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EDITORIAL

I ja en son 10!
Guardant les distàncies amb el signiﬁcat de
l’expressió Síndrome d’Estocolm, podríem dir
que aquesta fou la causa per la qual ens vam
engrescar a fer la revista Networking MBA.

JORDI QUERALT i PERE MARC FRANQUET
(MBA 13a edició)
networking@fundacio.urv.cat

Un cop ﬁnalitzat el màster, després d’uns
mesos de molta intensitat amb l’equip per
lliurar el projecte, la sensació de buit era important. Creiem que és una impressió força
reconeguda per tots els exalumnes, veritat?
Per això vam pensar que una bona manera de
con�nuar vinculats al màster, de con�nuar la
relació amb companys i amb l’entorn del MBA,
era posar en marxa la revista.
Evidentment, com a enginyers que som, possiblement el nostre es�l periodís�c no és el
més professional, però, tot i així, esperem que
el resultat hagi estat, en general, d’una bona
qualitat i amb con�nguts adequats per al públic a qui va dirigida.

L’MBA-URV i l’empresa Messer
Ibérica de Gases signen un acord
de col·laboració

Però bé, ja han passat tres anys i, gràcies a tots
vosaltres, ja hem arribat al numero 10! Volíem
agrair especialment a totes les persones que
han par�cipat per generar con�nguts, a les
persones que hem entrevistat, col·laboradors,
entre d’altres, etc. Gràcies al Manolo de Noguera per la seva gran tasca en la edició de la
revista i menció especial pel suport a tot hora,
del Director, Joan Ramon Alabart.
Com sempre fem, cada vegada que tenim la oportunitat, us demanem la vostra
col·laboració, feedback, idees, suggeriments,
anuncis, projectes, etc., per a que, cada cop
sen�u la revista més amena i propera.
networking@fundacio.urv.cat
Gràcies, i esperem celebrar la 20a publicació
aviat!
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Ferran Díaz de Argandoña Veciana
38 ANYS
ENGINYER ELECTRÒNIC
MBA PER LA URV, 14a EDICIÓ
FERRAN, EXALUMNE DE LA 14a EDICIÓ DE L’MBA DE LA URV, ENS
EXPLICA LA SEVA AVENTURA INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE LES
SEVES EXPERIÈNCIES FORA DE LES NOSTRES FRONTERES, DES
DE LA PERSPECTIVA EN UN ENTORN D’UNA GRAN COMPANYIA MULTINACIONAL I, TAMBÉ, DES DEL PUNT DE VISTA D’UN JOVE I EXITÓS
EMPRENEDOR QUE JA FORMA PART DE TRES EMPRESES INTERNACIONALS CREADES PER ELL MATEIX.

PRESENTACIÓ PERSONAL

5 anys a Accenture.

Ferran Díaz de Argandoña Veciana, de 38 anys i
nascut a Tarragona.

Per què vas marxar?
Gràcies a un projecte internacional amb Accenture.

El seu recorregut professional és:
Accenture: Consultor de Negoci i TIC a empreses
com Danone, Credit Suisse, Planeta Agos�ni, Seguretat Social de Costa Rica i Mèxic.
Creació EFIBS (empresa pròpia, 2004) especialitzada en consultoria i desenvolupament aplicacions web Oﬁcines a Espanya, Mèxic i Costa
Rica.
Venta del 50% d’EFIBS a Grupo Tecapro i creació
d’empresa Innovación Apropiada (2011) i Evicer�a (2013) .

4

Vas escollir tu el des� o la ciutat?
No.
Quin fou el teu des�?
Frankfurt (Alemanya, 1999) i, després, Centre
Amèrica.
Coincidia amb una nova etapa professional?
No.
Actualment et trobes a l’estranger?
Si.

SITUACIÓ I MOTIVACIÓ PER ANAR A L’ESTRANGER

Tens previst tornar?
Es�c sempre viatjant per mo�us laborals ja que tenim clients nacionals i internacionals.

A quina edat vas marxar?
25 anys.

RELATIU A L’MBA I PROFESSIONAL

Quants anys d’experiència professional tenies?

L’MBA va ser anterior o posterior al desplaça-
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ment?
Posterior.

l’estranger?
Dotze.

L’MBA va inﬂuir en la teva candidatura?
No.

Vas estar molt de temps preparant el viatge?
No.

El desplaçament implicava assumir més responsabilitat o era una feina molt tècnica, etc.?
Sí.

Quines van ser les principals diﬁcultats a nivell de
família, o individuals, per arribar a adaptar-se al
nou país?
A Alemanya, la barrera de l’idioma i la cultura,
doncs són molt tancats; a Centre Amèrica la gent
et rep molt bé, però la distancia amb la família i els
amics diﬁculta integrar-se més ràpidament.

El coneixement de l’idioma va ser decisiu o, simplement, un entrebanc a superar a curt termini?
Important, però no decisiu.
Com et van rebre en el país de des� a nivell professional?
Molt bé.
Creus compara�vament que la preparació rebuda aquí (MBA) té un bon nivell respecte l’entorn
internacional al qual vas treballar?
Sí.
Et vas sen�r capacitat en tot moment per integrar-te a nivell professional ?
Sí.
En quin sector estaves empleat durant la teva estada a l’estranger?
Consultoria.
Què incorporaries com a con�nguts al programa
educa�u de l’MBA pensant en la opció d’anar a
treballar a nivell internacional?
Un quadre docent amb més experiència en l’àmbit
professional, ja que pocs professors tenen empreses pròpies i no coneixen amb tanta profunditat el
dia a dia en aquestes.
CONDICIONS
En quines condicions vas marxar: millora salarial,
beneﬁcis addicionals (escola, habitatge, feina per
la parella, etc.)?
Ho vaig fer més com a experiència professional.
Tenies bitllets pagats per tornar a casa de tant en
tant?
Si.
Quants anys vas estar (o portes) treballant a
5
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Un cop has tornat, l’experiència t’ha repercu�t en
una millora professional, un nou càrrec, etc.?
Sempre repercuteix per bé, doncs es creix molt a
nivell personal i professional i, a més, es viu una
experiència única.
A nivell general, quins creus que són els punts
forts i febles d’un professional de casa nostra a
l’estranger?
Com a punts forts, la serietat i ap�tuds, i com a
punts febles, l’adaptació a la cultura (acostumem
a ser tancats).
Respecte el país que vas anar: quins consells donaries a algú que hi hagués d’anar a viure?
A Alemanya potser perdrà una mica de qualitat de
vida (menys vida al carrer, etc.), a Costa Rica que
en gaudeixi!
Ho tornaries a fer?
Sí, i a tothom li aconsello. No tenir la teva família al costat et fa ser més fort i afrontar les coses
amb més maduresa. Sor�r a l’estranger et permet
conèixer noves cultures i entendre de millor forma el món, com ens veuen i com t’has d’adaptar
a situacions diferents per poder liderar empreses i
equips interdisciplinars
Creus que ara és un bon moment per anar a treballar fora?
Oh, I tant! Si no és ara, ... quan?

ANEM PER FEINA

Segmenta y vencerás
Jaume Gené
Coordinador de l’Àrea de Màrque�ng, MBA-URV

D

es del meu punt de vista, la segmentació del mercat és la decisió més important que es pren al deﬁnir la estratègia de màrque�ng. En la pràc�ca, segmentar
és decidir-se per un grup de clients i renunciar a la resta del mercat, això es molt di�cil
d’acceptar. És més fàcil pensar que tothom em
pot comprar, que el teu producte-establiment
li pot agradar a tothom. Aquest raonament és
contrari a tot pensament estratègic, no hem
de mirar com fer que el nostre producte agradi
a diferents clients sinó que el nostre objec�u
ha de ser delectar a un grup de consumidors
potencials i ser rebutjat per la resta.
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Atès que el consumidor d’avui es camaleònic
(en el sen�t de que, per la mateixa necessitat,
al ma� consumirà un producte, a la tarda un
altre i als caps de setmana o quan va al cinema un de diferent) es fa di�cil de caracteritzar
amb les variables clàssiques. Hem de fer un esforç d’imaginació i buscar què tenen en comú
aquests que s’estan conformant amb el que els
hi donen, però estarien disposats a canviar per
alguna cosa que els hi anés millor.

Davant d’una crí�ca per part d’un client, immediatament ens hem de preguntar si es tracta d’un membre del segment que hem triat
(target). En cas de no ser-ho, no hem de fer
cap cas a les seves queixes, és normal que no li
agradi. S’ha confós ell, no ha entès be la nostre
comunicació. Però si es tracta d’un integrant
del segment triat, hem d’escoltar-lo amb la
màxima atenció. D’això depèn la supervivència
del negoci, la nostre capacitat de reacció ha de
ser immediata.

En la valoració de la estratègia de segmentació, cal veure si has encertat en la quan�tat de
gent que composa el target, en el temps que
els membres del segment trigaran a respondre
a la millor oferta que estàs fent i abandonaran al proveïdor al qual estan acostumats (això
serà més ràpid si la oferta es realment diferent
i rellevant), si realment existeix aquesta necessitat imperfectament insa�sfeta, si el teu producte és prou bo per acabar-la de sa�sfer, etc.
Com es pot veure, un munt de dubtes que si
no tenim uns resultats ràpids ens generen una
inseguretat en la decisió presa. En aquest punt
cal recordar el que diuen els Manel: «Tant bo
és insis�r com saber-se re�rar».

El pitjor de tot és que els criteris de segmentació no estan escrits enlloc, es tracta d’una interpretació que fem nosaltres del mercat. Com
deﬁnim al grup que volem sa�sfer millor que
ningú? Les llistes de variables a u�litzar són
molt llargues i cada dia en surten de noves.
Això vol dir que no n’hi ha una de clara, s’ha
de interactuar molt amb el mercat i detectar
els que estan imperfectament sa�sfets i que,
per tant, nosaltres podem millorar la seva sa�sfacció i, ﬁnalment, obtenir la seva ﬁdelitat.

Segmentació Indiferenciada
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Èxit d’assistència al Sopar Anual dels Alumni MBA-URV
Retrobades, alegria i molt bon rotllo! Això és el que es
va poder veure i sen�r al sopar anual d’exalumnes de
l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili, que va tenir lloc
el passat mes d’octubre.
L’Antonio José García, exalumne de la 13a edició de
l’MBA, ens va acollir al seu restaurant, El Pòsit de Cambrils, on vam gaudir, primer d’un cocktail a la terrassa i,
posteriorment, del sopar a l’interior del local.
Networking i més networking és el que vam poder fer
els quasi noranta assistents, entre copa i plat. A més,
aproﬁtant la nombrosa assistència, la presidenta de la
recent estrenada ALUMNI MBA-URV, na Cris�na Subirana, ens va posar al corrent de la situació de l’associació.
Es van presentar les diferents comissions de treball que
s’han creat:
- Comissió de Networking
- Comissió d’Startups
- Comissió de Festes
- Comissió de Relacions Externes
- Comissió de Formació

I es va donar la oportunitat a tots els assistents per a
que s’apuntessin a aquelles comissions que fossin del
seu interès.
I, com no podia ser d’una altra manera, els que encara
teníem ganes de més Networking o simplement conversar amb amics i companys, vam anar a fer la darrera
a l’Òpera de Cambrils.
Va ser una nit càlida, plena de calidesa humana.

El Pòsit va acollir una bona representació de la comunitat MBA-URV

Conferència a càrrec del Sr. Joan Pedrerol
Dijous 21 de Novembre de 2013 - 1r Acte Públic Alumni MBA URV
El passat 21 de Novembre es celebrà el primer acte públic de l’Associació d’Exalumnes i Amics de l’MBA de la
URV. Cal destacar la magnitud de l’acte degut a l’en�tat
del conferenciant, el Sr. Joan Pedrerol, director del
Complex Industrial de Repsol a Tarragona i president
de l’AEQT. Fou una primera declaració d’intencions de
la Junta de l’Alumni comptar amb un dels representants més destacats del teixit industrial de la província.
Aquest és un dels objec�us de l’associació: donar la visibilitat i la importància que té l’MBA-URV dins del món
empresarial a la nostra àrea d’inﬂuència.
La conferència, �tulada «Lideratge», ha estat un repàs
dels principals conceptes que el Sr. Pedrerol entén sobre el que avui en dia anomenem lideratge, gràcies a
la seva dilatada trajectòria professional i, també, experiència personal.
En primer lloc, el conferenciant va fer una primera introducció des de la perspec�va dels càrrecs que ocupa,
fent així una menció bàsica del què és el Complex Industrial de Repsol a Tarragona i quins són els pilars de
lideratge en aquesta companyia.
7
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Seguidament, el Sr. Joan Pedrerol va compar�r amb els
assistents els seus conceptes bàsics de que és el ‘Lideratge’. En primer lloc, destacà el factor humà com el capital més valuós de qualsevol companyia. Acte seguit,
la seva xerrada i el col·loqui posterior es van centrar en
els conceptes de lideratge des de la seva perspec�va
personal, dels quals en destaquem els següents:
-Formar equips que treballin en conﬁança.
-Que totes les persones de la organització �nguin les
seves responsabilitats i prioritats clares.
-Per liderar a les persones cal anar darrera d’ells (Lao
Tsé)
-Assumir els errors de l’equip com a propis. Reconèixer a l’equip com a ar�fexs dels èxits.
-Implicar-se en el entorn.
-El concepte ser important vs ser ú�l.
-Potenciar el talent
La conferència va ﬁnalitzar amb un pe�t col·loqui on es
van poder compar�r conceptes i idees sobre el lideratge. Es va comptar amb la presència de representants del sector químic a Tarragona, ex-alumnes

ALUMNI
de l’MBA i representació de la Junta d’Alumni MBA URV,
al voltant d’una cinquantena d’assistents.
La presidenta d’Alumni, Cris�na Subirana, va destacar
la il·lusió amb la qual la nova junta direc�va ha iniciat
aquest projecte i la importància de poder conèixer de
prop les empreses del territori. Aquest serà un dels objec�us de l’associació, conjuntament amb d’altres com
la potenciació del networking.
El Sr. Pedrerol durant la conferència del passat 21 de novembre

Visita a SCA Valls
2n Acte Públic Alumni MBA URV
El passat 14 de desembre de 2013, l’associació Alumni
MBA-URV va celebrar el seu 2n acte públic, amb la visita a la Planta d’SCA a Valls. L’acte va ser un altre exercici
de visibilitat de l’associació a l’entorn industrial de la
província de Tarragona i també ho fou per a la mul�nacional SCA, sovint poc coneguda a l’entorn universitari
de la zona.

Moment de la visita a la planta de producte semielaborat d’SCA

SCA és una companyia líder mundial de productes
d’higiene i forestals. El Grup desenvolupa i fabrica productes sostenibles per a la higiene personal, �ssú i productes forestals. La companyia ven els seus productes en
uns 100 països, sota el paraigües de marques líder ben
posicionades a nivell mundial (como TENA i Tork) i a nivell
regional (com Lotus, Libresse, Tempo i Libero). Al ser la
major propietària de boscos, a �tol privat a Europa, SCA
dóna una gran importància a la ges�ó sostenible dels
recursos forestals. El Grup compta amb uns 36.000 treballadors i les seves vendes al 2012 ascendiren a 85.000
milions de corones sueques (9.800 milions d’euros).
SCA es va fundar el 1929, la seva seu es troba a Estocolm, Suècia i co�tza en la NASDAQ OMX Stockholm. Implantada a Espanya des de 1998, la visi8
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ta es realitzà a la planta de Puigpelat (Valls), centre
produc�u de referència en la regió Sud d’Europa.
Cal destacar l’estreta relació entre l’MBA-URV i SCA Valls, ja que diversos treballadors d’aquesta són exalumnes i par�cipants ac�us de l‘associació. Per aquest mo�u, l’acte es realitzà amb les intervencions Toni Mata
(Site
Site Manager de Valls i exalumne de la 2a edició), Pere
Marc Franquet (Responsable de Desenvolupament i
Millora Con�nua, exalumne de la 13a edició), Xavi Ferré (Líder d’Operacions i exalumne 14a edició), Juanjo
Borràs (General
General Services Manager i exalumne de la 17a
edició) i Sara Pons (Project
Project Manager i actualment cursant la 19a edició).
L’acte es celebrà durant tot el ma� i assis�ren una trentena de persones, entre les convocades per Alumni i
personal d’SCA. La visita constà de dos grans blocs. El
primer consis� en conèixer SCA. Es projectà un vídeo
corpora�u on es va poder veure la història i evolució
de la mul�nacional, ﬁns arribar a la planta de Puigpelat. Seguidament, es feu una extensa visita a planta,
en ple procés produc�u, on es van donar diferents explicacions a par�r dels organitzadors de l’acte i també
pels propis treballadors que estaven de torn en aquells
instants. Un cop acabada la visita a planta, i per ﬁnalitzar aquest primer bloc, es feu una presentació de la
cultura de millora con�nua a SCA com a eix fonamental
de l’estratègia de negoci de la companyia. El segon bloc
consis� en conèixer els vincles entre l’MBA-URV i SCA
a través dels seus exalumnes, col·laboracions en MBA
Seminars, entre d’altres.
La jornada va transcórrer en un ambient molt proper,
distès i amb una gran dosis d’admiració per part dels
visitants. La Presidenta de l’Associació Alumni MBAURV va destacar la importància d’actes com aquest per
encoratjar a d’altres empreses de la zona a realitzar
exercicis similars com el que va fer el passat 14 de desembre SCA.

PROJECTE ESPORTIU I SOLIDARI

RUBÉN FOLGADO GIRÓN
MBA, 15a EDICIÓ
DIRECTOR TÈCNIC DE MESSER IBÉRICA DE GASES, SAU.
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL PER LA URV. HA DESENVOLUPAT LA SEVA CARRERA
PROFESSIONAL EN LES ÀREES D’OPERACIONS DE PRODUCCIÓ, ENGINYERIA I QUALITAT A MESSER IBÉRICA, EMPRESA EN LA QUAL FA MÉS DE 15 ANYS QUE HI TREBALLA.
EN L’ACTUALITAT TAMBÉ ÉS MEMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA I PRESIDENT DE LA
COMISSIÓ D’ENERGIA DE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES QUÍMIQUES DE TARRAGONA
(AEQT), AIXÍ COM MEMBRE DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
DE FABRICANTS DE GASOS INDUSTRIALS I MEDICINALS (AFGIM) I DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE GRANS CONSUMIDORS ELÈCTRICS (AEGE).
TAMBÉ PARTICIPA EN EL CONSELL ASSESSOR DE L’MBA-URV.

Aquesta inicia�va neix de la il·lusió d’uns afeccionats al món del ciclisme. Són quatre amics, Xavier,
Chris�an, Sergio i Rubén, que viuen a la privilegiada zona del Camp de Tarragona. Entrenant en
les revirades i gens planes carreteres del Priorat,
o coincidint en compe�cions de ciclisme és on ha
sorgit la idea d’aquest projecte. Tots quatre tenen
un somni compar�t, par�cipar en la cursa de BTT
per etapes més dura i compe��va del món: l’Absa
Cape Epic que es celebra en terres de Sud-àfrica.
La oportunitat de poder par�cipar en aquest repte
es va materialitzar en forma de col·laboració solidària amb la fundació CANSA (The Cancer Associa�on of South Africa). Van ser escollits entre molts
altres candidats de tot el món per par�cipar en
l’edició 2014 de l’Absa Cape Epic, representant la
causa d’aquesta fundació solidària.
El nostre MBA dóna recolzament a aquest projecte
col·laborant, entre d’altres en�tats, com a patrocinador i fent difusió de la inicia�va en vàries de les
ac�vitats de la comunitat MBA-URV.
LA CAUSA
La fundació CANSA té com a missió liderar la lluita
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contra el càncer a l’Àfrica del Sud. És l’organització
sense ànim de lucre més important d’aquesta part
del món en la lluita contra el càncer. Ofereix assistència i recolzament a persones que pateixen
aquesta malal�a en zones deprimides. A més d’un
ampli programa d’ac�vitats d’inves�gació i campanyes d’educació i divulgació. La organització la
composen més de 300 persones i compta amb
l’ajut de més de 5.000 voluntaris. També disposa
de més de 50 centres d’atenció per oferir serveis a
les comunitats de l’Àfrica del Sud.
El programa d’ac�vitats de CANSA és de gran abast.
Inclou ajudes per la detecció i seguiment del càncer en hospitals, així com facilita el tractament a
malalts de càncer fora de les àrees metropolitanes. Els seus centres d’atenció i clíniques ofereixen
tractament especialitzat, assessorament i grups de
recolzament per malalts de càncer i les seves famílies i, especialment, als nens.
A l’enllaç següent podeu trobar més informació sobre la fundació CANSA:
h�p://www.cansa.org.za/

PROJECTE ESPORTIU I SOLIDARI
LA COMPETICIÓ
L’Absa
Absa Cape Epic és una de les proves més dures de mountain bike per etapes del món. Es celebra a ﬁnals
de Març i consta de 8 etapes, incloent un pròleg contra rellotge, amb un total de 800 quilòmetres i més de
1.500 metres de desnivell posi�u acumulat. Transcorre per espectaculars paratges de la costa sud oest de
Sud-àfrica, a les proximitats de Cape Town. L’Absa
Absa Cape Epic és coneguda com el «Tour de France del mountain bike».
Podeu veure un vídeo promocional Absa Cape Epic 2014 a www.youtube.com/watch?v=hiKT-8sKLf4

Si algú està interessat en par�cipar en aquest projecte, pot col·laborar amb nosaltres fent donacions a la
fundació CANSA.
Contacte per donacions: ruben.folgado@messergroup.com

Netics ofereix serveis i solucions especialitzades de xarxes i telecomunicacions per a empreses.
Apostem per l’especialització en solucions i serveis que assegurin l’èxit dels
projectes de tecnologies de la informació i de la comunicació.
Serveis i Solucions de Xarxes i Telecomunicacions
5 anys i més de 200 projectes TIC ens avalen
902 876 619
comercial@netics.cat
www.netics.cat
www.netics.es

Netics es diferencia per aportar serveis especialitzats des de la proximitat i
l’eﬁcència tècnica i de gestió.
Oferim serveis de:
Consultoria de xarxes i telecomunicacions (NCS)
Serveis d’instal·lació (NIS)
Serveis de manteniment (NLS)
Servim tot el cicle de vida de la xarxa, per tal d’abordar totes les necessitats
en matèria de xarxes i telecomunicacions corporatives.
Netics és partner especialitzat de Cisco® i disposa de14 anys d’experiència
en aquest fabricant i de les certiﬁcacioms que acreditem la solvència tècnica.

Netics Comunicacions ofereix proximitat, especialització i
eﬁciència tècnica i organitzativa.
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Netics disposa de Tècnics certiﬁcats per Cisco, CCNA, CCNP i CCIE.

ARTICLE

Reconeixements a alguns exalumnes
de l’MBA-URV
Aquest ar�cle neix gràcies a la perícia d’alguns dels ex-alumnes de l’MBA-URV, degut
als premis o reconeixements que han rebut les seves empreses o projectes. Esperem
que això no sigui un ar�cle, sinó que es converteixi en un apartat ﬁxe de la revista, cosa
que voldrà dir que els nostres col·legues con�nuen rebent premis o altres �pus de reconeixements.
Pel que fa els úl�ms mesos, podem esmentar tres ex-alumnes que ha rebut diversos
reconeixements en diferents inicia�ves.
Exalumne:
Charles Anyelo Rico Delgado (17a edició)

socials - a ﬁ de facilitar la presa de decisions
d’inversió, especialment als pe�ts inversors.

Reconeixement:
Experium, campiona d’Espanya del «Tour de
trading» organitzat per Saxo Bank.

h�p://www.experium.es/

Saxo és un dels brokers més importants del
món en inversions on-line. El passat 3 de Juliol
va organitzar el «Tour de trading», concurs a nivell mundial entre els seus usuaris inversionistes, consistent en inver�r a través d’un compte
amb un capital inicial de 100.000 €, resultant
guanyador qui generés els majors rendiments
mitjançant operacions d’inversió.
Experium va obtenir el primer lloc al top de
traders locals, assolint incrementar el valor inicial ﬁns els 282.493,49 €.
h�p://es.saxobank.com/lp/tour-de-trading
Empresa:
Experium és una companya fundada l’octubre
del 2012, dedicada a l’anàlisi de mercats, la
cerca d’alterna�ves d’inversió i la divulgació de
la cultura ﬁnancera.
Experium ofereix l’accés a informació de borsa
de qualitat de forma eﬁcaç i a un cost raonable
- mitjançant l’ús intensiu d’internet i les xarxes
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Ex-alumne:
Jorge Ruiz Royo (10a edició)
Reconeixements:
Gold Winner of Designer Kitchen & Bathroom
awards 2013
KBBreview Bathroom product innova�on
awards 2013
El plat de dutxa tou (So�) creat per Jorge, va
tenir dos importants reconeixements internacionals pel disseny i innovadores propietats.
Un producte innovador i un adequat model de
negoci que està donant bons resultats.
h�p://www.designerkbawards.com/
Empresa:
Jorge Ruiz és el propietari i fundador de
l’empresa Arandipur, SL. Des de l’any 2011 fabrica i comercialitza un innovador plat de dutxa tou, ultralleuger i resistent als cops. Per la

ARTICLE
seva calidesa, tacte suau, propietats an�lliscants i ràpida instal·lació s’està venent amb
èxit fora de les nostres fronteres. El 90% del
negoci és exportació i, actualment, Jorge ja
està treballant en el desenvolupament d’altres
productes per a diversos sectors.
h�p://www.arandipur.es/

sobre dels plànols qualsevol deﬁciència detectada. Això permet que el temps a inver�r d’un
arquitecte o inspector es redueixi en un 60%.
Això és gràcies a que la pròpia solució genera
informes a l’instant, que tots els involucrats en
l’obra poden consultar. Igualment, es redueix
l’ús de paper al no tenir necessitat d’imprimir
els plànols.
L’impacte de l’eina està sent molt important i,
per tal mo�u, Applus i Innovación Apropiada
han signat un conveni per explotar-la a nivell
mundial. Actualment s’està u�litzant per inspeccionar un aeroport a Oman i empreses de
EEUU, Panamà, Colòmbia i Costa Rica ja n’estan
interessades.

Ex-alumne:
Ferran Diaz de Argandoña Veciana (14a edició)
Reconeixements:
Premios Costa Rica Verde e Inteligente
El 25 d’octubre de 2013, l’empresa del nostre
company (Innovación Apropiada) va ser protagonista dels premis que va atorgar CAMTIC
(Camara de Tecnología de Costa Rica), seleccionada per un jurat internacional. El reconeixement fou en relació al desenvolupament
d’un projecte molt innovador en el sector de la
inspecció d’obres civils i carreteres.
h�p://www.cam�c.org/actualidad-�c/comunicado-cam�c-celebro-su-15-aniversario-conla-entrega-de-los-primeros-premios-costarica-verde-e-inteligente/

Amb aquesta nominació l’empresa par�cipa en
dos premis internacionals addicionals: Premios
Globales de Excelencia en Tecnologías de Información y Comunicación de la Alianza Mundial de Tecnologías de Información y Servicios
(WITSA) i el Segell Europeu a la e-Excel·lència
de l’EMF Forum of e-Excellence.
A part de l’esmentada empresa, Ferran creà
al 2005 l’empresa EFIBS, Formación y Soluciones Informá�cas, a Costa Rica, amb oﬁcines a
Espanya i Mèxic. EFIBS ofereix una varietat de
serveis enfocats a servir als nostres clients i a
complir amb les seves necessitats en l’àrea de
la Tecnologia de la Informació i Comunicació
(TIC).
h�p://www.eﬁbs.com/
I, al 2007, fundà l’empresa Dichapa, que actualment desenvolupa un projecte d’habitatges al
Carib.

Empresa:
Innovación Apropiada, fou creada per Ferran
el 2012.
El projecte, concretament, ha �ngut una durada de quatre anys i s’ha desenvolupat entre
l’empresa espanyola APPLUS i l’empresa de
Costa Rica Innovación Apropiada de la qual en
Ferran Díaz n’és director execu�u i soci majoritari.
La solució té el nom de IMAPP (Inspec�ons
Manager Applica�on). Concretament, millora tot el procés d’inspecció de qualsevol obra
civil o carretera, doncs permet mitjançant l’ús
d’una tablet, tenir tots els plànols escanejats,
fer fotograﬁes, aportar vídeo i àudio i anotar a
12
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En Ferran Díaz de Argandoña rebent el seu reconeixement

PROJECTES MBA-URV

Cerveza Artesana Centurión, MBA 17.ª edición
EN ESTE NÚMERO ESTRENAMOS UNA NUEVA SECCIÓN DONDE QUEREMOS DAR VISIBILIDAD A
LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE SE CREAN DURANTE EL MBA.
LA DIRECCIÓN DE LA REVISTA NETWORKING OS INVITA A PUBLICAR UN ARTÍCULO DE VUESTRO
PROYECTO, TANTO SI ESTÁ A PUNTO DE PRESENTARSE COMO SI YA LO ESTÁ.
SI NECESITÁIS PUBLICIDAD, PROMOCIONAROS COMO EQUIPO, O SIMPLEMENTE ESTÁIS MUY ORGULLOSOS DE VUESTRO PROYECTO Y QUERÉIS MOSTRARLO AL MUNDO, TENÉIS UN ESPACIO A
VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA REVISTA DEL MBA. SI ESTÁIS INTERESADOS, PODÉIS CONTACTAR
CON NOSOTROS VÍA E-MAIL (networking@fundacio.urv.cat).

COMPONENTES DEL EQUIPO DE PROYECTO
Arancha Castejón: Licenciada en Management Internacional por ESMA y
MBA por la URV, 17.ª edición. 18 años de experiencia en comercio exterior y 10 años dirigiendo departamentos comerciales.
Iñigo Matas Burrut: Ingeniero Químico por la ETSEQ y MBA por la URV,
17.ª edición. Amplia experiencia como ingeniero en el sector petroquímico. Desde hace 7 años es el director de proyectos de la Empresa IDOM
Ingeniería y Consultoría, des�nado en la reﬁnería de Repsol Petróleo, en La Pobla de Mafumet.
Raúl Pardillos Navarro: Diplomado en Ciencias Empresariales por la URV, licenciado en ITM (Ciencias
y Técnicas de Mercado) por la UOC y MBA por la URV, 17.ª edicion. 5 años de experiencia en el sector
TT, dirigiendo oﬁcinas del grupo ADECCO y, posteriormente, más de 8 años en el sector de mutuas
de accidentes de trabajo, ocupando durante más de 5 años la dirección provincial de Tarragona en
Mutua Intercomarcal.
Xavier Rofas: Diplomado en Relaciones Laborales por la URV y MBA por la URV, 17.ª edición. Desde
hace 5 años es el director provincial de Fraternidad Muprespa en Tarragona, Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Cervezas Centurión es una empresa de nueva
creación dedicada a la producción de cerveza artesanal. Se trata de un producto natural elaborado
a par�r de materias primas de la máxima calidad,
empleando únicamente ingredientes seleccionados.
El proceso de producción se diferencia fundamentalmente respecto al de la cerveza industrial en
13
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que en ningún momento interviene el proceso de
pasteurización, por lo que la cerveza sigue siendo
un producto vivo que permite obtener una bebida
única en cada producción. Así mismo, la ausencia
de pasteurización permite conservar CO2 que se
produce naturalmente durante el proceso de fermentación, eliminando de esta manera la necesidad de inyectarlo, tal y como se realiza en la cerveza industrial.

PROJECTES MBA-URV

El mercado de la cerveza industrial es un mercado muy importante que ya que ha alcanzado la madurez y donde las barreras de entrada
son considerables (las marcas que lideran el
mercado son grandes grupos con presupuestos fuera del alcance de una nueva empresa).
En el gráﬁco se puede observar la comparación cualita�va entre las diferentes escalas de
producción de cerveza.

Así pues, Cervezas Centurion apuesta de una manera clara y decidida por ser la marca líder dentro
del mercado de la cerveza artesana. Es un mercado rela�vamente joven donde la mayoría de las
cervezas artesanas han sido creadas en los úl�mos
10 años.

solamente por expertos en pequeños círculos y
acercarla a todos nuestros clientes. Que puedan
disfrutar de ella en un bar, pero también en su
restaurante favorito acompañando una deliciosa
comida junto a sus amigos o su familia. Es por ello
que nuestra misión es:

Para el desarrollo de la estrategia hemos u�lizado
la metodología Hoshin Kanri. La escogimos puesto
que su enfoque parte de los clientes, buscando encontrar mejoras signiﬁca�vas para ellos. Esto está
perfectamente alineado con una de las referencias
claras de nuestra organización, el cliente.

Elaborar una cerveza artesanal perfecta y posicio-

En primer lugar, efectuamos un análisis de la situación actual, tanto a nivel interno como externo.
Después, realizamos un DAFO y, en base a sus resultados y mediante la u�lización de herramientas
de priorización, procedimos a deﬁnir la Visión de
nuestra de nuestra organización:
Liderar la revolución de la cerveza artesanal.
Esto es lo que realmente deseamos conseguir. Actualmente, la cerveza artesanal es un producto minoritario, con un acceso restringido y rela�vamente desconocido por el gran público.
Queremos romper con eso y ser los creadores de
un producto de la máxima calidad, a ﬁn de acercarlo al gran público. Debemos liberar la cerveza
artesanal, que deje de ser una bebida disfrutada
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narla como marca preferida para todos los consumidores de cerveza artesanal.
Una vez deﬁnida la visión y misión de nuestra organización ya podemos proceder al despliegue de
las polí�cas que le den forma. En este punto hay
que destacar un aspecto que para nosotros es tan
importante como el diseño de una buena estrategia: ¡Su comunicación e implantación!
Nuestra estrategia no es únicamente la estrategia
del director o la de un equipo direc�vo. Ésta se
despliega por todas las personas que forman parte de nuestra empresa. Es un trabajo en equipo y
para ello u�lizamos la metodología del catch-ball.
En primer lugar, par�mos del DAFO y de él obtenemos un enfoque. En base al él, el equipo direc�vo
establece unos obje�vos anuales y, por úl�mo, estos obje�vos se traducen en proyectos de mejora
en cada uno de los departamentos de la empresa,
que son los que realmente están cerca del proceso
y los que mejor lo conocen. En este proceso par-

PROJECTES MBA-URV

�cipa toda la organización. ¡Los obje�vos son de
todos y los conseguimos entre todos!
La prioridad compe��va de Cervezas Centurión
no se basa en el liderazgo en costes (inviable por la
posición actual de nula experiencia en producción
de cerveza) sino que se opta por diferenciar los
productos de Cervezas Centurión por su calidad,
innovación y servicio al cliente.
Los factores clave para la diferenciación de los productos de Cervezas Centurión son:

a) Posicionamiento como productos de la más
alta calidad, así como potenciación de las caracterís�cas más valoradas por los clientes.
b) Apuesta decidida por el servicio al cliente. Lo
más importante es el servicio y la necesidad, que
se sa�sface más que el producto en sí mismo.
c) Creación de nuevos productos. Para ello es
fundamental la iden�ﬁcación de necesidades
en el mercado y el desarrollo de productos que
la sa�sfagan.

A con�nuación se muestra el plan estratégico de Cervezas Centurión para los cuatro primeros años:

Nuestra cerveza será un producto exclusivo, de calidad, que logre diferenciarse de las demás cervezas por sus sabores y cualidades, derivadas de un
proceso de fabricación 100% artesanal y natural.
El catálogo inicial de productos de Cervezas Centurión estará formado por cuatro variedades de cerveza, que se producirán inicialmente en botellines
de 33 cl:
• Centurión Original (variedad Lager)
• Centurión Tostada (tostada)
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• Centurión Morenita (negra)
• Centurión Mixta (con limón)
Dentro del esquema de producción de Cervezas
Centurión se han iden�ﬁcado dos etapas, claramente diferenciadas, buscando op�mizar la estrategia empresarial y la disminución de riesgos y necesidad de ﬁnanciación. En un primer momento, la
producción será subcontratada.
El enfoque principal se realizará sobre el conocimiento de la marca. A ﬁnales de 2015, las ventas es�madas permi�rán el paso a la producción
propia, lo cual proporcionará unos mejores costes
produc�vos en función de las ventas previstas.

CRÒNICA

Barbier i Pérez despullen la revolució vinícola del Priorat a la inauguració
de la 19a edició de l’MBA-URV
una de les primeres claus del projecte. «Vam fer-ho
perquè no teníem ni un duro», va comentar somrient.
Impulsor de l’Escola d’Enologia de Falset, Pérez va recordar que el preu que van ﬁxar de referència va ser el
de 1.500 pessetes l’ampolla. «No ho valia ni un Vega
Sicilia acabat de sor�r del celler!», va destacar. Pérez va
ser qui va impulsar la revalorització del preu del raïm
pagat ﬁns aleshores als pagesos. «Si volíem fer uns
grans vins calia pagar un preu just als pagesos, els demanàvem que cul�vessin cep per cep», va recordar.
René Barbier i Josep Lluís Pérez durant la seva intervenció

R

ené Barbier i Josep Lluís Pérez van abordar les
claus que han fet possible la transformació vinícola del Priorat en 90 minuts d’una conferència
inaugural brillant, davant una seixantena de persones,
entre estudiants de la 19a edició de l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili, professors i convidats. Dues de les
personalitats més transcendentals per entendre la revolució del vi, en una comarca ara fa 25 anys extremadament empobrida i envellida, on els cellers tancaven
portes i el vi es venia a doll a preus rebentats, van construir un relat sorprenent per explicar conceptes com la
polí�ca de preus, la promoció o l’estratègia per diferenciar un producte. Enganxats a la realitat del moment,
tots dos van animar als estudiants a emprendre nous
projectes precisament ara, en un moment de grans diﬁcultats econòmiques. «Quan tothom ho veu negre, si
ho veus blanc, tens una carretera per córrer per tu sol»,
va destacar Pérez. «Ara que tot està trencat, és la millor
època per crear nous projectes. Quan tot està construït
i funciona, no hi ha res a fer. I ha quedat clar que el model actual no serveix», va afegir Barbier, entusiasmat.
Barbier va obrir la conferència inaugural preguntant-se
per què ha funcionat la revolució vinícola del Priorat.
«Jo sóc la intuïció, el ﬁlòsof», va adver�r. Però va voler
deixar clar, des d’un bon començament, que sempre,
també en aquells inicis incerts, van tocar de peus a terra. «Per a que funcionés calia que fos rentable, si no
era rentable no tenia cap futur. Vaig tenir clar que calia
ﬁxar un preu mínim per ampolla per començar a reobrir els cellers que havien tancat», va detallar.
Josep Lluís Pérez es va presentar com la part cien�ﬁca
i pedagògica d’aquella aventura. «M’encanta comunicar», va avançar. «Però no en tenia ni idea de vi», va
admetre, en una clara declaració d’intencions. «El René
ens va ensenyar a tots a gaudir del vi», va recordar. «I
això és l’essencial», va afegir. En els inicis d’aquella
aventura, d’un grup de joves sense poder econòmic ni
inﬂuències que van aterrar al Priorat, Pérez va trobar
16
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Tots dos van anar de la seva experiència al moment
actual, d’aquells anys 90 de descobriments i proves a
la situació actual. Els dos vinaters van adver�r que la
segona generació del nou Priorat, els ﬁlls d’aquells qui
es van aventurar ara fa més de 20 anys, faran ara encara millor aquell projecte. «Em sento molt a prop de la
generació d’ara. Una persona sola no pot fer res, una
societat pot canviar les coses», va rematar el vinater
tarragoní d’arrels franceses.
Premi de Messer Ibérica de Gases al millor expedient
acadèmic i reconeixement als millors projectes dels
alumnes de la 16a edició

Leyre Velasco rebent el premi al millor expedient de la 16a edició
de l’MBA de mans d’en Rubén Folgado i na Marion Riedel,
de Messer Ibérica de Gases

Al ﬁnal de la conferència es va fer un reconeixement
al millor expedient i als millors projectes empresarials
dels alumnes de la 16a edició. Pel que fa al premi al
millor expedient acadèmic, patrocinat per l’empresa
Messer Ibérica de Gases, SAU, va ser per l’alumna Leyre
Velasco. En la categoria de millor projectes empresarials hi va haver un empat entra la proposta M&I Investments, SL (promogut pels alumnes Maiquel Colle�
i Iván Sánchez), i Crustum (realitzat pels alumnes José
María Robles, Joaquim Valldepérez i Leyre Velasco).

EINES

Llibres

Algunes de les recomanacions del apartat Eines són fetes a través del grup MBA URV de LinkedIn.

¿Puedo comprar una empresa?
Enrique Quemada
PIRAMIDE
ISBN: 9788436825619

És un llibre pràc�c, ple d’exemples reals, i escrit per un dels
millors experts en operaciones corpora�ves. És una obra de
formació i informació de gran interès pels empresaris i emprenedors que es plantegen la compra d’una emprea. Al llarg del
text, l’autor va presentant el procès que cal seguir per comprar
una empresa. Explica com localitzar-la, avaluar-la, valorar-la,
com buscar ﬁnançament i com estructurar la negociació per
la compra. Fa entendre al lector que és possible comprar una
empresa si realment es desitja i explica pas a pas com fer-ho i
quin pot ser el �pus d’empresa més adequat al perﬁl del comprador.
ÍNDEX
Introducció. Perquè comprar una empresa. On està la oportunitat. El moment que sempre has esperat. Com trobar i comprar una empresa. Com ﬁnançar la compra. Es pot comprar
una empresa per 1€ ? Amb qui comprar-la. Com dis�ngir les
bones empreses. Aspectes importants a estudiar en l’empresa.
Com saber quant val. Els assessors. Claurs per negociar amb el
venedor. Conclusió.
Font: www.edicionespiramide.es

Velocidad
Combinando el Sistema Lean,
el Seis Sigma y la Teoría de las
Limitaciones para alcanzar
resultados excepcionales
Dee Jacob, Susan Bergland, Jeﬀ Cox
Alienta (Grupo Planeta)
ISBN: 9788492414406

Millones de lectores en todo el mundo han leído la novela
«La meta», de Jeﬀ Cox y Eliyahu Goldra�, que a través de la
ﬁcción explica los principios de los métodos innovadores de
ges�ón desarrollados por Eliyahu.
Ahora, de la mano del Ins�tuto AGI-Goldra� y de Jeﬀ Cox,
llega «Velocity», una narración llena de consejos prác�cos
para direc�vos de cualquier área empresarial.
A Amy Cieolara, la protagonista de esta exquisita historia, le
comunican que su empresa Hi-T Composites se conver�rá
en subsidiaria de su rival Winner Inc, y que será nombra-
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da presidenta interina. Su misión será conver�r a su nueva
empresa en un paradigma de la ges�ón empresarial, tarea
a la que se dedicará combinando tres disciplinas: el sistema
Lean, para reducir los sobrantes; el Sistema Seis Sigma, para
reducir errores y garan�zar la calidad; y la TTeoría de las Limitaciones, para mejorar la produc�vidad.
La historia de Amy es la de cualquier direc�vo que deba enfrentarse al reto de implementar con�nuas mejoras. De eso
trata «Velocidad», de cómo llevar a cabo cambios di�ciles y
costosos y de alcanzar, de la forma más rápida posible, los
obje�vos estratégicos.
Todo ello a través de un método de éxito contrastado que ya
ha sido u�lizado por mul�nacionales como Procter & Gamble o ITT, y que viene avalado por el sello Goldra�, estandarte de la excelencia empresarial.
Font: www.planetadelibros.com

Las claves del éxito de
TOYOTA
14 principios de ges�ón
del fabricante más grande del mundo
Jeﬀrey K. Liker
Ges�ón 2000 (Grupo Planeta)
ISBN: 9788498750744

¿Qué puede aprender su empresa de Toyota?
- Doblar o triplicar la velocidad de cualquier proceso em
presarial
- Desarrollar la calidad en el puesto de trabajo
- Eliminar los enormes costes del despilfarro escondido
- Conver�r a cada empleado en un inspector de control
de calidad
Hoy en día, las empresas de todo el mundo están intentando implementar el método radical de Toyota para aumentar
el ritmo de los procesos, reducir el despilfarro y mejorar la
calidad. Pero, ¿están encontrando el fundamento real del
éxito de Toyota, bajo la superﬁcie de herramientas y técnicas
Lean?
Las claves del éxito de Toyota expone el único enfoque de
Toyota acerca de la ges�ón Lean –los 14 principios que guían
la calidad de la empresa japonesa y su cultura marcada por
la eﬁciencia. Se en�ende muy bien qué puede aplicarse a
cualquier organización y a cualquier proceso de negocio, ya
sea en servicios o en la industria, y cómo la correcta combinación de una ﬁloso�a a largo plazo, procesos, personas y
soluciones a los problemas, puede transformar la organización en Lean, aprendiendo inicia�vas del modo de proceder
de Toyota.
Font: www.planetadelibros.com

EINES

En el nº 3 de la revista Networking vam presentar un ar�cle sobre la metodologia GTD (Ge�ng Things Done) del
llibre de David Allen «Organízate con eﬁcacia», el qual va tenir molt bona acollida entre els nostres lectors.
Un cop llegit el llibre i decidit a implementar GTD en la vida diària, comença la recerca del millor suport per
aplicar-la. Es pot optar per suports tradicionals del �pus carpetes, notes, etc., però, a l’era de la tecnologia han
sorgit inﬁnitat d’eines so�ware que en major o menor mesura ajuden a implementar GTD.
Una d’elles pot ser EVERNOTE. Es tracta d’una aplicació disponible per Windows, IOS, i Android. Ofereix una
versió gratuïta amb la majoria d’opcions obertes i un espai d’emmagatzematge important. També hi ha opcions
de pagament que afegeixen més espai per guardar documents i alguna funció avançada com les recerques dins
de PDF.
Bàsicament, podem u�litzar-lo com un repositori d’informació per notes, idees, llistes de tasques, documentació de projectes, etc. S’hi poden guardar arxius Word,
Word Excel,
Excel PDF i fotograﬁes. I tot, organitzat en carpetes
anomenades llibretes.

També s’integra amb eines de correu electrònic com Outlook de manera que des de l’aplicació de correu, simplement clicant un botó, s’envia el missatge a una carpeta d’Evernote. Només cal escollir la carpeta des�, i afegir
els tags que facilitaran les cerques futures. Quelcom similar es pot fer amb el complement que l’integra amb
navegadors com Chrome o IE.
I, tot plegat, disponible en qualsevol disposi�u i sincronitzat al moment. Podeu afegir una nota (text, imatges,
veu) en el vostre Smartphone, i quan arribeu a l’oﬁcina el �ndreu en l’aplicació Evernote d’escriptori.
Font: www.evernote.com
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Dijous, 24 d’abril de 2014 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)
Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona

SESSIONS INFORMATIVES

Dijous, 15 de maig de 2014 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)
Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
Dijous, 29 de maig de 2014 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)
Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
Dijous, 19 de juny de 2014 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)
Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
Dijous, 10 de juliol de 2014 - 18.30 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)
Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona

Si us plau, conﬁrmeu la vostra assistència: mba@fundacio.urv.cat

PARETETA, 4 - 43760 EL MORELL (TARRAGONA)
Tel. 977 842 555 | reserves@lagrava.com

