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EDITORIAL

Creix la família de l’MBA
«Creus que un MBA és la formació que s’ajusta a les
meves necessitats?» Aquesta és la pregunta que es fa
molta gent. I la realitat és que dins de la nostra comunitat tenim persones amb perﬁls ben diferents que han
passat per la casa.

Noemí Aymamí, 18a edició MBA-URV
Pere Marc Franquet, 13a edició MBA-URV

El perﬁl més habitual als MBA és el d’un tècnic que treballa en una empresa mul�nacional i que passa a assumir responsabilitats de ges�ó. També aquell que ja és
responsable d’una àrea de l’empresa i que vol conèixer
com funcionen la resta de departaments, i que, gràcies
a aquest coneixement global de l’organització, pot assumir en el futur rols de direcció i ges�ó. Però la realitat és que aquest paisatge s’ha anat diversiﬁcant, sobre tot, en els darrers anys: empresaris provinents de
la pe�ta i mitjana empresa, emprenedors i successors
en l’empresa familiar s’han anat incorporant a aquest
màster.
De fet, quan parlem d’empresa, pot ser gran, mitjana
o pe�ta. La formació que aprens a l’MBA és aplicable a
totes elles, cadascuna segons les seves peculiaritats.
En un món en que cada cop se’ns demana més que engeguem la nostra pròpia inicia�va empresarial o que
reinventem i diversiﬁquem el nostre negoci i la nostra
manera de treballar, cursar un MBA et dóna les eines
necessàries i l’empenta per afrontar amb més conﬁança en un mateix els reptes que se’ns presen�n. Ja
sigui per compta pròpia o aliena.
Aquest darrer número de la revisa «Networking MBAURV» n’és un bon exemple d’aquesta diversitat. Esperem que sigui del vostre grat!
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Àngels Fortuño

5a edició MBA-URV
Propietària i gerent d’IMPAT-Diagnòs�c i Eldine Patologia.

per Noemí Aymamí

Formada en ciències de la salut: Llicenciada en Medicina, especialitzada en
Anatomia Patològica, i doctora per la URV.
IMPAT, una empresa de serveis sanitaris, fou el projecte que va executar, presentar i defensar a l’MBA i, alhora, esdevingué real. A la vegada, els coneixements adquirits al màster l’enforteixen per créixer ﬁns al punt que el considera
la formació que més impacte ha tingut en la seva vida. Al 2012, adquireix
Eldine Patologia, el laboratori líder a les comarques de Tarragona.
Una trajectòria amb la qual es pot aﬁrmar que l’excel·lència assistencial i de
gestió empresarial poden anar agafades de la mà.

Metgessa, especialista en Anatomia Patològica via
MIR i Doctora per la URV. Per què decideixes cursar
un MBA?
Un llarg procés acadèmic que, tot i així, em va portar a
l’atur. El meu entorn eren les ciències de la salut, però
sempre havia �ngut inquietuds en el món dels negocis. I després de quatre anys a l’atur vaig decidir cursar
l’MBA.
En una visita que vàrem fer a les instal·lacions de la teva
empresa, ens deies que l’MBA era la formació que més
impacte havia �ngut a la teva vida. Què et va aportar
l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili?
Jo sempre dic que després de l’MBA vaig perdre la por,
vaig prendre consciència que podia assolir tots els objec�us que em proposés. Les persones més properes a
mi, les que han experimentat aquest canvi, ho poden
cer�ﬁcar. Per a mi va ser com agafar perspec�va, sor�r
del meu entorn, per tenir una visió més completa o, si
volem, en podem dir més real, del conjunt.
Quins records tens d’aquells dos anys viscuts a la 5a edició?
Va ser molt diferent al que havia viscut. Companys
de disciplines ben dis�ntes, les matèries, la forma
d’ensenyar i, en especial, una mentalitat molt més analí�ca de la que havia trobat en la formació anterior.
El projecte que desenvolupes a l’MBA, «IMPAT-Diagnòs�c per la imatge i laboratori d’anatomia patològica», és
un projecte que posteriorment portaràs a la realitat. Et
va ajudar tot el treball que vas desenvolupar a l’MBA
per emprendre el teu negoci?
Totalment. L’un sense l’altre no haurien exis�t. Va ser
com un embaràs de bessons, la teoria i la pràc�ca a la
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vegada, la mateixa setmana. La societat es va crear una
setmana abans de defensar el projecte ﬁnal.
Bé, amb tot, vaig adaptar el projecte a la meva realitat
personal, sense renunciar a l’essència i als objec�us. És
a dir, en aquell moment no em podia plantejar ni permetre una inversió per posar en funcionament un laboratori d’Anatomia Patològica i, per tant, aquesta feina la
vaig externalitzar. Com els inicis eren des de zero i els
ingressos no estaven garan�ts, vaig reduir les despeses
a la mínima expressió, com havia après a l’MBA.
Fer-ho d’una altra manera hauria estat un fracàs. Deu
anys més tard vaig fer realitat i, ﬁns i tot, vaig superar
el projecte inicial.
Què és el que més et va facilitar poder portar-lo a la
realitat?
Faria referència a dos aspectes. El primer, el fet que
vaig fer el projecte sobre un tema que coneixia i es va
demostrar bàsic. El segon aspecte, al canvi de visió que
vaig tenir pel que fa a la complexitat de les empreses,
després de les classes de comptabilitat, ﬁnancer i ﬁscal.
Bé, que les empreses no són tant complexes com pensem inicialment.
I, el 2012, arriba un nou punt d’inﬂexió a la teva trajectòria professional amb l’adquisició d’Eldine Patologia.
Com et planteges aquest nou pas?
Forma part de la mateixa evolució de l’empresa. Va
suposar, però, un pas de gegant perquè vam adquirir
l’empresa líder a les comarques de Tarragona.
El 2014 obres un nou centre a Tarragona, a més de
l’inicial que ja tens a Tortosa. Això indica una molt bona
evolució del model de negoci. Ens pots desvetllar algun

L’ENTREVISTA

dels seus secrets?
No sé si qualiﬁcar-ho de secret. Es tracta de molta dedicació i de tenir, i no perdre, la passió pel que fem.
Com a professional del sector, amb una àmplia visió
arran la teva trajectòria professional, com veus la situació actual de la sanitat pública al nostre país?
La sanitat pública disposa d’equipaments i professionals excel·lents. En un altre plat de la balança hi posaria la ges�ó, que sembla que no acaba de trobar les
eines per a l’equilibri.
Sabent que ets una persona amb moltes inquietuds,
quin és el nou objec�u que t’has ﬁxat?
Con�nuar cercant l’excel·lència en totes les vessants de
la feina: assistencial, gerència, etc. sense perdre la passió pel que fem. Els objec�us, per més llunyans que ens
semblin, s’acaben assolint.
Què li diries a una persona que s’està plantejant si un
MBA és la formació que necessita per donar un impuls/
canvi a la seva trajectòria professional?
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Li explicaria que ens hem de felicitar per tenir una formació com l’MBA de la URV, una oportunitat que no
es poden perdre. I més ara, amb l’exemple que podem
donar i transmetre els alumnes d’edicions anteriors.

ARTICLES D’INTERÈS

Catalans al K2 (8.611 m) pel Magic Line 2004
«Un objec�u per a l’excel·lència».
«Lideratge. Treball d’equip d’alt rendiment exemplar i amb èxit».
Òscar Cadiach i Puig
Guia d’Alta Muntanya UIAGM. Tècnic Superior de Muntanya i professor de l’MBA- URV.

L

’any 2004 fou el 50è aniversari de la primera ascensió al K2, un gegant de l’Himàlaia de 8.611 metres
d’alçada. Els italians Aquille Compagnoni i Lino Lacedelli havien conquerit la segona muntanya més alta
de la terra, després de l’Everest, i també considerada
la més di�cil, el 31 de Juliol de 1954 per l’esperó dei
Abruzzi, nom amb el que batejaren la ruta normal en
record dels primers exploradors de la Gelera del Baltoro, a la serralada de muntanyes del Karakorum a la
regió del Bal�stan, Pakistan.
Amb qui?
Un organitzat i lleuger grup d’alpinistes del nostre país
(en Valen� Giró, Jordi Tossas, Jordi Coromines, Manel
de la Ma�a i Òscar Cadiach -leader-, tres d’ells érem
professionals, és a dir, guies de muntanya UIAGM i dos
aspirants al �tol) vam decidir afrontar el repte d’escalar
el K2, però per la ruta més di�cil, la Magic Line.

El lloc
Es tractava de realitzar una expedició al Pakistan, país
de costums i religió musulmanes molt arrelades i de
tradicions ben diferents a les de les nostres contrades.
L’època més aconsellable per anar-hi era a ﬁnals de primavera/es�u, època per a la que vàrem fer els prepara�us. Després de diverses expedicions realitzades al Baltoro, sabíem que un factor a tenir en compte era com
ens trobaríem aquesta immensa muntanya: en quines
condicions de neu? quina climatologia �ndríem? Sabut
era que hi hagut cops, com l’any 2002, que no vaig ni
poder apropar-m’hi, i que també disposava del permís Oﬁcial del Ministeri de Turisme Pakistani i l’Oﬁcial
d’Enllaç, que et pertany durant els dos mesos llargs que
era prevista l’expedició. Les con�nues nevades ens varen fer desis�r del nostre propòsit un cop arribats al
Camp de Base a una alçada de 5.000 m, ﬁns a on hi arriben els portejadors acompanyants durant un trekking
d’uns 8 dies, primer per la Vall i després per damunt
de la gelera del Baltoro. Aquestes són diﬁcultats objec�ves a part de les inherents i tècniques de la mateixa
escalada en sí.
El que sens dubte és el més important a l’hora d’afrontar
un repte de tal magnitud és:
L’EQUIP HUMÀ, LES PERSONES, UN EQUIP D’ALT RENDIMENT.
Com?
Mantenir l’esperit, la mo�vació, la il·lusió per la tasca
en la que ens hi havíem d’implicar al cent per cent durant un llarg període de gairebé tres mesos: juny, juliol
i agost de 2004, temps que vàrem esmerçar en aquest
procés d’escalar la Màgic Line del K2.
Érem un equip que teníem avantatges de més coneixement i experiència, per exemple davant els porters a
l’haver-hi anat varis cops. Desenvolupàvem habilitats
de lideratge.
Poques desavantatges, ja que tots coincidíem en com
afrontar l’objec�u i procuràvem de ser pràc�cs, tot i el
pensament de grup.

K2
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Com que era el 50è aniversari, hi havien moltes expedicions, era una mica caò�c la quan�tat de grups de gent
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que coincidíem per anar al K2. Més de 14 expedicions
que en total agrupàvem a unes dues-centes persones.
Ara, tots anaven per la «ruta normal» menys nosaltres,
això ens donava una avantatge addicional:
• Érem nosaltres sols al Màgic Line. Per tant,
l’autoes�ma creix.
• Sen�ment de seguretat, mo�vació, orgull de per�nença al grup d’escollits.
• Ens vàrem crear unes normes, exemple �ming de
com afrontar la muntanya. Els nostres valors.
• Vàrem reduir les pors inicials. Exemple: per afrontar el temut Coll Negro�o on hi queien moltes allaus
durant el dia degut al calor. Ho vàrem fer a les nits
més fredes.
• Va ésser desenvolupament personal i compe��vitat produc�va.
Érem un team amb responsabilitats compar�des i treball en grup, que al llarg d’aquest procés va donar uns
resultats signiﬁca�us d’alta produc�vitat.

que situa al viatger al llarg del recorregut del riu Indus
ﬁns l’oasi i població de Skardu, portal d’entrada al Bal�stan. Des d’aquest punt, amb vehicles 4x4, encara recorrem les polsoses pistes i agosarats barrancs al llarg
del riu Braldo negre pel seu color de fang i pedres que,
amb fúria, arrosseguen les aigües.
Vam arribar a Askole, darrer poblet, situat a 3.000 m
d’alçada, on comença la marxa a peu. La major part
de l’any, aquest poble està cobert de neu i els seus
habitants es dediquen al bes�ar, ja que només tenen
collita a l’es�u. Tenen entrada de divises quan hi arriben les expedicions i els trekkings que es dirigeixen a
l’anomenat Baltoro. Aquí és on hi ha la màxima concentració de muntanyes de la terra de roca i glaç, com
els Trangos, Uli Biaho, Paiyu Peak, Masherbrum, Torre
Muztag, Baltoro Cathedrals, els Gasherbrums, Broad
Peak i K2. Aquestes darreres, de les quals quatre superen els 8.000 m, són el veritable paradís dels escaladors
i himalayistes internacionals. Almenys un cop a la seva
vida voldrien visitar i intentar escalar alguna d’aquestes
puntes, que desaﬁants s’enlairen cap el cel.
Havíem realitzat l’etapa de formació amb una preexpedició de sis mesos i una aproximació de 15 dies. El procés de construir l’esperit d’equip i confortabilitat ens
donava suport per estructurar les ac�vitats a realitzar
per part de l’equip, que era la nostra estratègia clau.
Des d’aquest moment, l’expedició entrava en una fase
de tempestat. Érem els únics que afrontàvem un repte
totalment fora del comú i de la ruta normal. Teníem que
traçar una ruta enmig de la Gelera de Filippo, les allaus,
les esquerdes, la boira, dubtes de si podríem arribar al
Coll Negro�o a 6.400 m (l’alçada de qualsevol cim alt
dels Andes i al que acabaríem pujant 10 cops durant
tota l’expedició). Apareixien problemes, ens qües�onàvem si aquesta era la millor ruta o desis�r. Teníem
aquest conﬂicte.
Vàrem dividir la muntanya en tres parts com estratègia
clau:

Les etapes en el desenvolupament de l’equip: els primers mesos abans de la sor�da des de Barcelona, van
ésser un període d’intensos prepara�us, entrenaments,
alimentació, equipament, material, comunicacions, entrevistes, mitjans, espònsors.

1. La part perillosa, (va durar un mes). Començarem
amb escoltes ac�ves, ges�onar conﬂictes i arbitrar asser�vament. Fomentar la comunicació. Des del Camp
Base a 5.000 m ﬁns on vàrem instal·lar el C1 al Coll de
Negro�o a 6.400 m que calia travessar la gelera i després instal·lar cordes ﬁxes per les pendents de glaç i
neu ﬁns al camp. Molts cops el mal temps ens feia recular, les males condicions de la neu, etc.

Els membres de l’expedició ens coneixíem millor, bon
ambient, la raó d’ésser un equip, el talent, quina norma
seguiríem, quins objec�us, el paper de cadascú de nosaltres i les responsabilitats, la comunicació.

Vàrem iden�ﬁcar els problemes: neu tova, esquerdes,
allaus. Acceptar les tensions i mantenir la calma, proporcionar opinió i feedback. Diàleg obert i comunicació. Decidirem fer un canvi en els horaris.

Així vàrem marxar al Pakistan i, després, tot seguit,
iniciarem el procés amb la marxa d’aproximació. Començant des de la capital Islamabad per la KKH (Karakoram Highway), la ruta sinuosa i perillosa, alhora

Vàrem passar a treballar obrint ruta durant les hores
nocturnes, així teníem més seguretat en l’estat de la
neu, ja que a les diürnes amb el sol les allaus són més
freqüents. Acostumàvem a llevar-nos a les 23 h, pre-

L’equip.
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níem un breu esmorzar a base de cereals, te/cafè o infusions i sor�em amb la fresca nocturna sobre les 24 h
i progressàvem amb direcció al C1 per la neu dura amb
grampons (més seguretat) i arribàvem sobre les 4 h al
Negro�o.

3. La part d’aventura, (15 dies). Aquí ja aﬂorava el rendiment de l’expedició. Alta produc�vitat. Començaven
a sorgir els resultats. Teníem responsabilitats. Actuar
com a recurs. Millora con�nuada. Celebrar els èxits.
(C1, C2, C3, C4, etc.). Ensenyança a d’altres a comportar-se, com liderar i liderar-se. Lideratge compar�t.
Quan, qui arribi al cim (objec�u èxit?) té que assegurar-se de tenir forces per la baixada on és l’èxit del veritable resultat.

Arribats al Coll del Negro�o, a 6.400 m.

2. La part tècnicament di�cil, (va durar un mes), etapa de normalització. On tots cooperàvem. Millorant
cada dia. Consolidant conﬁança. Coaching individual,
compar�nt lideratge. Es facilitaven les intervencions
i s’implantaven millores. Des del C1 al C3 el Pulpit a
7.500 m. Escalada en roca, arestes, corredors de glaç,
neu. Canals com l’hanging crack, a 7.300 m, d’una diﬁcultat de VI grau UIAA. Però, alhora, molt més segur, ja
que el recorregut era per una part convexa aliena a les
allaus que anaven expulsant la muntanya.
L’equip, amb cordades de dos persones, s’anava rellevant; dos obrien ruta i dos donàvem suport amb material, cordes, alimentació, tendes. Un dia liderava una
cordada i l’altra, al dia següent, així combinàvem les
tasques.
Al Coll Negro�o descansàvem, fèiem un mos i, si el
temps ho perme�a, con�nuàvem ﬁns el C2, a 6.900 m
(l’alçada del Aconcagua, el sostre d’Amèrica). Cinc cops
vàrem anar al C2 la Nid d’Aigle. Allà passàvem la nit per
al dia següent arribar al C3 a 7.500 m (tres cops) i baixar
al Base per esperar la propera ﬁnestra de bon temps i
optar per l’atac al cim.

Camp 3 (C3) El Pulpit, a 7.500 m.

Aquests 1.100 m, com l’alçada del Cerví, que ens portaria des del Pulpit a 7.500 m ﬁns el Cim del K2, a 8.611
m. Aplicaríem tots els nostres coneixements per a fer
coincidir el bon temps durant la nostra ascensió al cim.
On apareixerien factors decisius com l’alçada, la manca
d’O2, les baixes temperatures, el mateix desconeixement de la ruta, l’estratègia de l’atac al cim, com faríem
el descens. Eren qües�ons que ens plantejàvem. El recorregut de la Magic Line, sinuós però molt ben traçat,
tan sols havia estat recorregut un sol cop feia 18 anys,
pels polacs Piasecki, Wroz i el xec Bozik. La informació
era minsa, un d’ells havia mort en el descens.
També va ésser determinant el bon estat del team, pel
que fa a la salut mental, alhora d’afrontar el cim.
L’atac al cim
L’estratègia acurada que vàrem dissenyar en funció
dels canvis meteorològics: el 2004 la meteorologia al
Baltoro va ésser molt canviant però produc�va per a la
nostra ac�vitat. Normalment teníem períodes de dos
o tres dies bons. Per contra, quatre o cinc de dolents i
d’inac�vitat (si podíem sempre al CB).
De manera que, tenint una previsió meteorològica,
durant els prop de tres mesos d’expedició, vàrem controlar diàriament (ens fèiem la nostra pròpia previsió):
temperatura, velocitat del vent i humitat rela�va, tot i
tenir dues compara�ves que rebíem de TV3.

Camp 2 (C2) al Nid d’Aigle, a 6.900 m.
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De tres dies bons previstos (13, 14 i 15 d’agost), vàrem
optar per sor�r la tarda del dia 10, amb un temps re-
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gular per passar la nit al C1; el següent amb un temps
encara pitjor al C2; i així, quan el dia 12 no arribava
el bo, ens vàrem veure obligats a dormir d’una manera improvisada (bivac) a 7.300 m, on no hi teníem cap
camp d’alçada degut a la gran acumulació de neu que
ens impossibilitava de con�nuar. Els dubtes varen aparèixer. Però el següent dia vàrem arribar al C3. Ara sí, el
bon temps va arribar mig dia més tard. El 14, amb bon
temps, vàrem afrontar el terreny d’aventura per arribar
després d’una esgotadora jornada buscant un passatge
mixt molt di�cil de grau V per sobre de roca i glaç (on
m’hi vaig deixar la pell per superar-lo) i arribar (a 8.000
m) per entrar al corredor Casaro�o on ens portava a
8.100 m.

Tram més di�cil de la Màgic Line K2:
a 8.000 m superant el V grau.

Vàrem saber conjugar valors, estàndard intern que determina els comportaments i circumstàncies crí�ques
i irrenunciables, com la de la comunicació amb la família, mitjançant correus electrònics o telèfon satèl·lit.
Les amistats (rela�onships) amb les altres expedicions
del Camp Base, la tasca del gran repte que representava per la comunitat d’alpinistes que afrontàvem com
es�mul vertebrador en tot els àmbits, mitjans, el ressò
dels mitjans i suport de TV3, Catalunya Ràdio, etc. Moment àlgid (any de baix resultat en els Jocs Olímpics).

Jordi Coromines i Òscar Cadiach superant el corredor del
Casaro�o, a 8.000 d’alçada.

La nit va ésser incomodíssima en la pe�ta tenda sobre
una «repisa» excavada a la neu dura. Vàrem entrar a
descansar tard, negra nit quan, encara de ma�nada,
el 15 sor�rem amb un fred intens. I, arribats a 8.300
m, veiem que el dia que ens preveiem de cim anàvem
lents. Era migdia i encara no teníem clar per on creuar
un camp de neu i sor�r per entre les roques cap a
l’aresta que mena al cim, 311 m més amunt. Optarem
tots tres per tornar a la tenda on havíem passat la nit
abans.
El dia 16, de nou tornarem arribar al mateix punt, a
8.300 m. En aquest punt vaig decidir tornar enrere (calia estar al 100 % i no posar en perill, en cas de dubte,
als altres components de la cordada). En Manel va fer
el mateix uns minuts més tard (consensuat estava que
a aquesta alçada, qualsevol anomalia que un �ngui, di�cilment els companys podran ajudar-lo). En canvi, en
Jordi Coromines, tenia ben clar que podia con�nuar,
com així va ésser. Superat el camp de neu, i un cop a
l’aresta, va comunicar amb nosaltres (amb descens ﬁns
al C3), dient-nos que estava a 60 m del Cim. Eren les 17
h i creia que li costaria un parell d’hores, tot i que, ﬁnalment, en van ser 6 o 7 h. Era negra nit quan va arribar
al Cim del K2, de 8.611 m.
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També vàrem viure la part ultra superior de la grandesa
del cim, la part de l’èxit que aproﬁto per fer la meva
aportació en quant a la deﬁnició d’èxit:
Segons Jim Hayhurst, Senior Chairman, Outward Bound
Canada de la publicació del llibre The Right Mountain:
Lessons from Everest, on the Real Meaning of Succes: el
veritable èxit, true success: “is the a�ainment of purpose without compromising core values.” Com aconseguir
el teu propòsit sense comprometre els valors emocionals,... “I hope you enjoyed the trip.” ... Esperem que
hagis disfrutat del teu viatge. La del treball en equip i,
en aquest cas, d’un dels membres: d’en Jordi Corominas; i, també, de nosaltres dos que vàrem saber renunciar i no afeblir.
Sobre les 24 h de la nit va creuar la Línia Màgica, on va
comunicar la no�cia precisa i justa per con�nuar (segons havíem pactat «focalitzar el resultat» de qui arribés al cim no s’havia d’esmerçar temps degut a l’alçada,
manca d’O2 i fred) amb el descens per la ruta normal.
«He Fet Cim. Fa Fred. Baixo». Són les seves paraules pel
walkie talkie. En Jordi descendia per la ruta normal i
nosaltres per la diﬁcilíssima Magic Line. Era previst que
ens trobéssim al Camp de Base un parell de dies després, cap al 18. Però el des�, en forma de fatalitat, ens
va alterar l’estratègia.

ARTICLES D’INTERÈS
cut forma part del passat. Ens esforcem per ser millors
dia a dia i no per ser els millors. És la meva visió com a
leader i Cap de l’expedició, de com va anar l’Expedició
«Catalans a la Magic Line 2004».
Tots els moviments, estratègies, la logís�ca emprada
que vàrem realitzar per assolir i baixar de la muntanya
es varen consensuar. La comunicació va ésser ﬂuida,
constant a diari. Es va cuidar el detall, vàrem aprendre
dels nostres propis errors. Vam op�mitzar al màxim
els nostres recursos. Vàrem aconseguir un repte gairebé inigualable. Tot i així també el preu és molt alt,
però és que és això el repte de la vida. «Si no sor�m
de casa di�cilment mai aconseguiríem assolir el K2»,
aquestes són paraules d’en Jordi Coromines, a qui
rendeixo homenatge amb aquest escrit.
Cim del K2 a 8.611 m.

Valors com la part trista de la vida, la mort d’un company i amic, en Manel de la Ma�a, d’una perforació
intes�nal el darrer dia, el 18, al vespre, al C1, enmig
de la tempesta, dins la tenda als meus braços, quan
baixàvem ell i jo de l’intent de cim ﬁns on havíem arribat a 8.300 m. La part més dura, la de comunicar amb
els companys, les famílies. Les bones i les males no�cies.
Aquesta és una reﬂexió de que tot el que succeí forma
part de la vida, en el dia a dia i en l’experiència del vis-

Moltes gràcies per la vostra lectura, apreciats emprenedors.
Sense vosaltres no es reemprendrien aventures si tot
es�gués emmarcat i concertat dins d’un espai. «Hi ha
d’haver espai per a la incertesa, que és la que ens inspira en lo quo�dià», aquestes són paraules del meu es�mat i malaurat amic Manel de la Ma�a, gran alpinista
i economista.
Molta sort, molts èxits i sempre amunt!!!
Fotos: Col·lecció Catalans al K2 8.811 m Magic Line 2004 i Òscar
Cadiach.
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El repte de ges�onar projectes
Sergi Orrit
20a edició MBA-URV i Project Manager

A

mb aquest escrit, m’agradaria parlar, basant-me
en la meva experiència i en la formació que he rebut, sobre què és la ges�ó de projectes i enllaçarho amb els conceptes fonamentals tractats a l’MBA.
Una de les guies més conegudes sobre ges�ó de projectes és la del «Project Management Ins�tute (PMI®)»,
que publica el PMBOK® (Project Management Body of
knowledge). Com en la majoria de disciplines, també
n’existeix una important quan�tat de material. No obstant, hi ha uns ma�sos importants entre el que es pot
aprendre de manera conceptual i el que realment n’és
el dia a dia. Així doncs, no és d’estranyar que la literatura faci especial referència a les habilitats que un gestor
ha de tenir per tal de que els projectes �nguin èxit.
Rol vs. Competències
Per deﬁnició, un projecte és la realització d’un treball
temporal per crear un producte, servei o resultat únics.
Per altra banda el rol del «Gestor de projectes» o «Project manager» (PM), és el que té aquella persona assignada per una organització per liderar o coordinar
un equip mitjançant el qual ha d’assolir uns objec�us
especíﬁcs. Aquests estan enfocats a complir les necessitats pròpies de l’ac�vitat del negoci, però també han
d’incloure les necessitats de l’equip i les individuals.
La ﬁnalitat de portar a terme un projecte és la de
crear valor al temps que es converteix en l’enllaç entre l’estratègia de l’empresa i l’equip executor, i és per
aquesta raó que aquest rol ha agafat tanta rellevància
en moltes organitzacions.

ves i interactuar de manera apropiada amb els grups
d’interès. Algunes d’aquestes són:
• Lideratge
• Presa de decisions
• Team building
• Coaching
• Mo�vació
• Negociació
• Comunicació
• Conﬁança
• Inﬂuència
• Ges�ó de conﬂictes
• Consciència de la polí�ca i cultura
La comunió d’aquestes són les que deﬁneixen el �pus
de ges�ó que es fa d’un projecte. No és una coincidència que les mateixes habilitats s’iden�ﬁquin com a claus
pels direc�us d’empreses. En aquest sen�t, cal destacar
la ges�ó per competències que s’està posant de moda
en els departaments de Recursos Humans i consultores
de headhun�ng, els quals han de crear perﬁls molt especíﬁcs enfocats a aquest rol.
Ges�ó de projectes i la ges�ó d’empreses
Així mateix, els models de ges�ó recomanats tendeixen
a tenir molts punts en comú entre la ges�ó de projectes
i la d’empreses. Suposo que podríem dir que una empresa és com un «gran projecte». Per exemple, si fem
referència al model EFQM d’excel·lència en la ges�ó, es
pot apreciar fàcilment la seva aplicabilitat en ambdós
casos.
Els conceptes fonamentals de l’excel·lència que aquest
model deﬁneix són:

L’experiència m’ha demostrat que el fet de tenir el coneixement, les eines i les tècniques reconegudes com
a bones pràc�ques, són un requisit necessari però no
suﬁcient per a que el projecte assoleixi el seu propòsit
amb èxit. En aquest sen�t, m’agradaria esmentar certes competències que s’iden�ﬁquen per aquest rol:
• Coneixement: Què es coneix a nivell de ges�ó de
projectes?
• Rendiment: Què és capaç de fer/aconseguir al aplicar aquests coneixement?
• Personal: Quin és el comportament a l’executar les
ac�vitats de ges�ó de projectes?
Per altra banda, els gestors de projectes requereixen
un balanç d’habilitats è�ques, interpersonals i conceptuals per tal d’afrontar possibles situacions conﬂic�-

11

Networking MBA-URV

Compara�vament, la ges�ó de projectes busca crear
valor per als clients, tant interns com externs, de manera sostenible i dins del pressupost, mitjançant la
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capacitat, crea�vitat i innovació de l’organització, de
manera que l’equip pugui desenvolupar i posar en funcionament tot el seu talent. Per aconseguir-ho, es requereix un lideratge que apor� la visió necessària, i hi
ha una agilitat que faci possible adaptar-se a les condicions i entorn canviants.

post, qualitat, etc. Una de les causes més comunes de
fracàs de projectes és no deﬁnir correctament el seu
abast.
«Measurable» (mesurable)
En ambdós casos, hi ha d’haver mecanismes de mesura, ja sigui mitjançant un quadre de comandament o
qualsevol conjunt d’indicadors que n’ajudin a conèixer
l’estat i progrés.
«Achievable» (fac�ble)
El pressupost, recursos materials, recursos humans i ﬁtes temporals han de ser realistes, fac�bles. Començar
un projecte sabent que no és possible assolir els criteris
d’èxit acordats és dirigir-se cap a un desastre inevitable, a no ser, que hi hagi altres raons estratègiques o
polí�ques que ho «puguin» jus�ﬁcar.
«Relevant» (rellevant)

Targeta REDER (Model EFQM)

Compara�vament, podem dir que la lògica REDER, usada en l’avaluació d’aquest model, i els grups de processos deﬁnits pel PMI® es basen en els mateixos elements
i són diagrames sinònims.

Les organitzacions estableixen metes que �nguin importància, ja sigui a nivell operacional com estratègic.
En cas contrari estarien malgastant recursos i perdent
eﬁciència. Per aquest mo�u, els projectes han de servir un propòsit rellevant, alineat i amb el suport de la
direcció.
«Time-bound» (deﬁnits en una magnitud temporal)
La planiﬁcació i control ha de tenir una component temporal, i ha d’estar limitada en el temps. Sense aquest
context di�cilment podrem conèixer el seu estat i progrés, fer-ne una previsió, iden�ﬁcar riscs i prioritzar. No
planiﬁcar és planiﬁcar el fracàs.
Comunicació i sen�t comú, pilars bàsics

Targeta REDER (Model EFQM)

Els projectes han de ser «SMART»
L’acrònim SMART (provinent de l’anglès) es fa servir
habitualment com una guia per deﬁnir objec�us correctament. Tot i que hi ha diferents combinacions
per algunes de les sigles, les que més m’agraden són:
«Speciﬁc», «Measurable», «Achievable», «Relevant» i
«Time-bound». M’agradaria fer servir per aquestes sigles també per a deﬁnir com han de ser els projectes.
«Speciﬁc» (especíﬁc)
En la ges�ó estratègica, és molt important deﬁnir les
metes a llarg termini amb la ﬁnalitat de poder establir
objec�us més a curt termini que por�n l’empresa en la
direcció adequada.
En ges�ó de projectes, aquest punt passa per deﬁnir
el seu abast. Sense aquest, és impossible entendre’l i
delimitar-lo, tant a nivell de requeriments, com pressu-
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Per tal de ges�onar persones i interactuar amb els diferents stakeholders, és necessari fer servir el llenguatge
per�nent i transmetre la informació necessària en funció de cada cas. Aquesta comunicació és fonamental
per ges�onar les expecta�ves correctament, i en molts
casos, serà una clau per a què el projecte �ngui èxit.
La comunicació és clau per a ges�onar el canvi. Cada
vegada més ràpidament, les metodologies i les necessitats canvien, i per a complir els objec�us i reptes als
que avui en dia un gestor ha de fer front, fa falta tenir capacitat d’adaptació, ser àgil, i ser capaç de liderar
l’equip durant la transició.
Com a úl�m punt a comentar, i que sovint passa desapercebut, és la importància que té l’ús del sen�t
comú. Moltes vegades al llegir sobre la ges�ó, caiem en
la temptació de dir que és molt lògic, i potser que sigui
veritat, però a vegades, fer servir aquest «sisè» sen�t
en segons quin moment i entorn pot ser molt més di�cil del què sembla.
Dades
Sense un gestor adequat, no és d’estranyar que les estadís�ques sobre projectes no acabin de ser del tot bo-
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nes. Aquí poso algunes dades:
• De mitjana les empreses perden l’11% de la inversió feta
en els projectes.
• 1 de cada 6 projectes d’informà�ca té una mitjana del
200% de sobre cost i excedeix en un 70% els terminis previstos.
• 3 de cada 5 projectes no concorden amb l’estratègia de
les empreses.

“Risk comes from not knowing what you are doing.”
Warren Buﬀet
«La paraula més valuosa y menys usada en el vocabulari d’un project manager és NO».
«Si penses que pots o penses que no pots,
tens raó».
Henry Ford
«El risc de no fer una ges�ó del risc
és el major risc».

Crec que tots coneixem algun projecte proper a la nostra localitat o en el nostre entorn en el què s’han pogut veure les
conseqüències d’una mala ges�ó.
Amb l’entrada dels gestors de projectes, les empreses han
vist una millora en els seus resultats i com a conseqüència:

«Mai diguis SÍ o NO,
digues, Sí, però i No, perquè».

• Entre 2010 y 2020, es van crear 15,7 milions de vacants
per gestors a nivell mundial.

«La metodologia, els procediments les polí�ques dels
teus projectes haurien de treballar per a tu, no tu per
ells».

• El 83% d’empreses de projectes, van declarar estar faltes de personal. El 89% aﬁrma que és di�cil aconseguir
bons gestors de projectes.

«Els plans són només bones intencions,
a no ser que es converteixin en treball dur».
Peter Drucker

• El 26% de les companyies aﬁrmen obtenir un 25% més
de retorn sobre la inversió després d’implantar processos
de ges�ó de projectes.

«Quan l’objec�u et sembli di�cil, no canviïs d’objec�u;
busca un nou camí per arribar-hi».
Confucio

• 375% és el retorn sobre la inversió mitjana dels gestors
de projectes (salari i formació inclosos).
Així doncs, si es vol ser compe��u en l’actual entorn empresarial, el rol de PM és necessari, i les grans empreses en són
conscients. No és estrany que les organitzacions inverteixin
cada vegada més en formar als gestors i que les cer�ﬁcacions
i �tols relacionats es�guin agafant cada vegada més rellevància i popularitat.
Per acabar, m’agradaria fer arribar algunes frases sobre el
Project Management que em semblen prou importants com
per a compar�r aquí:
«La direcció de projectes és una d’aquestes coses que
sembla fàcil ﬁns que l’intentes
portar a la pràc�ca».

“Project management is the art and science of conver�ng vision into reality.”
Dr. Turner
Bibliograﬁa:
• A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide), 5a edició.
• Organiza�onal eﬀec�veness, apunts 20a edició MBAURV.
• h�ps://www.wrike.com/es/blog/la-ges�on-de-proyectos-en-2015-infograﬁa/

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.

EL RACÓ DE L’EMPRENEDOR

GADIS, grup d’ajuda al desenvolupament i la salut
Víctor Molina
20a edició MBA-URV
Gestor de Projectes GADIS Project

GADIS ha dut a terme més de 100 projectes a Àfrica (Senegal, Gàmbia i Guinea-Conakry), Sud-Amèrica (Perú i Nicaragua) i Àsia (Índia i Bangladesh), on hem après a centrar
els nostres esforços i hem entès que el desenvolupament no
només depèn d’una bona estructura d’atenció sanitària, sinó
que, a més, ha d’anar acompanyat de projectes pel desenvolupament integral.
Nosaltres entenem la cooperació com una manera d’integrar
millores en l’educació i les infraestructures per, no només
millorar l’economia local, sinó per aconseguir el desenvolupament integral de la zona. Un pas més enllà del que s’entén
com a cooperació actualment.

GADIS és una associació que durant més de 10 anys ha treballat i treballa en zones rurals de diferents països subdesenvolupats, amb projectes de cooperació pel desenvolupament,
essencialment en el camp sanitari, a través del manteniment
i ges�ó de dispensaris mèdics i maternitats i xarxes de transport sanitari amb expatriacions de personal europeu ﬁns a la
cessió d’aquestes infraestructures al govern del país. A més,
col·labora en la formació i capacitació de personal local mitjançant beques d’estudis en escoles professionals i universitats i formació especíﬁca al terreny, per part dels nostres
col·laboradors.
Els darrers anys, amb la incorporació de nous voluntaris de
perﬁl no sanitari, com és el meu cas, s’han dut a terme accions des�nades a la millora de les infraestructures i dels
recursos naturals de les comunitats per millorar el desenvolupament i incorporar i apoderar les comunitats en aquests
projectes.
Entre aquests projectes destaquen la construcció i adequació
d’escoles d’ensenyament primari, subministrament d’aigua
potable amb la construcció de pous i la creació de camps de
cul�u, granges i piscifactories, acompanyades, sempre, de
formació en agricultura, ramaderia i pesca, buscant recuperar les formes tradicionals d’aquests pobles.

També volem contribuir al turisme compromès amb el territori, que es coneix com a turisme solidari, acompanyant i
recolzant, com a base de la nostra ﬁlosoﬁa, a aquells que volen dur a terme projectes d’aquest �pus, com campaments,
hotels, rutes turís�ques i circuits, apropant el viatger als
nostres projectes i per a que coneguin la realitat del país de
manera propera.
Tota aquesta diversiﬁcació ens ha portat, donats els perﬁls professionals i les inquietuds dels nostres voluntaris i
col·laboradors, a la inves�gació cien�ﬁca en aquests països
per desenvolupar noves teràpies per malal�es universals.
Aquest estudis han estat recolzats per publicacions i per
grups d’inves�gació de diferents universitats espanyoles,
on destaca el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat Rovira i Virgili, que ens ha permès obtenir patents que
repercuteixen directament en el ﬁnançament dels projectes
actuals i futurs.
Actualment, com estudiant de l’MBA de la URV, sóc més
conscient de que cada organització, sigui del caire que sigui
ha d’estar ben ges�onada i liderada, especialment en el nostre cas, on l’è�ca i la professionalitat són essencials pel bon
funcionament d’un projecte.

En tots els casos, es valora la sostenibilitat tant econòmica
com ambiental dels projectes, depenent de la zona, per a
que l’impacte sigui sempre posi�u.
D’altra banda, tot i que pot semblar una obvietat en la nostra
societat, hem fet èmfasi en el paper de la dona, una ﬁgura
a vegades poc valorada en certs països, per a que par�cipi
en aquests projectes per a crear un objec�u general comunitari.
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Contacte: gadisprojectgroup@gmail.com
FB: GADIS-Project | Tw @GadisProject | IG: @gadisproject

EL RACÓ DE L’EMPRENEDOR

Freshly Cosme�cs,
una marca digital de cosmè�ca saludable
Miquel Antolín i Mireia Trepat
20a edició MBA-URV
Co-founders de Freshly Cosme�cs

mercat mundial de 10.000 milions d’euros a 18.000 milions
d’euros, entre 2014 i 2020.
Tots tres tenim actualment 25 anys i això al principi no era
un avantatge precisament. Els primers laboratoris que vàrem
visitar se’n reien de nosaltres, per la nostra edat i pel desconeixement total de com funcionava el sector cosmè�c. Però
érem com una esponja i en cada visita milloràvem. Va ser
l’úl�m laboratori que vàrem visitar a Barcelona el que més
capacitat i més compromès es va mostrar amb el projecte.

Per a nosaltres, Mireia Trepat, Joan Miralles i jo mateix,
emprendre sempre ha estat una passió, no des del punt de
vista de crear una empresa, sinó de trobar solucions a tot
�pus de reptes. Mentre cursàvem la carrera d’Enginyeria
Química, tots tres formàvem equip i par�cipàvem a tots els
premis d’innovació i emprenedoria que sorgien a la URV. És
així com al ﬁnalitzar el Màster d’EQ havíem guanyat el premi Creabora URV - Gomà-Camps, el DOW Solu�onism, l’Idea
Udl i havíem estat ﬁnalistes del premi Emprendedores, de la
Fundación Repsol.
Emprendre és per nosaltres una aventura, la manera de no
frenar la nostra ambició crea�va, innovadora i empresarial,
des del moment en que vàrem iniciar la nostra carrera professional al ﬁnalitzar la universitat.
El mo�u principal pel qual ens vàrem plantejar fer un MBA
amb només 23 anys va ser perquè volíem professionalitzar el
fet de ser emprenedor, el nostre objec�u era sor�r del Màster amb una empresa sota el braç.

Un dels punts forts d’haver compar�t l’MBA amb la creació
d’una empresa ha estat el suport i acompanyament de la Comissió de Startups de l’Alumni MBA-URV. L’Àngel, la Noemí,
el Jaume i el Toni ens han mentoritzat des de la fase inicial,
on buscàvem l’encaix producte-mercat, ﬁns ara, durant els
primers mesos al mercat. Tenir algú amb qui compar�r els
avenços de l’empresa i que sigui crí�c amb les mètriques i
creixement del negoci és un valor que la majoria d’startups
no tenen a l’inici.
L’1 de febrer de 2016 Freshly Cosme�cs va sor�r al mercat
amb e-commerce propi i distribució �sica selec�va. Aviat ens
vàrem donar compte que el canal online i les xarxes socials
permeten iden�ﬁcar i comunicar de manera molt eﬁcaç i especiﬁca al teu target. És d’aquesta manera que, actualment,
facturem el 75% a través de la bo�ga online. La clau al món
digital està en saber connectar amb les persones i oferir una
experiència totalment trencadora.

Quan et planteges iniciar un negoci, la idea, entesa com a la
globalitat d’un projecte, presenta un pes brutal. Després de
tot, sabíem que tot projecte d’èxit s’ha de sustentar sobre
tres pilars fonamentals: equip, producte i mercat. Això ens va
portar a avaluar més de 10 idees de negoci, ﬁns que vàrem
trobar la clau: la meva mare elaborava des de feia anys sabons de forma artesanal i va ser ella qui ens va transmetre
l’essència. Ens vàrem donar compte que, com nosaltres, les
persones estan canviant radicalment de consum i que, per
damunt de tot, busquem productes saludables, segurs i que
respec�n el nostre entorn.

Escoltar i detectar les necessitats dels clients a través de les
xarxes socials és molt més fàcil que en qualsevol altre canal,
i és per això que ja estem desenvolupant entre tres i sis productes nous que sor�ran a ﬁnals d’any.

A l’avaluar el sector vàrem detectar que la majoria de marques de cosmè�ca natural no estaven digitalitzades, no tenien xarxes socials, la seva imatge no estava treballada i,
molt important, es focalitzaven en comunicar que tenien
productes naturals i/o ecològics i molt poc en si eren saludables o lliures de tòxics, que és el que més ens preocupa a
les persones. La majoria de gent està molt desinformada i és
aquí on vàrem veure l’oportunitat.

La visió de Freshly Cosme�cs és clara: crear cosmè�ca saludable i 100% lliure de tòxics, que beneﬁciï a totes les persones i a l’entorn en que vivim.

D’altra banda, el mercat de la cosmè�ca natural creix actualment a raó d’un 10-12% anual acumulat, passant d’un
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Així va néixer Freshly Cosme�cs i el resultat s’ha traduït en
un Skincare Detox Plan amb cinc productes essencials que
combaten als riscos als que la pell s’exposa diàriament:
l’estrès, les toxines dels productes que consumim i l’entorn
urbà. Hem creat una nova generació de cosmè�cs saludables, detox i 100% lliures de tòxics.
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Durant els tres mesos i mig que portem al mercat hem facturat 26.000 € i comercialitzat més de 2.500 productes, i esperem tancar 2016 amb una facturació prevista d’uns 180.000
€. Paral·lelament, hem iniciat una fase de cerca de ﬁnançament que ens perme� accelerar la sor�da de nous productes, intensiﬁcar la inversió en màrque�ng i captar talent.

NOVETATS A LA TRIBU

Òscar Cadiach, creu de Sant Jordi 2016
Òscar Cadiach, professor de l’assignatura Habilitats Direc�ves de l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili, va
rebre la Creu de Sant Jordi, el passat dia 26 d’abril en la
cerimònia que va tenir lloc al Palau de la Generalitat.
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements
que pot rebre una persona o en�tat per part de la Generalitat de Catalunya. La dis�nció es va crear el 1981
amb la ﬁnalitat de reconèixer les persones naturals o
jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis
destacats a Catalunya.

Alpinista i guia d’alta muntanya. Per la seva excel·lència
espor�va. És el primer català que assolí el cim de
l’Everest, juntament amb Antoni Sors i Carles Vallès
(1985), i el primer occidental que ho féu pel vessant
nord i sense oxigen. Ha coronat 13 de les 14 muntanyes més altes de la Terra, i ha obert vies inèdites ﬁns
aleshores al Cho Oyu i al Broad Peak. Ha par�cipat en
nombroses expedicions a diferents con�nents i, com
a fotògraf i càmera d’altura, ha contribuït a difondre
l’ac�vitat alpinista, la qual cosa li ha comportat diversos guardons.

En el cas d’Òscar Cadiach, li ha estat concedida pels següents mo�us:

La comunitat MBA-URV felicita a l’Òscar per aquesta
merescuda dis�nció.

La calçotada arriba a la 3a edició
Més de 30 persones van par�cipar a la calçotada organitzada per l’Associació d’Exalumnes i Amics de l’MBA
de la URV a Mas d’en Forès (Alcover), que va tenir lloc
el 20 de febrer.
Aquest any es va introduir una nova ac�vitat abans de
la calçotada: un vermut electrònic, per tal de fomentar
el networking entre els assistents.
Finalment, vam poder gaudir de la calçotada que, com
cada any, va estar molt bé.
Us hi esperem l’any vinent!

Visita a Eldine Patologia
Aquest primer semestre de 2016 hem visitat una nova
empresa de la nostra demarcació, ac�vitat consolidada
dins de l’agenda de l’ALUMNI MBA-URV.
Aquest cop, hem visitat Eldine Patologia, propietat de
l’exalumna de la 5a edició, Àngels Fortuño. Àngels, ens
ha obert les portes del laboratori d’anatomia patològica que té ubicat al polígon Riuclar de Tarragona. Aquestes noves instal·lacions, que es van inaugurar el passat
2015, conﬁrmen la bona salut d’aquesta empresa que
ja té una altra seu a Tortosa.
La visita va anar acompanyada d’una detallada explicació del model de negoci, que es va conver�r en una
classe magistral de la mà d’una de les emprenedores
sorgides del nostre programa MBA.

16

Networking MBA-URV

NOVETATS A LA TRIBU

Neix una nova experiència enoturís�ca!

Vi Tour – Viu la història del vi de Tarragona
Vi Tour és una ac�vitat que casa el vi i la història de Tarragona, des dels romans ﬁns l’actualitat, gràcies a la unió de Mas
Vicenç amb el Celler Adernats de Nulles, Brogit Guiatges i
Autocars Nika.
La jornada s’inicia a l’amﬁteatre romà de Tarragona amb la
rebuda del romà Philodamusque, qui introdueix la importància del vi en la seva època. Seguidament, un autocar transporta els par�cipants a través del Císter i el Modernisme, tot
visitant Celler Mas Vicenç i la Vinícola de Nulles. La ruta ﬁnalitza de nou a la capital tarragonina, tancant el cercle històric
ﬁns l’actualitat.
Les dates que es celebrarà Vi Tour ja estan conﬁrmades, coincidint amb el segon dissabte de cada mes. No obstant, també
se n’organitzen per grups tancats!

16 d’abril de 2016, 14 de maig de 2016, 11 de juny de 2016,
9 de juliol de 2016, 10 de setembre de 2016, 8 d’octubre de
2016 i 12 de novembre de 2016
La durada és de 9 h a 14 h i el preu és de 28,50 € per persona,
tot inclòs.
Per més informació, contacte i reserves, podeu consultar la
web del Vi Tour, www.vitourtarragona.com, que permet les
reserves online i pe�cions a la carta. Ens podeu trobar també
a les següents xarxes socials:
Instagram: h�ps://www.instagram.com/vitourtarragona
Facebook: h�p://www.facebook.com/vitourtarragona

Èxit de par�cipació a la sessió de formació de Linkedin
L’Associació d’Exalumnes i Amics de l’MBA de la URV va organitzar una sessió de formació de Linkedin, «SER i ESTAR a
Linkedin», el passat 25 de maig.
Linkedin actualment és una de les xarxes més u�litzades pels
professionals, ja sigui per buscar feina o per a fer contactes
a nivell empresarial. De fet, és una de les xarxes on hi tenen
més presència els membres de la comunitat ALUMNI MBAURV. Per aquest mo�u, es va creure oportú organitzar aquesta sessió de 3 h de durada, per tal de conèixer que ha de tenir
un bon perﬁl de Linkedin i les diferents eines que hi podem
u�litzar.
El curs va ser impar�t per Manel Macià, director de Talen�a
Ges�ó, i per Pia Prat, directora de la Veu de la Noia.
Atès que la sessió estava enfocada per a un grup reduït (10
persones) i que va tenir una molt bona acollida, ﬁnalment es
va organitzar una nova sessió el dimarts 30 de maig.
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L’associació anunciarà en breu les properes ac�vitats de formació per al curs 2016-2017.

NOVETATS A LA TRIBU

Gran esperit de superació i bons resultats a l’edició
més dura de l’Absa Cape Epic
Un any més, l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili dóna suport al projecte Cansa Tarraco.
Grans resultats ob�nguts pels integrants de l’equip
Cansa Tarraco en la seva par�cipació a l’Absa Cape Epic
2016, la cursa de mountain bike per etapes més dura i
pres�giosa del món.
Per tercer any consecu�u, aquest equip que competeix
representant a la Fundació CANSA (The Cancer Associa�on of South Africa), ha recollit diners per aquesta organització que lluita contra el càncer a l’Àfrica del Sud.
L’MBA de la Universitat Rovira i Virgili ha donat suport a
aquest projecte des del seu inici, del que Rubèn Folgado (15a edició MBA-URV) n’és un dels seus impulsors.
Rubèn se sent molt vinculat a aquesta causa ja que fa
uns anys va superar un càncer de ronyó.
Aquest 2016 la cursa ha sigut una de les més dures dels
úl�ms anys. Les elevades temperatures durant el total
de 657 km i més de 16.000 m de desnivell posi�u al
llarg de tot el recorregut han provocat l’abandonament
de molts par�cipants. Recordem que en aquest cursa
s’hi competeix per parelles i compta amb un total de
740 equips par�cipants.
Cansa Tarraco ha estat enguany l’equip amb major
nombre de par�cipants a la compe�ció amb 6 parelles
inscrites, que han ob�ngut els següents resultats:
Equip

Components

Classiﬁcació
general

Cansa Tarraco 1

Xavier Carnicer
Israel Núñez

38

Cansa Tarraco 2

Rubèn Folgado
Chris Cronje

165

Cansa Tarraco 3

Sergio Paz
José Carlos Pacheco

Sergio Paz no va
poder acabar la cursa
i José Carlos Pacheco
la va ﬁnalitzar a �tol
individual.

Cansa Tarraco 4

L. Alberto Cristóbal
Julián Belves

414

Cansa Tarraco 5

J. Manuel Zubizarreta
Jaime Mollina

256

Cansa Tarraco 6

Antoni Isac
Janicio Pereira

No van poder
acabar la cursa.

Resultats de les sis parelles de l’equip Cansa Tarraco.

Cal destacar l’excel·lent resultat ob�ngut per l’equip
Cansa Tarraco 1, format per Xavier Carnicer (actual
sotscampió del món categoria rally master 40) i Israel
Núñez (actual campió del mon categoria rally master
30), que han ob�ngut una meritòria 38a posició a la
classiﬁcació general i 32a a la seva categoria. I el de
l’equip Cansa Tarraco 2, format per Rubén Folgado i
Chris Cronje, que ha ob�ngut la 165a posició a la classiﬁcació general i 43a a la seva categoria.
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També reconèixer la valen�a, la perseverança i l’esperit
de superació d’Antoni Isac i Sergio Paz, malgrat ﬁnalment no han pogut ﬁnalitzar la cursa.
Antoni Isac (65 anys), que ha superat dos càncers (li falta un ronyó i un tros de pulmó) i a més porta una pròtesis de �tani a la cama esquerra, ha aconseguit ﬁnalitzar
les dues primeres etapes. Per ell, tal i com aﬁrmava en
una entrevista feta a «La Vanguardia»el passat mes de
març, era tot un repte el poder par�cipar en aquest
cursa amb un equip que dóna suport a una fundació
de lluita contra el càncer i demostrar que el ﬁnal arriba
amb la mort i no amb el càncer, que el càncer pot ser
superable i superar-lo et fa molt més fort.
Pel que fa a Sergio Paz, que va aconseguir ﬁnalitzar
l’anterior Cape Epic en que havia par�cipat ara fa dos
anys, ﬁnalment tampoc ha pogut acabar en aquesta
duríssima edició. Sergio, persona que se sent molt vinculada a aquest projecte, ja que va perdre al seu pare
i a la seva mare a causa del càncer, competeix només
amb un sol braç ( va perdre el braç esquerra quan tenia
16 anys).
Finalment només ens queda felicitar al Xavier i al Rubén
per haver aconseguit la dis�nció d’AMABUBESI, que
signiﬁca en zulu «orgull dels lleons», guardó que dóna
l’organització de l’Absa Cape Epic a tots aquells espor�stes que han completat tres cops aquest repte.
Vídeo presentació a TVE Canal Internacional
(minut 6:30):
http://www.rtve.es/alacarta/videos/zoom-sport/
zoom-sport-06-03-16/3512179/
Vídeo resum youtube:
h�ps://youtu.be/deMntgpi4Rk

TENDÈNCIES

Per què tothom parla de la transformació digital?
Noemí Ribal
12a edició MBA-URV
Analista Digital, Consultora d’e-commmerce

Fa pocs dies vàrem tenir l’oportunitat de fer una xerrada sobre la transformació digital a les empreses. És un
tema que «sembla que està de moda», però realment
és un procés de canvi, adaptació o integració pel qual
hem de passar totes les empreses si no volem quedar
enrere.
Els consumidors han canviat i la competència està a un
clic. Així doncs, la millor forma d’arribar a ells és coneixent-los i preparant la nostra empresa per aquesta
nova realitat.
En aquest ar�cle, us presento les dades més actuals del
món online, perquè, amb una lectura ràpida, veiem la
importància del que estem parlant.
No estar online ja no és una opció!

Algunes dades per situar-nos

Segons l’úl�m estudi anual sobre xarxes socials a Espanya, presentat per IAB Spain:
• El 90% de les persones coneix perfectament Facebook, Twi�er i WhatsApp (que és per primer cop
considerada una xarxa social).
• De mitjana, cada persona coneix 10 xarxes socials.
• El principal ús que en fem és «social», com xatejar,
enviar missatges, veure vídeos o escoltar música.
• L’estudi contempla també la rellevància que estan
agafant les xarxes socials per seguir marques, par�cipar en concursos, parlar de productes i, cada vegada més, per contactar amb el Servei d’Atenció al
Client (SAT). Facebook és la més usada amb aquesta
ﬁnalitat, amb un 81% de quota, seguida de Twi�er
(25%) i Instagram (11%). Aquesta úl�ma està tenint
un creixement molt ràpid.
• La bona no�cia per a les empreses és que un 44%
dels enquestats diuen que la publicitat a les xarxes
els molesta una mica o gens.
Email màrque�ng
«El 95% d’usuaris fem servir el correu electrònic
a diari, el 80% el consultem vàries vegades al dia
i el 80% ho fem a través d’un Smartphone».
Segons els diferents estudis consultats per aquest ar�cle (Adigital, Direct Marke�ng Asocia�on, Econsutancy,
Antevenio, Ventura 24 i Internet República):
• 2 de cada 10 vendes arriben gràcies a accions
d’email màrque�ng i per cada euro inver�t es generen 30 € de retorn de la inversió (ROI). Per això, no
és d’estranyar que el 92% de les empreses u�litzin
aquest mitjà com a principal estratègia de màrque�ng.

En aquesta gràﬁca podem veure
què passa a Internet en un sol minut.

Xarxes socials
«El 75% de la població ja té connexió a Internet,
i el 81% d’aquests, que representen 15 milions
d’espanyols, són usuaris de les xarxes socials».
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• Hem pogut saber que quasi el 5% dels consumidors
realitzen una compra després d’obrir una newsle�er,
tenint en compte les 12 hores següents.
• Amb l’email màrque�ng tenim la possibilitat de
tornar a impactar a l’usuari que ha visitat el nostre
web o e-commerce amb tècniques de remarke�ng.

TENDÈNCIES
E-commerce
«Aquest any es triplicaran les vendes pel canal online,
respecte al 2009, assolint un volum de negoci de 25
milions d’euros».
(Es�macions de The Boston Consul�ng Group).
Segons l’estudi E-commerce a Espanya, del 2015 per
IAB Spain:
• El creixement d’e-commerce a Espanya, entre el
2013 i el 2015, va ser d’un 52%.
• La compra mitjana és de 70 € i es realitzen 2,8
compres al mes.
• Hem de tenir en compte que el 83% s’han realitzat
per PC, el 9% per mòbil i el 6% per tablet.

de compra molt lent.
I, què passa a les pimes respecte a el món online?
Vull compar�r amb vosaltres algunes conclusions extretes de l’estudi que ha fet Ebay mitjançant enquestes
realitzades a 1.235 gerents de pimes d’Espanya, respecte a la situació online:
• El 50% diu no estar preparat per vendre online i el
30% no té cap �pus de presència online.
• 7 de cada 10 considera que no té els recursos necessaris per obrir la seva bo�ga online.
Més de la meitat aﬁrmen que «la transformació digital
és la clau per al futur de seu negoci».
Per conﬁrmar els bons resultats que es poden aconseguir fent aquesta transició, les empreses que ja estan
digitalitzades, segons l’Observatori ADEI*:
*«Observatorio para el Análisis y desarrollo económico en
Internet».

• Paguen més als seus empleats.
• Tenen millor produc�vitat i més beneﬁcis.
• Menor endeutament.
Podem observar dos moviments que ja són normals:
• ROPO de les sigles Research Online Purchase Oﬄine, que són els consumidors que s’informen pels canals digitals i acaben fent la seva compra a la bo�ga
�sica.
• Showrooming. És just el contrari, els consumidors
que van a la bo�ga a conèixer el producte i l’acaben
comprant des d’un disposi�u online.
Seguint amb l’estudi:
• El 75% dels compradors online aﬁrmen estar molt
sa�sfets amb una valoració dels comerços (8,1 sobre
10). El que més valoren per ordre són els preus, facilitat d’ús, forma de pagament, conﬁança i terminis
de lliurament.
• Per contra, els mo�us d’abandonar una compra
online són per trobar-se costos ocults, poca facilitat
en el pagament, preus confosos, manca d’informació
en la ﬁtxa del producte, errades a la pàgina o procés
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• Major rendibilitat de recursos propis.
Com fer la transformació digital o com afrontar el canvi?
Com hem pogut veure en les dades ﬁns aquí exposades,
la digitalització està canviant la forma de fer negocis, el
comportament dels consumidors, la nostra competència i, ﬁns i tot, la forma en què ens relacionem.
Per tant, tard o d’hora hem d’adaptar-nos a la nova realitat.
Com diu el meu company Manel, en un ar�cle al nostre
blog: «La transformació digital és l’objec�u i la integració digital és l’estratègia». Integrar és anar a poc a
poc, assumir nous processos, tecnologia, més innovació i, ﬁns i tot, nous models de negoci. És trobar una
altra forma de fer les coses que ens portaran a prendre
decisions diferents. Les persones en aquest procés són
importan�ssimes.
Resumim aquest procés en 7 passes:

TENDÈNCIES
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Si no ets digital, no existeixes!
La transformació digital ha d’ésser l’objec�u d’una empresa, integrant un nou canvi de visió, de mentalitat i
d’estructura (pròpia o externa) per donar resposta a
aquest nou consumidor.
Hem d’anar assumint rols, pressupostos, acostumarnos a la prova-error, integrar líders i ajudar a formar
l’equip actual, noves formes de pensar, posar al client
en el centre de l’organització.
Espero haver-te convençut o, com a mínim, fer-te reﬂexionar sobre la importància de la transformació digital.

Fonts consultades per l’ar�cle:
• Excelacom, inc.
• Estudio anual 2016 de Redes Sociales en España
por IAB Spain.
• Adigital. Direct Marke�ng Asocia�on. Econsutancy.
Antevenio. Ventura 24. Internet República.
• The Boston Consu�ng Group.
• Estudio anual Ecommerce en España 2015 por IAB
Spain.
• Estudio Ebay a Pymes de España según su situación online.
• Observatorio ADEI (Observatorio para el Análisis y
desarrollo económico en Internet).
• Ar�cle Manel Ortega de TROBIR:
h�p://bit.ly/1TVxOXr
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Los nuevos aspectos de la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
e ISO 45001:2017 (OSHA18001)
Claves para la transición a la nueva versión de la ISO9001/14001/45001
Borja Arrizabalaga Uriarte
Coordinador del módulo de Organiza�onal Eﬀec�veness del MBA-URV
y consultor free lance en alto rendimiento empresarial (Lean Sigma)

Los pilares y las claves de la nueva versión de
la ISO9001, 14001 y 45001, podrían resumirse
y esquema�zarse en el siguiente diagrama:
• El juego ha cambiado.
• Nuevos pilares.
• Ges�ón del riesgo.
• Pasos para la implantación.
En primer lugar, debemos ser conscientes de
que el juego ha cambiado con la llegada de esta
nueva versión de 2015. En este nuevo juego:
• Primero, se ha tener muy claro el contexto en que se opera, estableciendo
claramente los obje�vos y las nuevas
oportunidades del negocio para las organizaciones.
• Situar a los clientes los primeros en la
toma de decisiones de la organización.
• Iden�ﬁcar y ges�onar adecuadamente los riesgos asociados a la empresa.
• Incrementar la produc�vidad y la eﬁcacia.

Foto: elconﬁdencial.com
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Los nuevos cambios de la ISO 9001:2015
La nueva norma de calidad 9001, en su versión
de 2015, desde mi punto de vista representa
una ampliación del enfoque de la calidad en la
planiﬁcación y el desarrollo del trabajo diario
efectuado por las empresas.
Hasta la versión de 2008, la norma presentaba una serie de requisitos bastante focalizados
al trabajo «interno» desempeñado por las diversas ac�vidades/procesos que componen
las organizaciones manteniendo su enfoque al
cliente dentro del proceso de mejora con�nua
de la en�dad.
Esta visión interna evoluciona con la ISO
9001:2015 al tener que considerar dos aspectos relevantes; el contexto en el que «se mueve» la compañía y las necesidades y expecta�vas de las partes interesadas que �enen
«relación» con la misma. De este modo tenemos:
El contexto de la organización que viene a representar el «campo de batalla» donde nuestra empresa opera y en relación al cual podemos considerar:
• Aspectos externos a tener en cuenta: los
requisitos legales y norma�vos presentes y
futuros que inﬂuyen en nuestra producción
y/o servicio, la evolución de la tecnología que
puede ser aplicada en nuestro sector como
fuente de ventaja compe��va, las actuaciones de la competencia (aspecto a tener muy
en cuenta si se quiere seguir en el mercado),
las propias tendencias del mercado, marcadas y delimitadas en muchas ocasiones
por nuestros clientes (actuales y futuros), y
condicionantes culturales y/o sociales muy
relevantes en procesos de implantación de
nuestro negocio en otras regiones, países,
etc.

TENDÈNCIES
• Aspectos internos. La organización debe
analizar sus valores, cultura, conocimientos y grado de desempeño alcanzado de sus
procesos, sus fortalezas y amenazas.
• Las partes interesadas (aspecto más desarrollado en el modelo EFQM y en modelos
de responsabilidad social corpora�va) en
cómo el conjunto de todos aquellos «agentes» con intereses en nuestra organización
-accionistas o socios (dueños de la empresa)
con un interés claro y ní�do, trabajadores
como motor de la en�dad y situados en los
diferentes niveles de su estructura (y cuyos
intereses generalmente son muy diferentes),
proveedores y subcontra�stas con un interés creciente en los úl�mos años como consecuencia del elevado impacto que su buen
servicio y trabajo- inﬂuye en nuestro producto y servicio ﬁnal. Las administraciones,
en especial cuando son clientes y siempre
presentes en la presentación de impuestos,
los sindicatos (muy ac�vos como agentes
sociales y muy inﬂuyentes en muchas organizaciones), nuestros compe�dores -re-

levante en la medida que sus actuaciones y
modelos de negocio deben tenerse siempre
presentes (se puede aprender mucho tanto para bien como para mal)-, los clientes
como parte fundamental de nuestro trabajo y fuente de información primaria para el
desarrollo de cualquier estrategia empresarial (su sa�sfacción y la superación de sus
expecta�vas deben encontrarse siempre
presentes en cualquier sistema calidad), la
propia sociedad (muy relevante en muchas
ocasiones al desarrollar la empresa un tejido
social alrededor en muchos municipios e inﬂuir claramente en el desarrollo de muchas
comarcas y regiones).
Teniendo en cuenta estos dos factores, unidos
a la necesidad de la determinación y valoración de los riesgos y oportunidades asociados
y la propia estructura de la organización, la
norma evoluciona hacia la necesidad de considerar estos puntos como requisitos previos de
planiﬁcación y de revisión con objeto de determinar el Sistema de Ges�ón de la Calidad de la
empresa.

Figura 1. Hablamos de mapa de procesos, ya que éste abarca su determinación completa (incluyendo entradas, salidas y recursos), así
como las líneas de relación entre ellos. Fuente: blog «asesor de calidad» (h�p://asesordecalidad.blogspot.com/p/contacto.html)
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TENDÈNCIES
Consideración: En mi opinión, la matriz DAFO
es un buen punto de par�da para efectuar el
análisis necesario.
De este modo, la ISO 9001:2015 delimita la
conﬁguración del alcance del sistema de ges�ón, teniendo en cuenta, tanto el contexto y
ambiente donde se desarrolla el trabajo de la
organización, como el conjunto y requisitos de
sus partes interesadas y la parametrización de
su mapa de procesos (donde también se debe
considerar el factor riesgo).
Por otro lado, los cambios (externos e internos)
que pueden producirse así como las «acciones» emprendidas, con objeto de «conjugar»
los riesgos y oportunidades, deben ser revisados periódicamente (revisión por la dirección)
por la empresa, lo cual desemboca en un replanteamiento y replaniﬁcación periódico del
sistema de ges�ón de calidad implementado
en aquellos puntos donde se considere necesario.
Observación. Puede que la ges�ón del cambio
deba ser considerada en todas las organizaciones con sistemas de calidad bajo la 9001, implantados a par�r del 2016.
Desde mi experiencia como consultor empresarial, considero que el «enfoque» hacia el exterior de la 9001:2015
es muy posi�vo al «obligar» a romper la,
digamos, «burbuja» y el «paralelismo» con los
cuales muchas en�dades han desarrollado sus
sistemas de ges�ón al crearlos y transformarlos como un elemento «independiente» (y, en
muchas ocasiones, «tedioso») de la propia organización y de su estrategia empresarial.
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La nueva ISO45001 se encalla
El pasado 12 de mayo ﬁnalizó el plazo para votar el texto del ISO/DIS 45001 por parte de los
países miembros del ISO/TC 283, responsable
de la futura norma.

Foto: intedya.com

El resultado de la votación del proyecto de
norma internacional hace preciso recurrir a
una nueva ronda de debate, al no cumplir uno
de los dos requisitos para la aprobación. El
proyecto ha recibido el apoyo del 71% de los
países, lo que sa�sface los 2/3 de apoyo necesario para la aprobación de normas internacionales, pero el 28% de los votos nega�vos supera el límite establecido del 25%. Entre los votos
nega�vos estuvieron los de Francia, Alemania,
Italia, Australia, Canadá y EUA.
Este resultado ha generado numerosos comentarios técnicos para la mejora del texto, por lo
que es necesario que el ISO/TC 283 genere una
nueva versión, para votación del documento por parte de los organismos nacionales de
normalización miembros, lo que, con casi toda
seguridad, de aprobarse, trasladará la edición
de la futura norma ISO 45001 a 2017.
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Cuando The machine that change the world fue publicado
por primera vez en 1990, Toyota era la mitad del tamaño de
General Motors. Hoy, Toyota está superando a GM como mayor fabricante de automóviles del mundo y es la empresa
que ha conseguido un éxito global de forma consistente en
los úl�mos cincuenta años. Este clásico de ges�ón fue el primer libro que reveló el sistema de producción de Toyota lean
como la base de su éxito duradero.

El nombre de Steve Jobs es sinónimo de innovación, liderazgo y éxito. Su personalidad arrolladora, su intuición para los
negocios y su carisma hicieron de él un gurú de la tecnología,
que logró conver�r a su empresa, Apple, en la compañía de
innovación tecnológica más importante del mundo.

Ahora, reeditado con un nuevo prólogo y epílogo, The machine that change the world contrasta dos sistemas de negocio
fundamentalmente diferentes: Lean en comparación con la
producción en masa, de dos maneras muy diferentes de pensar acerca de cómo los seres humanos trabajan juntos para
crear valor. Este libro está basado en el estudio más grande y
más completo jamás realizado de cualquier industria, a través del Massachuse�s Ins�tute of Technology, que durante
cinco años desarrolló el Programa Internacional de Vehículos
de Motor en catorce países. A razón de este estudio, el libro
describe todo el sistema de ges�ón de la producción lean.
Se documentaron exhaus�vamente de las ventajas del modelo de producción lean frente al anterior modelo de producción en masa y predijeron que la producción ajustada ,
ﬁnalmente triunfaria en todos los ámbitos. De hecho, argumentaron que, no solamente truinfaría este método en los
negocios de fabricación, sino en todas las ac�vidades de
creación de valor, como, por ejemplo, el sector de la atención a la salud o el sector de la distribución.
Hoy, The machine that change the world proporciona una
guía permanente y esencial para los gerentes y líderes de
todos los sectores que tratan de transformar las empresas
tradicionales en ejemplos de éxito lean.
Font: h�p://www.lean.org
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Steve Jobs lideró desde la dirección de Apple la revolución de
la industria musical y de telefonía. Consiguió una simbiosis
poco habitual al crear productos de culto que se han conver�do en productos de masas. Millones de personas de todo el
mundo han seguido sus presentaciones a través de Internet,
y han hecho colas durante horas fuera de sus �endas para ser
los primeros en comprar el úl�mo disposi�vo de Apple. Su experiencia es, y seguirá siendo dentro de cien años, un caso de
estudio en las mejores escuelas de negocios.
En esta publicación, el autor concentra las lecciones extraídas
de la vida profesional de Steve Jobs en quince conceptos de
liderazgo. Una lectura rápida, concreta y directa a los factores
claves de éxito de Steve.
Font: h�p://mientrastantoleo.com/lecciones-de-liderazgode-steve-jobs-endebate

