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Què és una EMPRESA?
Segons enquesta realitzada a 77 persones:

	un moviment, un fluxe, una dinàmica d’activitats i relacions.


Una empresa és un cercle amb moviment. 
Jordi de Francisco

Una empresa és un nucleo on se dediquen a produir  i … ja està,
producció i venda, recerca i … l’empresa és això, compra-venda, és un fluxe. (…)
I si no hi ha bona relació a dins de l’empresa, la cosa no funcione. (…)
Si hi ha bona relació i la gent està junta a fer-ho la cosa surt més rapid i millor.
Anna Belén Toribio López

Una empresa és algo molt fort eh? (riures) ... és algo que ho has de vetllar,
 t’ha de sortir els números per poguer menjar … pa pagar els gastos,
i ha de quedar lo jornal dels treballadors, i us ha de quedar un jornal vostre; ... 
no sempre són ganancies, ... hi ha moments que es perd i llavors 
ho has de sapiguer aguantar. (...) Ho has de sapiguer portar una empresa.
Jaume Montoy Lloret


	una necessitat, una forma de (sobre)viure, un lloc de treball
on desenvolupar una activitat, una acció, un intercanvi.


... ara ... tinc la ment en blanc (riures), aquestes preguntes ... .
Home, jo ho visco com un treball que ..., vaige,
que tinc que anar a treballar per puger menjar  i bueno, ... ; se m’ha bloquejat ara…
Ramón Soler

És una manera de viure, són les hores que t’estas aqui, és la teva vida;
... que faig tot el dia, arribes a casa, dines, marxes, tornes, sopes, i vas a dormir,
on vius? és la manera de vida l’empresa.
Julian Arànega

Para mi una empresa …, sea cual sea la tarea que se realiza en la empresa,
es solamente una organización para hacer dinero, para sobrevivir 
en esta SOCIEDAD que estamos o mundo que vivimos.
Que a la vez da trabajo al SER HUMANO. 
Realmente no estoy de acuerdo en este montaje, pero es así.
Ramón Vidal

És una forma de vida, principalment perque és el motor d'un PAIS,
les empreses són el motor d'un pais, és el que marque el nivell de CULTURA,
el nivell de QUALITAT de VIDA, el que marque el destí d'un pais,
perque un pais que té una capacitat de produir, de ... .
Una empresa genera llocs de treball, amb els impostos que pague a l'Estat contribueix a que
hi hagi urbanitzacions, que es pugui ... bueno, tindre les coses com deu mane, transport, tot, ...;
bueno genera una sèrie de ventatges que a travers dels impostos, 
no solsament de les empreses sino dels treballadors que treballen en aquestes empreses, ... . 
LLavors per mi el què és una empresa és això. 
... per mi a nivell privat, l'empresa és una forma de vida, és ... ;
home! no és el meu objectiu principal en aquesta vida estar en una empresa o portar una empresa,
primer hi ha uns valors personals com pot ser la salut, la familia ... tot això, despues la feina,
sempre està al 3er o 4art lloc depen de qui, però vamos és, és ...
Xavier Pons

què és? pues de moment és amb lo que m’estic guanyant la VIDA, ... .
Manu Consuegra Ibars

… un lloc de treball, un lloc on te guanyes la VIDA.
el lloc on has de tindre una certa responsabilitat, on has de suar, diguessam ... .
Octavi Salomó Fusté

…, un lloc de treball on guanyar-se la vida, vamos. 
(...) … se ve a treballar, se produeix, i venga ... .
Juanjo Montoy


... una empresa ... és diguessem a on tu t’estàs guanyant lo pa dia a dia,
i gràcies a l’empresa aquella, tu i la teva familia podeu fer una VIDA normal i corrent,
te pots comprar una casa, pots fer vacances, pots portar la canalla amb una escola millor o pitjor,
depén de com estiguis a l’empresa i ... bueno, pots portar una vida més holgada o més justa,
això ja depen de cada u, dintre de lo que pugo guanyar cada u, 
i també de lo que se sapiga administrar cada u. (...)
… és un mitjà de seguretat pel treballador en lo sentit de  puguer fer una vida normal, ... .
Josep Castillo

És un lloc on vens a realizar una feina per la que te paguen, … .
… molta gent diuen que la feina és la segona casa,
per què? perque passem moltes hores i tot això. 
Jo no ho considero així, casa meua és casa meua, i això 
és un puesto on vinc a desarrollar unes hores per les quals hi ha un senyor que’m pague. 
A part que estigos bé o estigos malament, o estigos enfrontat amb una persona o amb un altre;
bueno, jo suposo que això només ho pot canviar a nivell de jefe, a nivell d’encarregats i 
a nivell de companys, vull dir ... o sigui, la feina és la feina;
l’únic que aqui pot canviar pues és que tingos un jefe més o menos enrollat,
tingos un encarregat més o menos enrollat i que tingos una gent social a baix,
a llavors la relació pot ser bona o mala depenent de tot això.
Francisco Javier Guerrero

És un lloc de treball, en el qual es beneficie tant un treballador com l’empresari;
l'empresari dóna lloc de treball per a que la persona tingui feina, i dins de tot,
l’empresari aquell negoci que ha començat igual d’un sacrifici, pues que li mantengui.
(...) ... los dos han d’estar de mutuo acord, no pot haver un empresari sin un treballador,
i no pot haver un treballador sin un empresari, perque les dos coses han de funcionar.
Joaquim Esteve Arqué

Un lugar donde se produce y donde se gana uno la vida.
Para mi la empresa es algo que necesito porque lógicamente necesitas vivir de un trabajo... ;
entiendo que es una cosa que genera unos beneficios, genera unas cosas, ... .
Es que todas vienen a ser más o menos lo mismo, viene a ser lo mismo, 
yo he trabajado en 50mil empresas, ... ; (...) ... lo veo bien, es una cosa que es necesaria
para esta SOCIEDAD, cada uno se dedica a una cosa, ... 
las empresas se dedican a hacer cosas que las gentes necesitan,
… es un servicio a la SOCIEDAD, lo veo así claramente, ...;
y el empresario lógicamente, lo intenta, lo hace porque para él es un negocio como otro cualquiera
y claro, se arriesga para despues tener unos beneficios, lógicamente.
Txema Pereira Vázquez

Una empresa és un conjunt d’accions que generen beneficis,
segons com ho miris, també pots dir que és la manera de guanyar-te la vida,
que és el teu ofici, ... és lo que fas, de lo que vius, ... . 
Una empresa és això, sino hi ha benefici no hi ha empresa, ja pots tancar. 
José Manuel Arteaga López


... podria donar moltes definicions de les empreses;
des del punt social, és una entitat que produeix un producte o un servei
per satifer unes necessitats i que té una missió social  que és oferir treball als altres;
des del punt de vista econòmic, és una inversió i està feta per guanyar diners. 
(...) No es pot separar els dos conceptes,
perque ningú monta una empresa per donar feina a la gent, ... sols per això, ningú.
El que monta l’empresa sols per guanyar diners sense tindre en conte l’aspecte humà,
tampoc anirà molt lluny; ... un bon empresari normalment també és aquell que ha trigat molts anys,
molts anys, ha vist de tot, igual al principi, el seu objectiu era guanyar diners,
però amb el temps veurà que l’empresa el que està fent és una tasca social,
i jo crec que allà està el bon empresari, no vol dir que fem caritat, no vol dir això,
sino tenir en conte l’aspecte social. (...)
Hocine Mohamdi


... dos apartats:
un és generadora de diners, i despues una part més social,
de gent que treballe amb un puesto i hi ha amics, families pel mig. 
Fredament, la missió fundamental d’una empresa és guanyar diners,
sino tot lo demés pues ja no ..., 
si no es fan diners, molts bons companys, molt bones families, molt bones ...
tot això es trencarà deseguida; ... fredament és així,
la missió de l’empresa és puguer guanyar diners,
... arribar a mantindres i puguer sobreviure, i despues com a conseqüència d’això,
pues hi ha puguer competir, estar al primer nivell de la competència,
estar una serie de gent i families avingudes.
Marc Roca


… c’est bien pour les gents, … . Guinée et ici, …il y a beaucou de differences, … .
… algo bo per la gent… . Guinea i aqui, … hi han moltes diferencies.
Camarana Nafari


	una idea, un projecte, junt amb una voluntat,
un desig organitzat vers uns fins. 

... què és una empresa, ... és bastant dificil de, fàcil i difícil de contestar perque una empresa
és l’inici d’un objectiu, d’una vocació d’una persona que es vol independitzar,
que no vol estar pendent d’un sou i d’unes ordres d’una segona persona,
i l’empresa és l’inici d’aquesta idea, que aquesta idea té com a resultat pues treballar lliure,
encara que siguent empresari hi han molts problemes,

molts més problemes que sent un empleat perque estàs lligat a la feina, als clients i a les obligacions, ...
però bueno, és una llibertat en certa manera. 
L’objectiu, pues treballar lliure i guanyar diners,
perque l’empresa és per guanyar diners, però els diners no ho són tot, a vegades l’ideal, …;
en el cas meu sempre ha valgut més l’ideal que no l’objectiu de guanyar diners
i la proba és ... que no he viscut de les empreses, he viscut dels sous de les empreses,
però no de treure dividendos per comprar una barca, per comprar un chalet, 
això  pues . . . ho he fet des d’un altre àngul i tal. Això vol dir que al principi
vaig montar la primera empresa amb l’ideal d’independització,
de treballar, de guanyar diners, de fer coses, d’ampliar, 
... i encara hi ha aquesta motivació. La empresa jo la considero així. 
Dintre d’una empresa pues hi ha l’objectiu de guanyar diners,
hi ha l’objectiu de ser lliure, hi ha l’objectiu de donar feina,
també en certa manera és una acció social, si l’empresa està ben definida i
está portada com hauria de ser, perque dones feina i aixó no deixa de ser un objecte social. 
Una empresa és aixó, una forma de treballar  per un mateix que no depengui d’un sou,
no depengui si el despedeixen, no depengui d’una altra empresa quan se fa gran i tal,
i bueno ... llavors l’empresa és indefinit allà on es pot arribar,
perque moltes empreses es queden a un nivell petit, altres a un nivell gran
i inclús molts empresaris a nivell  mundial, com sabem la història del Ford i tal,
que van començar reparant bicicletes i van arribar a tindre la industria més important
del món amb 40 o 50 mil homes al seu càrreg.
Una empresa amb vocació, amb intel.ligència, ganes de treballar i creació
pot arribar a un límit inesperat.
Joan Buira Cluet

... és un lloc on se fa maquinaria per puguer fer ventes, amb una actitud comercial,
una empresa fa màquines, una altra farà roba per vestir, ... . (...)
Perque al fi i al cap una empresa és com si fos un projecte per realitzar coses, ... .
Josep Mor Bonet

L’empresa també és un mitjà on tu evoluciones com a persona. (an.)

és un lloc on ens trobem una serie de persones, un equip o una familia gairebé,
perque estàs més amb aquesta gent que amb la familia,
on tens un projecte o una idea en comú i la tires endavant,
… això és lo ideal, una empresa ideal seria això.
La realitat ... , pues bueno, la realitat s’assemble bastant amb això,
però clar veus que hi han problemes, no tothom som iguals, ... .
Com un projecte d’un grup de persones que l’han de tirar endavant i lluitar,
i sapiguer-te adapatar als canvis.
Francesc Foix


Una sociedad que se dedica a una actividad con fines económicos.
... para mi es algo más, no es el sitio de trabajo donde vas a ganar el jornal y ya está,
la empresa es un proyecto, es un proyecto que tiene una persona,
y esa persona lo que quiere es triumfar ahí, supongo que personalmente y económicamente...;
es un proyecto que tiene cada persona, cada persona que monta la empresa,
y luego están las posibilidades de cada uno, poderla montar, lo que quieras luchar,
cuánto quieres luchar y todo eso, ... y bueno, luego cada persona supongo que es un mundo,
unos querrán meterte más en ese mundo, otros no pueden, otros quieren y no pueden, ...
y bueno pues cada uno con ese proyecto adelante. (...)
Juanjo José Díez Molinero



És la satisfacció de cada dia de vindre a treballar,
i d’implicar-me amb un projecte i de trobar-me realitzat amb el que estic fent, ... .
un projecte de treball i de realització, per mi si. (...) 
És unir una serie de esforços per conseguir uns objectius que et marque un empresari,
lo que passe és que és fàcil de dir-ho i molt complicat d’aplicar-ho a vegades. (...)
Partim de que primer té que haver un empresari, que fica els seus diners. (...)
Sempre té que haver la figura de l’empresari, que és el senyor que fica capital,
llavors aquest capital el tens que fer treballar per a que aquest senyor a final d’any obtingui beneficis. 
… no es tracte solament vindre aqui per dir a final de mes cobro i s’ha acabat, no,
és la implicació personal amb lo que estás fent, que et sentis realitzat 
intentant lo més bé possible amb lo que estas fent cada dia;
si tu estas bé, si tu estás bé amb lo que estas fent, dins dels problemes diaris,
perque a vere, desenganyemos que, no aqui sino ..., el treball ... és un ritme frenètic no?
A llavons si tu et sents bé, tots sortim guanyant, tots sortim guanyam, ... .(...)
Albert Carbonell

La empresa és un lloc en el qual hi passes moltes hores de la teva vida, 
et formes, fas estudis que despues desarrolles i els apliques ...;
i l'empresa és, administres coses, papers, tractes papers i tal i qual i et relaciones amb persones,
per lo tant una empresa, mirat per la persona que hi treballe, forme part de la seva vida,
és com una segona casa.
… per les hores que passes, per la convivència, per tot, … és una segona casa
i a la qual apliques pues una feina, una feina en la qual amb tota la millor competència que pots fer,
… serà això serà allò altre, sapiguent que té un benefici i un producte,
i que aquest producte beneficie a un col.lectiu, no solsament a un empresari, … .
(…) … estas aplicat en una cosa en la qual hi ha una red de relacions que en el conjunt
força complicada o simple, però fa possible tirar endavant un projecte que afecte a tots
però que cada un té un trocet d'aquest projecte.
Per lo tant vol dir que estás integrat en un procès d'un gran puzzle i estàs dintre d’una peça,
però que aquella peça és important dintre del puzzle. … tu estas dintre d'una determinada àrea
amb més o menys responsabilitat i dintre d'aquella àrea pues procura fer-ho bé … 
dedicar-hi molt esforç, molta preparació i de fet al llarg de la vida et dones compte de que 
totes les coses que has fet de cara l'empresa i tal i qual, tot, estudis i tot,
pues has dedicat 3/4 parts de la vida a l'empresa, al món empresarial;
per lo tant allò és un centre de formació, d'educació també de l'home en les relacions i 
d'educació pues perque bàsicament treballaràs les coses, i tu allò has de procurar que
no t'impliqui tant de tal manera que no siguis capaç de fer res més. (…)
No sé si t'he respos, però ... així vec jo l'empresa.
Joan Tarragona

Una associació de persones i de capital 
que es dediquen a una activitat  per a obtenir uns beneficis … .
Gerard Sabaté Colom


	una relació entre persones, una societat, una familia, una casa.

Una empresa sobretot, per mi, primer que tot és la confiança entre les persones,
ha d’haver moltíssima confiança, és igual que sigui a dalt, més al mig o més abaix,
... jo penso que tothom estem a la mateixa línea,
si totes les persones funcionem i entre nosaltres estem bé l’empresa funcione,
si cada un es manté al seu lloc i el jefe sobretot es manté molt a dalt,
no li arribarà lo que està pensant el treballador, de baix, 
com que no hi ha la confiança no li diràn, primer ho parlaràn entre els treballadors,
es queixaràn entre ells però no li comunicaràn.

I penso que és això, l’empresa si entre tots hagués reunions,
reunions de tots los de l’empresa, que ho poguessam comentar tot i en veu alta,
penso que tot podrie tirar ... podrie ser una bona empresa. (...)
... la pinya, la pinya hauriem de ser tots, per ser una bona empresa. (...)
Més bé estas més bé tot funcione tot en si. (...)
Per molt gran que sigui, ha d’haver molta comunicació,
és igual quin rang tinguis i quina ocupació tinguis, ... . (...)
Esther Barqué

... per mi una empresa seria que tots se portessin bé, per a mi és lo primordial 
i que hi hagués molta comunicació, o sigui, que es pugués parlar,
no allò fotre el cafè, venga mitja hora, però que hi hagués cordialitat entre tots,
que no hi hagués mals rotllos, que si algú ha fet algo malament que se li vaigi a aconsejar,
no a dir – eh, que ho has fet malament se ho diré a l’encargat - ... no sé ...; (...)
no sé, per a mi és això l’empresa, o sigui, si tingués que fer una empresa lo primer seria això,
que la gent se portés bé per a que surtigués la feina, claro està,
perque sino no surts guanyant de res. 
Sergi Lladó Peinado

Una empresa es un lugar donde ejercer tus habilidades y creas una amistad pero del trabajo,
... . Yo veo que tendría que haber más ... el trabajar con compañerismo ...,
con mucho compañerismo ante todo y respeto, ... .
Es que no sé, una fábrica tiene que ser como tu segunda casa, ... ; 
estas muchas horas del año y es como una segunda casa
y yo creo que tiene que haber compañerismo ante todo, ... .
Manuel Ramirez

Una empresa, a part de ser la teva font d’ingresos, si ets un treballador de l’empresa,
és un lloc on pots crèixer professionalment, on te pots desenvolupar professionalment,
ja sigui dintre de la mateixa empresa, o ja sigui per passar amb una altra cosa, … .
És un desenvolupar-te cada dia, perque l’empresa no és res sino és per les persones,
i és el desenvolupament de les persones a través de l’empresa.
Desenvolupament a nivell professional, despres personalment pots aprendre coses i
pots enriquir relacions..., perque clar és la major part del temps que passes aqui, 
naltres passem 10 hores, clar, si només estiguessis a un nivell professional
i amb la gent no tinguessis una bona relació ... la cosa no tiraria endavant, ... .
És una mixtura, és una cosa entre les dos, ... .
La empresa és un ... que hi haigi bon ambient, que hi haigi bon ambient,
i professionalment pots tindre roces, però personalment pues no pots tindre res en contra
d’aquella persona, i pues també això fa molt perque si professionalment sempre estàs enfadat
i ho passes al nivell personal, sempre tens problemes, llavors no funcionarà de cap manera
perque en cap moment te podràs ficar d’acord o podràs parlar per solucionar el problema aquell.
… per dialogar ... has de respectar a l’altre, ... ; clar ha de ser mutu, 
llavors aqui pues hi ha persones que tens més afinitats, més afinitat en el sentit de que tens més relació
i pues la relació és bona perque o són els teus caps o són els teus companys més pròxims,
i clar si no fos que hi hagués bona relació i que t’hi entenguis bé, ja no..., malament aniriem,
perque l’empresa és això, és un grup de persones que és lo que fa l’empresa,
l’empresa per si sola no funcionarie.
Rosanna Masó


Una empresa és una societat entre el jefe i el treballador,
el jefe ha de mirar per tu i tu has de mirar per amb ell, o sigui,
ell ha de guanyar i tu també. Si ell plegue, jo plego.
… és un motor, i que si ell digués: - s’ha acabat -, pues jo ... .
Que a part d’això ja m’ha passat en altres empreses ... . (...)
Jo sempre he dit que el jefe és el jefe, i tu ets el treballador,
ell ha de cumplir amb tu i tu amb ell, i punto.
Si no estàs content, la porta ... és ampla.
Paco Bermudez Mendez

… una persona que té uns bens o lo que sigui, la gent va a treballar, 
però va a produir i a estar bé, ha d’haver molt companyerisme.
Una empresa jo trobo que ha de ser com una petita familia, vull dir,
no ha d’haver ni un jefe, ni un gerent, ni un de la neteja ..., 
jo trobo que hauria de ser tot …; és tan important el que neteja, com un comercial ...;
bona cara al personal, perque a vegades t’has de mossegar la llengua ... ,
perque com que el client “siempre tiene la razón”, però ... , no sé, jo trobo que
és com una petita familia i que s’hauria de mirar tant per uns com per uns altres.
Esther Ojeda


... en terminos técnicos una empresa es un lugar donde se fabrica algo,
donde se encuentra gente para trabajar para obtener un producto y para venderlo;
y aquí hay que relacionarse con gente, ... hay que ser amigo con este, con este, con este, ...;
hay que tener relaciones laborales no? hay que preguntar cómo se hace esto,
nadie no nació con todo el conocimiento del mundo no? sólo Jesus, Cristo nació ... .
Pero una empresa es un lugar donde tenemos que trabajar juntos,
tenemos que entendernos entre nosotros y al final queda un producto que se vende,
y nosotros contentos que cobramos un dinero, que hay tanta gente que está en la calle ... .
(...) En Romania se cobra más o menos 200 € al més, yo no puedo ser sólo contento de mi trabajo
y tengo que mejorar cada día y tengo que aprender más para poder trabajar y seguir adelante no?
porque en Romania, si vuelvo a Romania, pobreza, eh, que entramos en la UE en el 2007
pero no viene papa noel, el 2007 tampoco; como no ha venido ni para España, ... . 
Nicolae Aurel

Yo creo que es una unión de mucha gente, primero de todo que se lleven bien,
en una empresa yo creo que primero de todo las personas se tienen que llevar bien, 
si entre nosotros ya no nos llevamos bien, yo para mi no considero que eso sea una empresa,
para el jefe igual si, pero para mi no. (...)
Lo primero que tengo claro de una emprea es que si no estoy bien donde estoy ...;
... no sé como te lo diría, como una familia que cada uno hace su trabajo,
... para que la empresa vaya bien, para que la empresa obtenga beneficios ... . (...)
Yo considero que si entre los trabajadores ya no hay buen entendimiento, 
la empresa no puede ir muy bien ... .
A veces el mismo jefe que no quiere que los trabajadores se lleven bien, ... . (...) 
Hay que dejar trabajar a la gente, si tu a uno lo dejas trabajar,
yo creo que rinde más que si por detrás lo vas machacando ... .
José Andrés Poblador López

... personalment, per mi una empresa és la segona casa d’un treballador… . 
T’hi tens que trobar a gust, tens que estar-hi unes hores determinades,
i procurar que sempre estigui bé;
és com estar a casa, perque com que ens hi passem tantes o més hores aqui que a casa,
doncs si a casa ens agrada estar cómodos, estar bé  i no està discutint ni d’allòs,
sino sempre esta bé amb tot i fer de que la casa sigui lo més agradable possible,
pues aquí igual, aquí, és està comode, esta bé amb els companys,
vindre a complir una cosa, no per obligació sino perque t’agrada; 
a mi m’agrada personalment, hi ha hagut altres tasques que he portat aqui dintre l’empresa,
que no m’han agradat tant, però que amb totes li tens que buscar la bessant amable
per poder-ho desarrollar de la millor manera possible.
Toni Cayuela Tomás

... per mi l’empresa ... no sé, és com la segona casa, aquesta és la segona casa meva,
vull dir, com no estic amb cap lloc més, és això, vull dir, jo he passat nits sense dormir,
treballant 48 hores seguides, i tot per l’empresa, perque a vere que surti a flote, ... . (...)
És que no sé com explica’t-ho... ; ... és una segona casa quasi, és la segona familia,
los amics, los companys, si, és que, ho considero així;
me porto bé amb tothom, no tinc problemes amb ningú, pues és la segona familia ... .
Andrés García



	una cadena, un equip, una organització,
un grup de persones treballant juntes
per donar un servei i aconseguir uns objectius.


... una empresa es una responsabilidad muy grande, empezando, supone eso claro, …;
porque si es una empresa grande supongo que una persona para tener esto también
tiene que tener un poco de preparación hoy en día, antiguamente a lo mejor no,
porque ... una persona empezaba de abajo y se iba haciendo, se iba haciendo,
pero como el mundo fue evolucionando tanto, hoy en día, se supone que una persona
para mi tiene una preparación porque impone mucha responsabilidad y muchas
cosas nuevas que han salido, se ha de estar atento a muchas cosas, mmm
supone mucha competencia por ejemplo, y bueno yo ... no sé que más decirte. (risas)
(...) ... por ejemplo el cumplimiento por los pedidos, que si por ahí quedan en una fecha y
si eso no está también supone un problema, eso es una cadena ¿no es cierto?
porque uno prepara una cosa, el otro lo empaqueta, el otro lo ...;
entonces si una de estas cadenas falló o no estubo acorde con las otras,
ya supone un problema porque ya el pedido que tenía que estar para tal día ya no puede estar.
(...) Yo lo miro desde este punto de vista pero hay muchas cosas para decir de una empresa.
Raquel Lacumba Romero

... pues una mica és com un formiguer, … hi ha l’abella reina, que domine tot el cotarro,
hi han els soldats que són els que estan per sota la reina, però que manen als obrers, que som nosaltres;
però que en tot el conjunt, si un d’aquestos falle, l’empresa no és una empresa,
ja comença a ser un taller de poble (...) ... .
És com una piramide de manament, hi ha el jefe supremo, hi ha per sota seu una gent
que té responsabilitat que estàn manats per amb ell, i despres la base més gran,
que és la base de l’empresa que són els obrers estàn al càrrec d’aquestos. (...)
I bueno, despues … los que han de traspassar les idees dels obrers al jefe, o les opinions,
són aquesta gent que estàn al mig, i si ells fan la seva i els hi diuen lo que volen,
pues el jefe moltes coses no les sap, ni s’entere.
Aqui, xanxullos tots los que vulguis, jo no sé res, ni vull saber res, ... jo sóc un treballador i ja està ... . 
Sergio Mendez Díaz

Una empresa es un equipo que trabaja en una cosa,
pero todos juntos, no que se lleven mal unos con otros…, esto ya pa mi no es una empresa,
si no se llevan todos juntos bien la gente y todo, ... el jefe con trabajadores,
pues para mi no es una empresa,
es todo el grupo que se lleve bien, que sepa lo que tiene que hacer ... . (...)
Juan Carmona Escarp

Es un conjunto de personas que estan dedicados para un fin,
que normalmente siempre es el mismo,
que es que la empresa funcione para que el trabajador pueda vivir, ... .
Una empresa es un grupo de personas, y eso si que es importante,
la empresa no es la empresa por lo que tiene, sino por el nivel humano que tiene. (...)
Si una de estas partes humanas falla, normalmente la cadena siempre falla,
o sea, es importante que esté todo coordinado, desde el aprendiz hasta el gerente o hasta el presidente,
o sea, todo tiene que ir en coordinación,
y cada uno tiene su faena, si uno de los eslabones normalmente no funciona,
el resto padece tanto hacia arriba como hacia abajo, parece por algo, situaciones de estres continuo, ... ;
y normalmente estas situaciones de estres están provocadas por el mal funcionamiento
o de arriba o de abajo, y siempre hay una de las partes más débiles que recibe ... .
Para mi, básicamente una empresa es un grupo de personas que tienen un objetivo común.
Y ese objetivo común es que la empresa vaya bien,
si la empresa va bien el trabajador también va bien.
En el momento que la empresa vaya mal todos esos problemas se transmiten hacia abajo,
es como el ejército, ... .
Juan Fernando Llamas Fernandez

Una empresa és com un equip…; si en hi ha un bon equip i una qualitat,
aquella empresa tirarà sempre endevant, sempre.
En base a això, ha d’haver un bon director, ha d’haver un bon entrenador,
i despues los que formen aquella empresa que són los que realment faràn el gol definitiu,
i la qualitat està en base al personal.
És molt important una direcció, molt important amb una empresa,
és igual que un pop amb los tentáculos, si falle el centro adeu pop.
Pues això és lo mateix, la direcció i en base a un gran equip.
I a més qualitat d’aquell equip més exits tindrà.
Lograr amb una empresa una qualitat de personal, també està donat en base a les persones,
als estudis, i la qualitat humana de cadascu.
(...) Despues lo que jo et deia, de que primer has de demostrar i despues la retribució corresponent,
això per mi també ésta en base això. O sigui, que molta gent te pot vendre l’oro i el moro,
però despues realment quan coneixes a aquella persona, dius: pues vaya ... . (...)
Primer has de demostrar-ho, això és la base que jo sempre he portat ... . (...) 
I despues també és molt important la sensació d’aquella persona: per què està en aquella empresa?
per què?  ... . Però si estàs amb una empresa has d’estar content,
que el lograr el content en una empresa és molt dificil perque hi ha moltes dificultats
i molts problemes i cadascu és un món. Però has d’estar i vulguer aquella empresa sino ... .
…, jo he estat 8 anys amb una, i aqui porto 20 o 20 i tants no?
... oportunitats a la vida t’en surten,
i pujar amb un tren, saps al moment si pots pujar o no pots pujar, passe,
a la vida passen moltes oportunitats i has de valorar allò, tindre clar lo que vols o t’agrade a tu,
i a partir d’aqui l’empresa on estàs també tindre aquesta atenció no?
la primordial sempre ha sigut tindre una cosa clara, que t’agradi i despues que també trobis
una mica de col.laboració.
Les persones, en sí, tenen un principi, i si tens claro de lo que vols,
a la larga, logres, les coses al final arriben, … .
Emilio Carretero Barea

Una empresa yo creo que es un colectivo de personas que tienen que estar
como un equipo, ... lo más importante es conversación,
si no hablamos unos con otros hacemos muchas cosas mal, ... .
Una empresa es como una familia, ... dependemos unos de otros,
uno con uno dependemos porque no es un trabajo individual,
en una empresa dependemos, dependemos del jefe hoy, 
mañana dependemos de un peón y otra semana dependemos de ...,
todos dependemos, tenemos que respetar uno al otro y hablar y ... , como una familia. (...)
Bogdan Zomfirescu

… a part de ser un treball, aqui estem més hores que a casa, no sé és com si fossis una familia.... .
(...) Jo com empresa entenc a part de lo que t’he dit abans, el puesto de treball meu, …
és una cosa que s’ha d’evolucionar poc a poc, però és entre tots,
no entre sempre los mateixos, pa mi l’empresa a part de que sigo un edifici ...
és un conjunt de tot, d’equip, però equip tant oficines, com treballador com venedor, com tot,
és un equip, si no hi ha equip no hi ha empresa, penso jo.
Javier Escolar Apaolaza

És un equip de gent que treballen en comú per aconseguir una meta,
que és el desevolupar, en el nostre cas, un producte que arribi al públic
i que es vengui contra més millor perque tingui uns guanys,
els guanys aquests, evidenment, són els que ens alimenten a tots;
i el millorar ... bueno la competitibitat en definitiva, ...
la funció d’aquest equip és millorar tot aquest procès sempre,
… les relacions socials establertes en aquest equip … també són importants,
el estar ben avingut ... . 
Pep Mas

Es un grupo de gente trabajando y relacionándose para que funcione un proyecto,
sacar beneficios y para que vaya adelante un proyecto. (...)
Y sobre todo que entre todos se lleven bien, que haya una buena relación. (...)
La empresa si no saca beneficios ... ya ... ya mal, porque básicamente es para eso, para que funcione.
Javier Arteaga López

Una empresa haurie de ser un equip de gent, de coneixements complementaris
que s'uneixen per a crear un benefici amb una societat. (...) 
O sigui, una empresa no és una persona, ni és un número determinat de gent,
és un equip que treballe per un fi.
És com un equip de futbol, en un equip de futbol per moltes figures que hi haigi,
si cadascú va com diuen: " si cada puta va por su lado, la casa sin barrer";
una empresa és lo mateix, ha de ser un equip de gent complementaria
i que només perseguixen una meta, que és puguer crear un producte i obtindre'n els beneficis.
Si no hi ha equip, rarament trobaràs empresa,
i si no hi ha beneficis també rarament trobaràs empresa...
Antoni Calafell Capell

... per jo és una serie de gent i una serie de caps,
que cada cap té que tindre los seus o el seu, per dir algo, ajudant,
i tot té que anar ben lligat i ben informat perque puguo pujar.
Tot té que anar a parar amb un punt, en aquest cas és la Dolors, que és la gerenta,
però tot ben coordinat, que cadascu de les persones sapigués la feina que té que fer i quan ho té que fer.
(...) Un grup de persones amb uns caps, ... (...)
i amb aquestos caps que tinguessin la gent a l’abast seu ...; (...)
com un arbre que aqui hi ha el pare, aqui hi ha el d’aixòs, pam, pam, i avall hi ha els d’aixòs,
... i al final tot té que anar a un punt, sempre sense agobiar a les persones que hi ha devall del cap,
que sapigon pendre les seves decisions oportunes amb lo que hi ha en qualsevol moment,
... que cadascu que sapigo la tasca que té que fer en el moment que sigo i quan sigo.
Una organització, una estructura organitzada, 
un conjunt de gent organitzada segons tasques i responsabilitats
si, ... jo penso, la meva idea és aquesta.
Jaume Cases Sabariego

Una empresa primer... no és un negoci per tant té que ser una cosa duradera;
... un negoci és algo que a lo millor avui faig una inversió i demà en trec un rendiment, no;
(...) és un recull de ... lo més important de tot, de factor humà,
per mi és el factor humà lo que realment fa tirar endavant o no una empresa
i desprès que hi haigi al radera una organització;
o sigui, si vols primer una organització i desprès el factor humà. (...)
I aqui pues treballem molt d’alguna manera ..., i hi ha gent que hi posa molta sang ...
i gent que no posa res, ... mentalitat de funcionari. Si un fa la seva feina no té perque
quedar-se més hores, una altra cosa es que un sigui responsable i ... .
Jo li dono molta importància al factor humà, i sobretot a la definció de funcions,
... per mi això és una empresa ...; és una cosa que hem de lluitar i que bueno,
depenem moltes persones, lo lloc de treball és important,
… ningú és imprescindible en una empresa, només l’empresari que és lo que porte
els diners per tirar endavant los projectes i tot, aquest és l’únic imprescindible,
però llavores lo que si cal veure les persones que són vàlides i demés, considerar-los un actiu de l’empresa
... , gent que senten la empresa, ...això s’en diu professionalitat, ... ser un professional,
professional o responsable, pot ser la paraula és responsable, 
si està marcada la funció que té que fer aquesta persona i demés, si és responsable allò funcionarà sol.
Juan Sanjuan

Una empresa és un lloc on la gent que hi treballe dóna un servei a l’empresa,
i l’empresa dóna un servei al que hi treballe, és com un toma i daca. 
(...) Cada un ha de fer la seva feina.
L’empresa ha de fer la feina ben feta de cuidar al treballador,
perque si l’empresa ho fa ben fet, el treballador el cuide. (…)
L’empresa és algo que pot ser un senyor, uns senyors que estàn a Dinamarca o a Holanda
i tenen una empresa aqui, pot haver un amo, pot ser una serie de coses.
Lo que si està clar és que si aquella empresa ha de pujar,
algú l’ha de cuidar, no es cuide sola, a llavons és un toma i daca.
Si el que està dalt és un dictador i no cuide als de baix,
els de baix aniràn foten patades a les coses, i allò a caures.
Jo no entenc l’empresa com que jo he de viure per l’empresa,
jo he de treballar a l’empresa i he d’oferir els meus millors serveis a l’empresa,
dintre de la meva feina, a partir d’aqui jo no he de fer res més. Això ho he de fer ben fet.
Jo el que tinc molt clar, és que jo puc està enfadada amb la Dolors, amb ton pare, amb qui sigui,
independenment de que jo estiga enfadada, la meva feina la tinc que fer bé,
perque si jo faig la meva feina bé, puc exigir o puc demanar o me poden donar unes altres coses;
per això el meu d’allò de l’empresa és un toma i daca,
si tu me das yo te doy, és que és així. Jo l’empresa l’entenc aixíns, ... . (...)
Jo treballo per aquesta empresa, per la que sigui, m’és igual,
i aquesta empresa, considero que si jo treballo m’ha de cuidar, m’ha de cuidar.
Lo que no es pot acceptar són aquests contractes basura, ... . (…)
Ara, quan aqui falli aquesta cadena, aquesta empresa anirà caient, ... .
L’empresa per mi, és un lloc que jo m’haig de guanyar la vida
i l’empresa m’ha de deixar guanyam la vida, i ja està. Això és per mi l’empresa.
Ara, una altra cosa si jo fos empresari, te constestaria d’una altra manera.
Claro, però jo sóc una treballadora, per tant considero que jo haig de fer això.
Jo haig de donar i a mi m’han de donar.
Això és l’empresa per mi un toma i daca, jo et dono però tu em dones.
Jo crec que m’has d’exigir, però llavons jo crec que jo també et puc exigir, dintre de les meues coses. 
Anna Susagna Martí

És un lloc o una entitat on s’efectua una activitat per fins econòmics
i on també s’estableix una relació empresari-treballador;
si no funcione l’empresari l’empresa no existeix,
i si no funcione el treballador tampoc no pot funcionar l’empresa.”
Alicia Biosca Escartín

És una comunitat d'interessos en busca d'un fi, i en aquest cas d'una finalitat econòmica,
però a la vegada és també una forma de realització a nivell personal,
d'una part molt important de la vida, que és la faceta del treball 
i de cumplir pues la satisfacció professional d'una tasca portada a terme.
(...) ... en realitat tots estem treballant pel mateix, això és lo primer que s'ha de
tenir clar independenment de la feina o del lloc que s'ocupi en una empresa. (...)
En la meva concepció de la vida, jo sempre penso que 
les coses s'han de fer col.laborant, no enfrentant-se,
Jo sempre he tingut un esprit de col.laborar, a mi no m'agrada discutir, m'agrada parlar i dialogar.
I llavors jo penso que aqui estem tots per fer el mateix que és que funcioni, que tiri endavant,
si l'empresa tire endavant tindrem la satisfacció personal que tire endavant
i també una seguritat de continuitat de l'empresa. 
Si tots ens trobem en aquesta idea pues, no tindrie que provocar això cap tipus de tensions 
entre nosaltres, perque al fi i al cap busquem lo mateix. Ara, pot ser això no tothom ho pensa així,
això ja depen de l'esprit de cada qual i de quina forma enpren les coses. 
Jo sempre he pensat que les coses s'han d'empendre en un sentit de col.laborar,
no s'apren res discutin ni enfadant-se, és perd temps i energia.
Jo sóc una persona, que tinc molt clar d’economitzar les meves energies només per les coses utils,
fer util la meva acció no dispersar-la per coses que despres n'obtens cap resultat. (...)
Si alguna vegada has comés algun error, pues no hem de ser tant ingenus de tornar a caure en lo mateix.
Dels errors, en principi s'apren molt, quan els comprens és quan en pots aprendre, és la meva idea,
i llavors jo penso que en una empresa lo que s'ha de fer és col.laborar;
amb enfrentacions penso que no es va cap puesto.
Pere Magrans Costa

A nivel general una empresa, tiene diferentes variantes según el sector al que va dirigida,
siendo imprescindible para su buen funcionamiento el conocimiento del mercado, así como,
un buen trato interno y una buena relación para poder ofrecer lo mejor para nuestros clientes.
Judith Ferrer Ramos

Para mí una empresa es un conjunto de personas (cada una con sus características y virtudes)
que intentan alcanzar un mismo objetivo; sin idea de competición, sino de colaboración.
Quizás el ejemplo más claro sería el de un conjunto de barqueros (todos en el mismo barco)
que intentan alcanzar la costa, por lo que todos reman hacia la misma dirección,
con las mismas ganas y el mismo esfuerzo. Y cuando uno de ellos parece que no puede más,
la vitalidad y energía de los otros se le contagia y tiene fuerzas para seguir remando.
Pero está claro que en el caso de una empresa estos objetivos van cambiando a medida 
que se alcanzan, y derivan en el crecimiento de la empresa y el reconocimiento laboral
de sus empleados por su esfuerzo y dedicación. (…)
Las empresas están formadas por empleados, sin los cuales la empresa no sería lo que es;
por decirlo de otro modo, no existiría. (…) Está claro que para que una empresa funcione, 
los empleados deben seguir la política de la empresa o ¿es al revés?
Si los empleados siguen una política adecuada, la empresa funciona.
Lo importante es que el empleado se sienta parte de la empresa
y de los objetivos conseguidos. 
Irene Grau Terrés

… primer de tot és la base l’administració, si no hi ha administració no hi ha empresa,
i despues una altra cosa, lo principal quan una empresa és de cara al client, l’empresa no és teva,
és del client, perque si no tens clients tu ja pots tancar. Això sempre ho he vist molt clar. (…)
Si no tens una bona imatge, un bon salero per vendre i no enganyar, no enganyar sobre tot,
ja pots plegar, si no tens clients ja pots plegar, l’empresa és del client que entre, jo sempre ho he dit.
(…) … i no gastar tots els quartos que es guanyen, … sempre tindre un rescolso per millorar,
per posar’s al dia de les coses, … . (…)
… són moltes paraules que se li poden donar amb una empresa, però moltes, …;
són  moltes versions, (…) … és un equip, és un equip, una empresa és un equip,
és un equip perque l’amo sol no pot fer res, és un equip, i l’equip tenen que anar units …
i hi té que haver comunicació, però claro, comunicació leal és molt dificil … . (…)
… tens que veure els fets de les persones, … . Les persones podem parlar molt bé,
però tu tens que fixar-te … amb els fets, no amb les paraules. (…)
Jo crec que tindrie que haver més noblesa entre els treballadors, entre tots, treballadors i amos
i dirigents, aquesta opinió que et dono, crec que fa falta en totes les empreses, … .
Perque hi ha aquella persona que no vol que li passin al davant, aquelles cosetes, …;
però és que això, això no hi ha un remei absolut per dir: - tallem això - .
Jo crec que falte noblesa a dintre les empreses.
… fa falta noblesa a dintre de cada persona
bueno, adintre de cada persona, perque l’empresa és la persona, l’empresa són les persones, 
però això en tots el treballs, …; per a mi falte noblesa i lealtat. Jo et dono la meva opinió.
Nieves Ferré Romeu


	un negoci, una generadora de recursos econòmics,
una eina per fer diners


… un local, un mitjà de guanyar quartos, tant lo jefe com los treballadors.
Pere Sisó

hombre, no sé ... ganar dinero, ya está; si va bien, sino ... . (...)
… una empresa no sé, dar trabajo, dar ... no sé. (...)
Es que no sé, esto depende de cada empresa, no puedes decir ..., no sé que decirte ...
Juan Martinez

un negoci  ... vull dir, podrem saludar-nos amb el gerent o amb qualsevol,
que si demà jo no treballo estaré al carrer, simplement, vull dir,
avui podem ser molt amics amb qualsevol que ... que si no es compleixen les coses
perque es guanyon diners ... no hi ha cap tracte, simplement,
és un mecanisme per guanyar diners, ... penso, o és lo que he pogut vere. 
Josep Vidal Molins

Una organización que se dedica a ganar dinero, este es el objetivo,
con unos medios que son de material y personales.
Para que funcione bien una empresa jo creo que las personas tienen que estar a gusto,
porque sino no es una cosa sostenible a la larga.
Jerôme Barrau

Si bien empresa se puede considerar desde un kiosco,
cualquier tipo de negocio por más pequeño o grande que sea es una empresa,
así tenga una sola persona atendiéndolo o tenga 200 personas o más personas,
son distintos tamaños de empresa y bueno ...;
yo particularmente, una empresa es un negocio a gran escala,
donde trabaja un grupo de gente en el cual cada uno tiene una tarea específica
y que cada uno desarrollando su tarea se ve el global, el desempeño y los resultados
que pueda tener esa empresa. 
Sergio Dario Bussano

un puesto on fabriquen peces per vendre-les més cares, no sé;
... no sé com explica’t-ho, ... és un lloc , a vere, ... per exemple aqui mateix,
fan màquines a un preu, i les han de vendre més cares, ... 
una fàbrica és treure quartos per lo que veig. (...)
Una empresa és fer producció ... (...) per treure quartos claro, ... .
Antonio Carmona

Per mi una empresa és un ens, un lloc, un local, on algú o algunes persones inverteixen
uns diners per començar a desenvolupar el negoci que vulguin fer,
i per a que aquells diners que han invertit pues els hi donin un rendiment... ; 
i amb la mateix tasca, pues el cas general de les empreses, donar feina a treballadors claro;
i a nivell de pais, quantes més empreses hi haigin i més bones siguin,
millor funcione el pais, pues perque més treball hi ha, més poder adquisitiu
i quan la gent compre les empreses estàn contentes,
tot és un cercle tancat. Si les empreses funcionen, funcione tot. (...)
Santiago Salord Soler


… todas las empresas van a buscar unos ingresos, … .
..., yo una empresa la veo más como un grupo de personas o una persona, 
depende de cada empresa, para sacar dinero o para hacer dinero dentro su campo,
de su ramo, cada uno en lo suyo, de su negocio. Yo en un principio lo veo así.
Rafa Navarro López

... és un lloc o no és un lloc,
però se cree per produir o comercialitzar un producte amb ànim de lucre, ... . 
Araceli Garrido

L’empresa és una eina de treball; allavores si tu estàs en aquesta empresa 
has de procurar pues treballar, treure rendiment, que l’empresa tregui rendiment,
perque si l’empresa treu rendiment tu treuràs rendiment i diners,
si l’empresa no treu rendiment, tu no treus rendiment.
A mi ni sindicats ni històries ni d’això, l’empresa per mi és l’empresa i no hi ha res més.
L’empresa pot ser més gran, pot ser més petita, com més gran més enredos, i … més problemes.
és una eina de treball per produir diners.
... també pots anar, ..., un funcionari també treballe no?
... però la majoria no fa res, vull dir, són paràsits, paràsits la majoria,
... estem parlant de funcionaris d’administració, … de jutgats, ajuntaments, la generalitats i tot això,
tot això és paràsits tot per mi, paràsits, ... te fan perdre temps i tots els quartos, no hi ha res més.
Allavores, una empresa ... pues jo sempre he intentat identifica'm amb l’empresa,
o m’intento identificar amb l’empresa que sigui, ...;
identifica’m alli i sentir-la una mica com a meua perque si no t’agrada la feina i d’allò,
pues realment, jo quan no he estat agust amb una empresa he procurat sempre marxar,
amb tota la bona fe del món, em passa això em passa allò, i sempre he marxat bé, 
mai he marxat abarallat de ningú.
Antoni Burgés Quintilla

Una empresa pot ser tipo industria o tipo comercial o tipo serveis, ...;
i bueno és treure el profit d’una cosa o que fas o que compres i treus el millor preu
i hi ha una plantilla que s’ha de mantindre, la plantilla justa pues per a que l’empresa
pugui anar endavant, i bueno, lo jefe o els socis tinguin beneficis d’això ...,
… per a un jefe l’empresa és per a guanyar quartos,
i per un treballador també és per a guanyar cuartos però no de la forma que ho veu el jefe,
és que és depenent de com ho miris. (…)
A veure l’empresari va a guanyar quartos honradament o no tant honradament,
i el treballador va pues a fer unes certes hores i tindre un sou,
i hi ha treballadors també que pugon tindre comisions o lo que sigo
però la majoria de treballadors venen aqui unes certes hores per treures un sou;
... en un tipo Lear, o un tipo Seat, o tipo Nissan, empreses així grans,
l’únic que fan molts treballadors és apretar un tornillo i tampoc no es van a desenvolupar més,
van allí a fer unes certes hores i cobrar.
Víctor Pijuan Deu

l’empresa és un lloc per fer calés, (...) ... una empresa és un negoci per fer diners ... .
Si no fecim calés aqui no estariem parlant ara, és evident no?
si no fecim calés pues aguessam tancat ja. (...)
Per mi una empresa és un lloc per estar-hi treballant i fer diners, optimitzar,
jo sempre he cregut, com va dir un dia lo Boyer...,
que entre empresa i treballador ha d’haver un equilibri,
l’empresa ha de pagar lo menos possible i guanyar el màxim possible i
el treballador viceversa, ha de guanyar el màxim possible amb la menos feina possible, ... .
(...) L’estil de mando hi ha de més i de menys ... (...) és molt relatiu,
jo penso que l’empresa estem per fer diners, tots, l’empresari i el treballador,
si l’empresari fa diners jo faré diners, si l’empresari no fa diners pues evidentment jo no faré diners, ... .
Una altra cosa és que jo puga està d’acord amb el cobro ...,  si no estàs d’acord, la porta és gran,
i més amb un pais democràtic com a Espanya.
A llavors, vull dir, amb el sistema de mando, jo estic d’acord, ... jo quan he tingut un problema
he entrat a direcció, he tingut aquesta ventatja que pot ser no tenen molts empleats,
és molt important ..., quan tens un problema et pots permetre el luxe d’anar a gerència directament,
a moltes empreses això no t’ho pots permetre ... . (...)
Josep Anton Molina

... mirant-ho fredament, una empresa és el mitjà que té l’empresari per guanyar diners, ...;
és un continent, dintre d’aquest continent pues hi ha un contingut,
en aquest contingut hi ha pues no només un material sino que hi ha un factor humà,
llavors hi ha una persona, que en aquest cas és l’empresari, que vol llançar un producte al mercat,
si vol llançar un producte al mercat no és per un bé universal de dir
-no és que vull de forma altruista llançar un producte-,
sino que és per generar uns beneficis, per tindre una qualitat de vida d’acord amb lo que ell vol,
i per això necessita uns mitjans, quins mitjans?
necessita el factor humà, necessita una sèrie de màquines i una sèrie de materials per fer això,
llavors l’empresa bàsicament és això. … va tot lligat, despres d’això, se creen tota una serie de
valors afegits, com pot ser el bé que tu fas a la societat perque llances un producte,
perque aquell pagès o aquelles persones que tinguin aquest producte puguin treballar,
i puguin desenvolupar una serie de factors més;
però bàsicament mirant l’empresa fredament, des del punt de vista de l’empresari,
és el mitjà per fer tot això; com a valor afegit crear puestos de treball, hi ha families que depenen d’això,
fas de que tot prosperi, però bàsicament l’empresa és això.
i si no ho mires fredament? ... és a dir, per tu...
Per mi què és una empresa, per mi una empresa és el mitjà que jo tinc per desarrollar-me,
per nodrir-me, per apendre, per sentir-te realitzat, per desenvolupar una feina i
per aportar un bé a l’empresari, és a dir, un intercanvi, ... 
és a dir, és el mitjà que tu tens per fer un intercanvi,
tu fas una feina i l’empresari et paga amb uns diners,
i tu intentes d’això al mateix temps enriquir-te;
és el puesto o el local social on tu fas l’intercanvi, si mires més a nivell personal;
però globalitzant l’empresa no té ànim altruista, és algo lucratiu.
Salvador Caudadias

…bàsicament és una generadora de recursos econòmics per tot lo que té envoltant, 
incluint la SOCIETAT.
… l'empresa, genere uns recursos que prometen mantindre un personal, mantindre unes instal.lacions,
pagar la llum, pagar uns impostos, i sobre tot, la raó principal de l'empresa, és generar uns recursos als
accionistes, els propietaris de l'empresa, generar uns rendiments com empresa privada i de negocis;
una ONG, o una fundació serà una altra cosa, però una empresa ... . (…)
a l'empresa hi som a treballar, i a desenpenyar una funció i fer unes coses,
no hi som a fer amistats, … ; que al damunt treballant som super amics i ens portem de conya,
pues això és l'ideal, això ... pues perfecte, perfectissim.
Que hem d'intentar pues tindre unes condicions de convivència, … . (…)
No crec que sigui l'objectiu de ningú i que ningú pensi que estigo bé portar una empresa a base de crits,
a base de bronques, a base d'amenaces i de coses d'aquestes.
No tothom a l'empresa està en iguals condicions per dir: - fins aquí accepto o no accepto -
perque si un té NECESSITAT de treballar, té necessitat d'un sou, que per això està aqui treballant,
pues... bueno estàs coaccionant o abassallant aquella persona en un abús de força, en un abús de poder,
perque t'ha d'aguantar que a lo millor, si no en tingués per bistec però en tingués per sopes,
t'engegaria a fer punyetes.
Dolors Deu Majoral

Quan a tu t'ensenyen, ... et diuen que un negoci ha d'estar format per un capital,
que és el capital-diner pur i dur, que ha d'estar format per un capital 
que és la part humana, que són els treballadors i ha de ser un be comú;
pues a vegades no tots els negocis reunixen aquestes consideracions. (...)
Hauria de considerar que hi ha 2 capitals,
un és la part treballadora que també és un capital
perque sense això tampoc funcionen les empreses;
i el capital pur i dur que és el que posa els diners i ha de ser un bé social,
l'empresa ha de ser un bé social.
Una empresa ha de crear riquesa, té l'obligació de crear riquesa,
té l'obligació de mantindre el capital tant dinerari com humà i ha de ser un bé social.
Crear riquesa a tots, ...crear riquesa és, a vere, si jo porto una empresa ben portada,
pago uns impostos, els meus treballadors viuen, compren, gasten, tu estas creant riquesa.
Negoci és crear riquesa, perque clar ens anem endeutant, no pagem, això no és crear riquesa,
vas crean pobresa ... . Portar un negoci bé és crear riquesa, riquesa per tots, no femos rics eh?
A nivell d'entendre los treballadors com a capital, això no ho demanis perque jo ni en aquesta
empresa ni en cap de les que he estat, vull dir ... el treballador és una eina que hi és i no hi és i ja està.
Costa molt, no sé perque. ... a vegades per falta de formació de la gent que està dalt també,
o els que estem eh? ... o interessos diferents.
Si tu tens la meta molt clara que el que vols és anar a guanyar molts diners,
si tu hem deixes de pagar algo a mi, ho guanyaràs tu vull dir ...;
tu ets l'empresa, jo sóc el treballador, si me deixes de pagar 1000 pts, són les que te guanyes tu.
I devant d'aquesta força com se lluite? vull dir ... . Per això aquests emfrentaments.
(...) ... sembla que els treballadors hem d'estar en un puesto i el capital en un altre,
quan realment podriem estar més ben entesos.
Antonieta Millaruelo


Per mi una empresa diguessam, és ... lo clàssic, és un negoci,
l’empresa és un negoci, en el qual lo bàsic, lo funamental de l’empresa,
a part de puguer tindre un bon producte, és les persones que formen l’empresa,
aixòs és lo funamental, perque si tenim molt bon producte però no tenim les persones adients
que puguin fer moure tot lo que comporte l’empresa, pues aquesta empresa, l’empresa que sigui,
no pot tirar endevant. I per mi, llavorens, dintre de l’empresa, les persones que composen l’empresa,
pues és, penso jo, com una familia, vull dir, que hem de sentir lo que fem,  ho hem de viure. (...)
Jo l’empresa la visc, m’agrade viure l’empresa, la problemàtica que pugui tindre, i no sé,
dedicar-hi lo temps que requereix i convé moltes vegades,
no tampoc estar continuament mirant lo rellotge i coses d’aquestes no?
Antonio Majoral

… en frío, es un negocio, ha de ser un negocio, un arma que tenemos para ganar un dinero;
pero más que esto, para mí es como una criatura, como un hijo que vas haciendo,
que vas invirtiendo en ella, que vas haciendo de que sea, le estas dando un cariño no?
Es algo más que este negocio, para mi la empresa es esto. Hay que desarrollar, hay que innovar,
es un sitio donde estas a gusto, donde quieres que haya un “caliu”, no sé,
es mucho más que el negocio este que hablaba;
vas cuidándola, vas haciendo que vaya prosperando, vaya creciendo,
esto es para mi lo que yo quiero de la empresa.
... es algo más personal que no un simple negocio de números,
de compro-vendo y me queda tanto, que sí que es importante.
La empresa yo quiero que sea un sitio donde disfrute viniendo a la empresa;
…, es para poder DESARROLLAR y poder DISFRUTAR, … para dar servicio.
Esto a mi me motiva, me motiva mucho.
José Manuel Arteaga




	una activitat dirigida a rentabilitzar el capital del capitalista

… pues mira, és un capitalista que té ganes de guanyar quartos amb una cosa o una atra, 
i té un munt de gent que li faciliten aquesta labor. (...)

Una empresa és un tio, un capitalista, que té diner i el vol fer produir
i s’encare amb una activitat o una altra i necessita d’una gent, d’uns treballadors,
i amb el conjunt aquest d’això, amb ell el seu capital li proporcione uns interessos. (…)
Les empreses és capital, i lo demés són cuentos.
També tinc clar una cosa, l’empresa el moment que dóna menos rentabilitat
que els plaços fixos d’un banc, val més aviar-la ... . (...)
La finalitat d’una empresa és donar rentabilitat al capital,
no comencem a dir que és per donar feina als treballadors que això, oblidat’en d’això,
i sigues realista, no hi ha ningú que digui:
   - és que jo monto una empresa per donar feina amb aquests.
Això seràn les ONG’s en tot cas, però no les empreses. (...)
Per què es monta una persona i es fa una empresa ell, petita o més gran?
per guanyar més centims o rentabilitzar més el seu treball, traduit amb diner o benestar
o qualitat de vida, en respecte a quan està treballant amb una empresa amb un sou fixe. (...)
Sempre és el capital. (...) Sempre és tracte de lo mateix, diner;
per desgràcia o per sort, no ho sé, això ja no hi entro, ... el món es mou pel diner.
Tot lo demés són cuentos, perque funcioni així; ... . 
... a mi em don la sensació que el donar feina és una conseqüència per fer rodar el capital ... .
I t’asseguro que el que sigui honrat i et vulgui dir lo que és una empresa,
... és la rentabilitat del capital, això és una empresa,
és rentabilitzar el capital amb un puesto o altre.
... en tota empresa té que està molt lligat lo que és els budgets, lo que són els marges
i a cada departament o a cada d’allò lo que s’ha assigna a cada un,
això és lo que et fa la distribució de la feina, del personal i de tot. (...)
És la rentabilitat del capital, pel qui té el capital, això és una empresa, ... .
Jaume Bartolí Marigó

Pues friament és un sitio donde puedes ganar mucho dinero o puedes perder mucho dinero, 
és això una empresa per mi; a parte deque puedas dar trabajo o puedes dar lo que tu quieras, ... . (...)
Qualsevol se monta una empresa per guanyar diners, no perque diguis:
- vull tindre 100 treballadors - ; no, jo vull guanyar diners, i punt.
Si amb això puc ajudar que aquesta gent pugui viure, a repartir feina …,
però una empresa per mi és guanyar o perdre diners. (...)
Antonio López

La manera de ganar dinero (…) si, porque un trabajador normal
por muchas horas que haga como un burro no creo que salga de pobre, o sea, 
va a estar toda la vida trabajando como un cabrón, en pocas palabras.
Si tienes tu empresa y te vas montando y te van las cosas bien, te vas moviendo,
te vas interesando, podrás salir adelante más tranquilamente,
y podrás pues tener una vida mejor pa tu familia y pa todos los que te rodean.
(...) Si va bien, gana, y luego si sale mal y tiene algún problema es cuando (hay)
más responsabilidad, más peso encima, ... .
Si te va bien, en tu vida te va ir mejor, porque vas a tener opción a lo mejor a alguna cosa,
alguna serie de caprichos que no podías tener antes.
(…) Eres más libre también, porque no dependes de nadie, ... estas a tu merced ... .
(...) Eres más libre, eres más dueño de tus decisiones. 
Alberto García

No sé cómo enfocarlo, yo veo que una empresa es un dueño que tiene unas empresas
y tiene un montón de trabajadores y esos trabajadores tienen que rendir y
darle beneficios para que ese señor pueda seguir manteniendo la empresa, ... .
(...) Si no rindes y él no tiene beneficios y todo, pues … ese señor el día de mañana
tendrá que cerrar la fábrica o tendrá que hacer otras cosas, ... .
Yo lo veo así, que hay que dar el callo y hay que trabajar para que tengan beneficios,
puedan seguir manteniéndote y puedan seguir manteniendo a la empresa.
Antonio Escribano Gimenez

... ff, jo que sé, una cosa en la que el major beneficiari és l’empresari,
el que treu més benefici, crec ... i ja està. (...)
Jo és lo que penso, a lo millor estic equivocat perque no ho he set mai
i no sé lo que comporte ser empresari no?
Però jo penso que si, perque tal i com està tot pujant i tot lo rollo pues estem cobrant uns salaris justos
per a que no pugis ni vamos ..., encara que aqui siguo un dels puestos que millor se guanye,
a lo millor, dintre dels tallerets i tal i qual, dic jo eh? no sé, ... ;
però deixe de ser just per passar el mes, i més si tens familia. (...)
Jo crec que tindrie que ser tot com una coperativa.
Joan Carrera




