacions laborals. És més, si no 

s’hi fa front, l’economia acabarà 

trontollant. En altres Comunitats 

Autònomes, com ara a Andalusia, 

el sector serveis pot créixer i 

desenvolupar-se més en haver-hi 

més diner circulant ja que els 

ciutadans destinen un 20€ a 

habitatge mentre que aquí estem 

en el 50%. 

 

Enfront del reptes de qualitat de 

l’ocupació que tenim, en alguns 

sectors es donen apostes per la no 

qualitat. Quan en el sector 

restauració contracten cambrers 

mal pagats i en horaris no 

acceptats socialment ja han de 

saber que la rotació serà constant i 

que la qualitat del servei se’n 

ressentirà.  

 

El paper del món financer i 

específicament de les caixes 

d’estalvis hauria de ser fonamental per tal de donar resposta als reptes del moment 

i de la nova economia. Per exemple donant suport a emprenedors, fomentant 

fórmules com els microcrèdits... en canvi sembla que l’opció preferent per a invertir 

és el sector de la construcció, una opció segura per a avui però que no garanteix la 

competitivitat de demà. 

 

Finalment, demana que les associacions empresarials es creguin i assumeixin 

profundament la Responsabilitat Social de les Empreses i que ho divulguin i hi 

aprofundeixin.  

 

 
 
 
 

 

UGT crea un Observatori per avaluar 
la Responsabilitat Social de les grans 
empreses  

UGT ha posat en marxa l'Observatori de la 
Responsabilitat Social de les Empreses (Observatori 
RSE) amb l'objectiu de conèixer què fan les grans 
empreses espanyoles en matèria de responsabilitat social, 
i com ho fan.  

Per garantir que sigui un espai de recerca obert i 
independent, l'Observatori RSE està promogut per UGT 
conjuntament amb el Ministeri de Treball i la Universitat de 
València, als especialistes de la qual correspondran les 
principals responsabilitats de recerca a través del seu 
Grup de Recerca sobre la Responsabilitat Social dels 
Empreses, i GrupRse, constituït en la Facultat d'Economia 
d'aquesta Universitat.  

Una de les conclusions més reveladores de l'estudi 
preliminar realitzat el 2005 per l'equip de Recerca de 
l'Observatori RSE és que les empreses han adoptat el nou 
discurs sobre la responsabilitat sense gairebé canvis a les 
estratègies polítiques i empresarials tradicionals. 


