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“Tirar-se a la piscina”
Ens tornem a trobar per segon cop en aquesta 
edició de la revista Networking. Coincideix amb 
l’arribada del bon temps, sol, calor, platja, pis-
cina, etc. En aquest número volem introduir un 
tema que esperem anar repe� nt periòdicament: 
l’emprenedoria empresarial. 

Sovint, quan es parla d’emprenedoria es fan ser-
vir expressions associades a ac� vitats de risc, a 
inseguretat, incertesa, al joc, o expressions com 
“� rar-se a la piscina”. Què hi ha de cert en aquesta 
percepció? 

Fa uns dies, un company de feina em deia que ja 
portava 23 anys a l’empresa (ara en té 43), i que 
tenia ganes de fer més coses, potser a una altra 
àrea on no s’hagués d’esforçar tant � sicament, una 
feina assegut, etc. Li vaig preguntar si havia pensat 
en alguna cosa concreta; va dir que no. I doncs, 
potser vols preparar-te, fer algun curs? Resposta: 
no. En aquell moment em van venir al cap, entre 
altres coses, els 2 anys i escaig de l’MBA, però tam-
bé em vaig preguntar si aquesta ac� tud era en cer-
ta manera representa� va del nostre entorn.

En aquest número parlem en profunditat de RE-
DESA (Reus Desenvolupament, SA), una societat 
dedicada exclusivament a donar suport a aquelles 
persones que volen iniciar una carrera professio-
nal com a emprenedors. I també de GENERA, un 
programa engegat per ajudar les empreses a pro-
moure nous models de negoci, nous productes, 
nous processos, perquè també es pot ser empre-
nedor en el marc d’una organització consolidada.

Ser emprenedor requereix esperit d’aventura, sa-
ber acceptar la incertesa i afrontar el desconegut, 
tenir imaginació, inicia� va, curiositat i capacitat 
d’esforç. En defi ni� va, totes aquestes caracterís� -
ques són ac� tuds, no pas coneixements adquirits 
en un curs o en uns estudis reglats. 

Tirar-se a la piscina, qui no arrisca no pisca, � rar-
se de la moto, posar-se la manta al cap, ... Segur 
que en sabeu més, oi? Doncs, per què no les apli-
quem? 

L’emprenedoria passa per un canvi d’ac� tud en-
front de la vida, ser més alegres,  entusiastes, tre-
balladors, tenir afany de coneixement, i ganes de 
VIURE en majúscules.

JORDI QUERALT i PERE MARC FRANQUET 
(MBA 13a edició)

networking@fundacio.urv.cat
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Què és REDESSA?

És una societat anònima creada l’any 1994, 
d’àmbit supramunicipal, i de capital públic, 
par� cipada per l’Ajuntament de Reus, la 

Cambra de Comerç de Reus, el Consell Comarcal 
del Baix Camp i els Ajuntaments de la Selva del 
Camp, Falset, Prades, Flix, La Sénia i Cambrils. 
En fase d’incorporació els ajuntaments de Mont-
roig del Camp i Castellvell del Camp i els Con-
sells Comarcals de la Conca de Barberà i del Priorat.

La seva tasca consisteix en proporcionar diferents 
serveis a emprenedors i pimes, des del naixement i 
creació, durant els primers anys d’ac� vitat i també 
la seva consolidació. El grau de col·laboració entre 
REDESSA i l’emprenedor/empresari depèn de les 
necessitats d’aquest darrer.

REDESSA (h� p://www.redessa.cat) disposa d’ins-
tal·lacions per prestar els seus serveis en diferents 
punts de Reus:                   

• REDESSA (Camí de Valls, 81-87) on hi ha la seu i 
les ofi cines de ges� ó, el Viver d’Empreses, el Cen-
tre de Negocis, l’Espai de Coworking i el servei 
de creació d’empreses i suport a l’emprenedoria.

• REDESSA 2 (Polígon AIQSA, Carretra de Falset) 
amb un complex de 20 naus industrials de 7.700 
m2 per a pimes.

• REDESSA 3 (Polígon Mas Batlle de Reus, da-
vant de REDESSA 2) on disposa d’uns 25.000 m2 
de parcel·les industrials en règim de dret de su-
per� cie per tal de facilitar la inversió produc� va.

• TECNOREDESSA (zona Tecnoparc) incubadora i 

centre de negocis per a empreses tecnològiques, 
es confi gura com a una possible sor� da per a 
les empreses d’aquesta � pologia ja instal·lades 
al viver i també de nova instal·lació a la ciutat.

Per desenvolupar tota aquesta feina, REDESSA dis-
posa d’un equip humà de 8 persones, amb capaci-
tat per donar suport als emprenedors en la creació 
de l’empresa i ajudar-lo en els primers anys, amb 
formació, consultoria, i oferint-li serveis de caire 
administra� u i logís� c.

Com funciona REDESSA?

La relació entre l’emprenedor  i REDESSA pot adap-
tar-se a les més variades necessitats, en funció del 
negoci, del perfi l de l’emprenedor, del volum de 
l’empresa, etc... Un recorregut � pic d’una nova 
empresa seria el de la Figura 1.

Elaboració del Pla d’Empresa

REDESSA ofereix un servei d’assessorament gra-
tuït a emprenedors (prèvia cita) per fer el Pla 
d’Empresa. Aquest pla s’elabora conjuntament 
amb l’emprenedor i els tècnics de REDESSA, per 
fer-ho disposen d’una aplicació específi ca anome-
nada “EINA”.

En aquesta etapa es defi neixen aspectes com la 
forma jurídica del nou negoci, les fonts de fi nança-
ment disponibles, l’accés a ajuts, subvencions i 
convenis. L’objec� u és avaluar la viabilitat del ne-
goci.

En aquesta etapa també es resolen consultes so-
bre: ajuts fi nancers, tràmits administra� us, subven-
cions  municipals, ges� ó fi scal, capitalització de 
l’atur, subvencions de la Generalitat, formes jurídi-
ques, marc jurídic i norma� u, contractació laboral, 

REDESSA (Reus Desenvolupament Econòmic, SA)

Figura 1
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El darrer any 2010, s’han atès un total de 1043 
consultes (+20% respecte 2009), de les quals un 
56% van ser fetes per homes i un 44% per dones. 
D’aquests, el 60% estaven en situació d’atur i la 
franja d’edat majoritària entre 25-35 anys (42%), 
seguit pel grup d’entre 35-45 anys (28%).  Un 80% 
eren de nacionalitat espanyola i la resta estran-
gers.

Per estudis, el 56% tenien estudis de grau mig, el 
21% de nivell bàsic i l’altre 23% de nivell superior. 
Per sectors empresarials, les consultes es referien 
a negocis en l’àmbit de: comerç (26%), ac� vitats 
immobiliàries i de lloguer (23%), hostaleria (22%), 
serveis socials i a la comunitat (11,5%), ac� vitats 
sanitàries i veterinaris (5,8%), construcció (3,5%), 
transport i emmagatzematge (2,3%), etc.

Si s’escau i l’emprenedor ja ha fet el seu propi pla 
d’empresa, també pot demanar l’assessorament 
dels tècnics de REDESSA, per aclarir els dubtes o 
simplement contrastar el treball realitzat.

L’experiència de REDESSA en aquests més de 10 
anys, fa palesa la importància del pla d’empresa. 

En relació a les empreses instal·lades al viver, han 
estat molt pocs els fracassos a curt termini perquè 
abans ja s’ha fet un anàlisi a fons de la viabilitat del 
negoci.

El Viver d’Empreses

Tot membre del Viver d’Empreses gaudeix dels 
serveis que ofereix REDESSA, tant d’instal·lacions 
com logís� cs i de suport tècnic.

Instal·lacions:

• Ofi cines de lloguer de 21 fi ns a 35 m2, amb 
    l’opció d’ajuntar-los

• Tallers de 110 m2

En ambdós casos, ofi cines i tallers, es tracta d’un 
contracte de lloguer amb un descompte respecte 
el preu:

• Descompte del 30% el primer any

• Descompte del 15% el segon any

El tutor

REDESSA també disposa de la fi gura del tutor. 
Es tracta de persones que, de manera volun-
tària, donen suport als emprenedors durant 
la seva col·laboració amb REDESSA. Els tutors 
provenen del món professional i de la univer-
sitat, són especialistes en diferents sectors 
empresarials. En funció del � pus d’empresa 
s’assigna un tutor o un altre.

Com a condició per entrar al Viver d’Empreses 
de REDESSA, cal haver fet el Pla d’Empresa i, en 
segon lloc, una entrevista amb el tutor assig-
nat. Si el tutor valida el projecte i el perfi l em-
prenedor, aquest ja pot formar part del Viver 
d’Empreses, segons disponibilitat d’espais.

A més a més, el tutor acompanya l’emprenedor 
durant la seva estada al Viver d’Empreses. 
Es poden fer trobades de seguiment anuals 
o semestrals en funció del que convingui a 
l’empresa. Més informació a h� p://mbaurv.oasi.org
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La durada dels contractes és de 3 a 5 anys i 
l’adequació de l’oficina o taller va a càrrec de 
l’emprenedor pel que fa a mobiliari, instal·lacions i 
maquinària. Els serveis bàsics ja estan inclosos en 
el lloguer. Passats aquests 5 anys i un cop consoli-
dada l’empresa, si aquesta decideix con�nuar amb 
REDESSA, passa a formar part del Centre de Nego-
cis ubicat a les mateixes instal·lacions.

Apart d’això, REDESSA ofereix també altres serveis 
a l’emprenedor:

• Suport logís�c, amb serveis com la recepció de 
trucades, correu i paqueteria, sales de reunions, 
sales de formació, espais comuns per cafeteria, 
vending, servei de restauració, lloguer de mo-
biliari, organització de càtering, fotocopiadora, 
fax, enquadernació. 

• Formació i suport tècnic: els tècnics de REDES-
SA donen suport a l’emprenedor en com fer la 
ges�ó administra�va del seu negoci. Normal-
ment els emprenedors tenen molt d’interès els 
primers anys en saber què han de fer a nivell 
fiscal i laboral, declaracions, facturació, compta-
bilitat, etc.

• Servei de domiciliació fiscal i coworking.

Centre de Negocis

REDESSA ofereix serveis logís�cs i instal·lacions 
a empreses ja existents i consolidades que volen 
ubicar-se al territori ó disposar d’una delegació.

També és una via de sor�da per als viveristes que 
han complert el primer cicle de 3 ó 5 anys i que, 
arribada l’hora de deixar el Viver d’Empreses, no 
volen afrontar la inversió en instal·lacions pròpies.

TECNOREDESSA

Fa poques setmanes, el 9 de març, a Reus es va 
inaugurar una nova infraestructura, l’edifici Tecno-
parc, element neuràlgic de l’àmbit del parc tecno-
lògic de Reus, amb un total de 165 Ha i especialitzat 
en la salut i la nutrició, impulsat per l’Ajuntament 
de Reus, la Universitat Rovira i Virgili, la Cambra de 

Comerç de Reus, i els agents socioeconòmics del 
territori.

Hi ha diferents ins�tucions ubicades dins l’àmbit 
del Tecnoparc:

• CEPID, Centre Empresarial per a la Innovació i 
el Desenvolupament, des�nat a empreses cien-
�fiques.

• Nou Hospital Sant Joan de Reus, amb 92.000 
m2.

• Centre R+D+i en nutrició i salut, vinculat a la 
Universitat i el Centre Tecnològic en Nutrició i 
Salut.

• Centre per a Bioempreses, viver especialitzat 
en empreses biotecnològiques. 

• Edifici Tecnoparc: instal·lacions de FiraReus, 
TECNOREDESSA i Cambra de Comerç, entre 
d’altres en�tats.

TECNOREDESSA és una incubadora i un centre de 
negocis d’empreses tecnològiques i de la nova 
economia, que ofereix a emprenedors i a empre-
ses serveis i equipaments especialitzats per al des-
envolupament de la seva ac�vitat. També es vol 
fomentar el sector agroalimentari i les empreses 
relacionades amb la nutrició i salut, aprofitant les 
sinergies entre la Universitat, el Centre R+D+i en 
nutrició i salut, i el Bioempreses, que és un viver 
d’empreses específic per aquesta àrea de coneixe-
ment.

Relacions ins�tucionals 

REDESSA és una en�tat d’àmbit supramunicipal, 
amb un radi d’actuació molt ampli mo�vat pels 
propis membres que la promouen.  De fet, la seva 
voluntat és assessorar a qualsevol emprenedor, si-
gui de Catalunya o no, tant si es vol establir a les 
comarques de Tarragona, com si ho vol fer a Barce-
lona o a l’estranger.

REDESSA convoca el Comitè Tècnic format per re-
presentants tècnics de cadascuna de les en�tats

ACTUALITAT
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que composen el seu capital, que es reuneix pe-
riòdicament per posar en comú projectes, i apro-
fi tar sinergies.

També hi ha signats convenis de col·laboració amb 
altres vivers a nivell nacional i internacional, per 
facilitar l’expansió de les empreses instal·lades al 
viver. Dins aquests convenis es contempla la opció 
de viatjar a diferents capitals i establir-se durant 
5 dies en algun d’aquests centres, on els tècnics 
locals l’assessoraran respecte a clients potencials, 
sectors de negoci, etc.

Programa GENERA

El programa GENERA (h� p://www.totemprene-
dors.cat) és un projecte que té l’objec� u de fomen-
tar l’emprenedoria corpora� va entre les empreses 
catalanes per contribuir al seu enfor� ment i con-
solidació en el teixit empresarial, així com en la 
creació d’ocupació i oportunitats. L’emprenedoria 
corpora� va es basa en la iden� fi cació i el desen-

volupament de noves oportunitats i projectes de 
negoci dins d’una empresa que ja està en funcio-
nament, amb l’objec� u d’afavorir l’expansió i el 
creixement de l’empresa gràcies a la consolidació 
d’aquestes noves àrees de negoci.

Aquesta inicia� va, compta amb la par� cipació de 5 
ins� tucions territorials d’àmbit empresarial, tecno-
lògic i educa� u: la Cambra de Comerç i Indústria de 
Terrassa, que coordina el projecte, la patronal CE-
COT, el Consell General de Cambres de Catalunya, 
la Fundació Eduard Soler i Reus Desenvolupament 
Econòmic (REDESSA); i compta amb el suport del 
Fons Social Europeu i del departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

REDESSA és el responsable de desplegar aquesta 
inicia� va a les comarques de Tarragona i, com a 
punt de sor� da de totes les accions previstes, es 
realitzaran unes sessions informa� ves  orienta-
des a Directors i Gerents d’empreses per donar a 
conèixer aquest projecte i com par� cipar-hi.

ACTUALITAT
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Cada cop més, les organitzacions perse-
gueixen el compromís dels seus colabo-
radors per a la generació d’idees per a la 

millora con�nua i innovació dels seus processos i 
productes / serveis. L’objec�u d’aquesta visita a les 
instal·lacions de BASF, site Tarragona, és aprendre 
com aquesta empresa ha enfocat aquest repte.

PROGRAMA: 

• Presentació de BASF
• Presentació del concepte d’Ideen Management
• Presentació de casos pràc�cs

Lloc: BASF Española S.L. - Carretera N-340 km. 
1.156 - 43006 Tarragona 
Data: Dijous, 19 de maig de 2011 a les 18 h 
Durada aproximada: 1,5 h 

Si esteu interessats en assis�r, si us plau, envieu 
un correu electrònic a: mba@fundacio.urv.cat

Visita Pràc�ques Excel·lents:  
Ideen Management a BASF

ANEM PER FEINA
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Entrevista a Toni Mata

TONI MATA DE LA CRUZ, 48 ANYS. NASCUT A SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE, PERÒ DE FAMÍLIA DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA, ON HA 
VISCUT DES DELS DOS ANYS. CASAT, AMB TRES FILLS. LLICENCIAT 
EN QUÍMIQUES PER LA UNED. MÀSTER EN QUALITAT PER LA UPC 
I MBA PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA (2a 
EDICIÓ).

EN TONI ÉS EL SITE MANAGER DE LA PLANTA D’SCA HYGIENE PRO-
DUCTS, S.L. DE PUIGPELAT. 

SCA, empresa sueca fundada al 1929, és una com-
panyia global de productes de consum i paper, 
formada per quatre unitats de negoci que aporten 
solucions a necessitats quo� dianes. Aquestes són; 
Personal Care, Tissue, Packaging i Forest Products. 
És la tercera companyia mundial en � ssue, i la pri-
mera a nivell europeu. És la companyia líder mun-
dial en productes per la incon� nència.

La factoria de Puigpelat pertany a la branca Tissue 
Europe. Si parlem de productes, aquí és on es fa-
briquen els rotlles de paper higiènic, rotlles de cui-
na i rotlles industrials. Tant de marca pròpia, com 
de marca blanca. Un dels seus principals clients és 
Mercadona. 

Hi treballen unes quatre-centes persones directes, 
amb una mitjana d’edat de trenta anys, i unes qua-
ranta persones més indirectes. Pel que fa a les di-
mensions, estem parlant de 500.000 m2, repar� ts 
entre la planta de Puigpelat i la planta de La Riba.   

Aquestes formen part de les 7 plantes de la regió 
Sud (Espanya, Itàlia, França i Portugal). La seva 
ac� vitat passa per les operacions de compra, pro-

ducció, emmagatzematge i distribució. Podem 
afi rmar que és una de les més grans fàbriques de 
� ssue d’Europa, equipada amb les tecnologies 
d’úl� ma generació. Té una capacitat de producció 
de 150.000 tones de bobines mare i 175.000 tones 
de producte fi nal. 

A nivell de la província de Tarragona, SCA és la ter-
cera empresa per volum de facturació.

És un dimecres entre setmana a les quatre de la 
tarda. En Toni ens rep a la seva companyia amb 
tota la naturalitat. Segurament té un dia atrafegat, 
però en cap moment notem cap mena de pressa. 
Al contrari, ens rep amb una camisa blanca (sen-
se corbata), amb les mànigues arromangades, tot 
predisposat a explicar-nos les seves experiències.

Com són els teus inicis laborals, i com arribes 
fi ns a l’MBA de la URV? 

Els meus inicis laborals van ser a la BAYER de Ta-
rragona, en l’àmbit de la qualitat. Fou l’època on 
es començaren a implantar amb força les normes 
ISO al inici dels 90. Davant de la oportunitat que 
oferia aquest sector vaig cursar el Màster de Qua-
litat a la UPC. A par� r d’aquí vaig tenir la ocasió 
de incorporar-me a Manipulados Marpo situada a 
Valls. Aquesta companyia era en aquells moments, 
la tercera en vendes de � ssue a Espanya. 

“El que més em va impactar fou 
el Pla de Recursos Humans.” 

PERSONES

10 Networking MBA



A Marpo l’estructura era pe�ta i això em va perme-
tre endinsar-me en àrees diferents de la qualitat. 
Poc a poc em vaig anar decantant cap als proces-
sos.  

A finals de la dècada dels 90 Marpo era una empresa 
familiar amb un clar potencial de creixement. Alesho-
res va aparèixer el grup SCA, que va apostar per la so-
lidesa de l’empresa, fins absorbir-la completament.

Amb SCA arribaren els primers canvis i l’empresa es 
començà a estructurar. A nivell personal em sen�a 
una mica estancat amb el món de la qualitat. Volia 
i creia que podia fer més coses, volia millorar la 
meva ocupabilitat. És d’aquesta manera que vaig 
veure l’oportunitat de l’MBA de la Universitat Rovi-
ra i Virgili. Finalment vaig cursar la segona edició.

Quins són els trets que més destaques del teu 
pas per l’MBA?

Em va obrir molt la ment. Vaig aprendre a tenir 
una visió global i estructurada de l’empresa.  Pro-
venia d’un món completament cien�fic i conèixer 
la resta de parts fonamentals d’una empresa va ser 
un gran descobriment per a mi. 

Vaig aprendre molt de finances, de màrque�ng, 
mol�ssim del Pla de Gerència. Això sí, el que més 
em va impactar fou el Pla de Recursos Humans.

I a nivell personal? 

Principalment m’impacta el que aquest programa 
va generar en mi, a nivell d’estructuració mental. 
Vaig aprendre a veure tots els conceptes, proble-
mes, situacions, etc., d’una manera més estructu-
rada, senzilla, ordenada.  

Em vaig quedar amb ganes de poder estendre la 
xarxa de Networking al finalitzar l’MBA, ja que al 
poc temps fou quan vaig marxar a l’estranger. És 
per això que valoro molt posi�vament l’engegada 
d’aquesta revista.

La pregunta del milió? I després de l’MBA, què?

SCA tenia, i té, una forta convicció en la promo-

ció interna. Vaig tenir la sort de poder-me ma-
nifestar amb inquietud per a promocionar i em 
van proposar orientar-me cap al management. 
Tenia la sort de parlar anglès i la companyia va 
considerar que havia d’emprendre la meva ca-
rrera internacional. Vaig estar a França durant 5 
anys portant un primer un grup de 50 persones i 
després un de 250 persones. Finalment vaig tor-
nar a Puigpelat per a ser el Cap de la factoria, i 
portar al voltant de 400 persones. 

És senzill de resumir, però la veritat és que han 
estat deu anys molt intensos i a mi mateix em 
costa imaginar el gir que ha donat la meva ca-
rrera professional.

Quins foren els principals mo�us pels quals SCA 
va apostar per Puigpelat?

SCA va apostar per les perspectives de projecció 
de la companyia i pel potencial humà de l’antiga 
Marpo. L’antic propietari s’incorporà al grup SCA 
com a director general   i fou element clau per 
la consecució d’aquest creixement de la factoria 
de Puigpelat. 

La nostra empresa produeix commoditties, de 
manera que utilitza les mateixes màquines, tec-
nologies, que la competència. És per això que 
el factor humà és clau per diferenciar-se de la 
resta de competidors. 

 

 
Con�nuen essent les persones el factor clau del 
bon rendiment de la planta de Puigpelat?

Sí. La cultura de l’empresa en les operacions està 
basada en la responsabilitat de les persones. 
L’existència d’equips autònoms és el concepte 
essencial per a facilitar el concepte de l’autoritat 
i la responsabilitat fins a la base. Aquests operen 
al màxim nivell de responsabilitat i lideratge que 
atorga la organització. D’aquesta manera es con-
tribueix a la implicació i a la motivació personal. 

 
“SCA va apostar pel potencial 

humà de Puigpelat.”

PERSONESPERSONES
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La factoria de Puigpelat per les seves dimensio-
ns, atmosfera, condicions i per la elevada qualitat 
del seu personal, és la factoria de referència en el 
grup, tant en resultats com en dedicació.  

Quines són les eines de millora u� litzades per 
assolir aquests resultats?

En aquests pocs anys la fàbrica de Puigpelat ha es-
devingut un punt de referència en tot el grup SCA, 
pel gran impacte que han � ngut els projectes de 
millora con� nua en àrees com la produc� vitat, la 
reducció de despeses fi xes, la prevenció de riscos 
laborals i el consum energè� c. En els úl� ms 5 anys, 
s’han aconseguit aquestes  fi tes:

- 75% accidentalitat, - 15% consum energè� c, 
+ 25% produc� vitat, - 25% despeses fi xes.

SCA té una polí� ca de millora con� nua, basada en 
les 20 Keys. Aquest mètode, prove dels conceptes 
de Lean Manufacturing desplegats per Iwao Koba-
yashi, qui l’any 1988 va publicar un llibre en el que 
s’explicaven 20 claus per millorar l’àrea de produc-
ció (20 Keys to Workplace Improvement).

Quines són les principals caracterís� ques del 
programa 20 Keys?

El programa de millora con� nua 20 keys, està 
format per 20 claus disposades en un cercle que 

mostra la relació entre elles i la seva infl uència 
en els tres factors claus: qualitat, cost i lead � me.

 
Les claus són:

1. Organització, ordre i neteja
2. Racionalització del sistema, alineació 
         d’objec� us.
3. Ac� vitats de pe� ts grups de treball.
4. Reducció d’estocs.
5. SMED
6. Anàlisi de valors de fabricació.
7. Jidoka “autonomia de control”.
8. Fabricació acoblada.
9. Manteniment d’equips.
10. Disciplina en el lloc de treball.
11. Sistemes d’assegurament de la qualitat.
12. Desenvolupament de proveïdors.
13. Eliminació de balafi ament (“despilfarro”).
14. Educar els treballadors per fer millores.
15. Treballadors polivalents i desenvolupa-    
         ment personal.
16. Programació de la producció.
17. Control de l’efi ciència.
18. U� lització TIC.
19. Conservació de l’energia i materials.
20.   Ges� onar la capacitat tecnològica.

En el cas de la fàbrica de Puigpelat s’han treballat 
principalment les claus següents:

• Clau 1: Ordre i neteja, lligat amb l’aplicació de 
la metodologia 5S.

• Clau 2: Alineació d’objec� us. 

PERSONES
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• Clau 3: Par�cipació dels treballadors. 

• Clau 9: Manteniment. 

• Clau 15: Desenvolupament personal. 

• Clau 19: Reducció de l’energia i materials.

Com es desenvolupa aquest programa dins de la 
companyia?

A nivell de companyia el programa es desplega 
completament des de la cúpula, fins a la base, amb 
objec�us i fites enfocades. A la factoria de Puigpe-
lat hi ha dues persones amb dedicació complerta 
a la millora con�nua, i cada departament té un de-
legat. És un programa d’aplicació a mig i llarg ter-
mini.

Per posar un exemple concret, amb aquest progra-
ma s’ha aconseguit reduir el consum d’aigua per 
cada Kg de paper fabricat a 3-4 lt, quan la mitja al 
sector és de 10-12 lt.

A mes a més, això va lligat  amb un programa de 
reconeixement, que cada 3 mesos recull totes les 
idees de millora presentades, i les tres millors re-
ben un premi en un acte públic amb l’equip Direc-
�u.

El programa 20 keys, té alguna aplicació sobre el 
pla de carrera dels treballadors de SCA?

Si, i tant! En l’aplicació de la clau 15 (Desenvolu-
pament de personal) s’u�litzen matrius de co-
neixements i descripcions de llocs de treball, per 
establir els plans de carrera. Amb aquest progra-
ma s’iden�fiquen persones amb gran potencial de 
creixement. 

A SCA, a par�r d’una determinada categoria pro-
fessional,  tothom té un pla de carrera.

Per cada persona es defineixen objec�us indivi-
duals  de rendiment i de desenvolupament.  Se’n 
fa un seguiment formal a mitjans d’any i la revisió 
de resultats aconseguits a final d’any. En alguns ca-
sos hi ha un seguiment mensual one-to-one.

Estem segurs que podríem passar hores par-
lant del vostre programa 20 Keys, ... però hem 
de finalitzar l’entrevista. No sense abans parlar 
d’actualitat, i  sense esquivar una pregunta amb 
referència a la crisi. Com heu viscut aquesta situa-
ció a Puigpelat?

Hem tingut molt sort i a la factoria de Puigpelat 
no hem sofert gaire la crisi en volums, però sí 
en competència en preus. La possible baixada 
de vendes, afectada per la recessió econòmi-
ca, va ser compensada per l’aparició de la grip 
A. Aquesta situació va extremar les mesures 
d’higiene, cosa que va beneficiar la nostra acti-
vitat. En els darrers 5 anys han crescut una mit-
jana del 7% anual.

 
I l’afectació de la crisi a les persones?

Nosaltres tenim un índex de rotació molt baix 
i no em tingut una afectació molt directa. Això 
sí, la crisi ha posat en ordre moltes situacions 
que passaven al mercat laboral, molt inversem-
blants. En el moment de les vaques grasses era 
molt complicat trobar personal qualificat en for-
mació professional. Ara mateix aquest problema 
ha desaparegut. Això si, per evitar possibles ca-
sos futurs, fem una aposta clara i ferma per la 
cantera.

A nivells de càrrecs amb certa responsabilitat, 
sempre hem estat ben servits per la gent de la 
província. Hi ha molta gent preparada, amb for-
mació universitària. Evidentment, contemplem 
la formació addicional que pot aportar un MBA, 
però sobretot apostem per persones que toquin 
de peus a terra i amb moltes ganes de treballar.

… però, abans de finalitzar et volem fer la úl�ma 
pregunta, tornant a l’entorn del màster. Si et de-
manem quines tres paraules et venen al cap quan 
recordes l’MBA URV?

Estructuració. Visió global. Persones.

 
“Estructuració

Visió Global
Persones”

PERSONES
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Llibres

Ahora,  
Descubra sus Fortalezas

Buckingham, Marcus;  
Cli�on, Donald O.
EDITORIAL GESTIÓN 2000

Pàgines: 303
Any edició: 2003
ISBN: 84-8088-846-6

La majoria de la gent creu que serà més produc�va 
si aconsegueix superar les seves debilitats. Guiats 
pels nostres mestres, pares i caps a la feina, ens con-
ver�m en experts de les nostres debilitats i ens pas-
sem la vida tractant de reparar-les, mentre que les 
nostres fortaleses romanen dormides i oblidades. A 
la pràc�ca, però, per assolir un alt rendiment es fo-
namental cul�var els talents naturals i conver�r-los 
en fortaleses. Els autors afirmen al respecte: “Sem-
pre que entrevistes a persones que tenen realment 
èxit en la seva professió, descobreixes que el secret 
del seu èxit radica en la seva capacitat per desco-
brir les seves fortaleses i organitzar la seva vida de 
tal forma que poden aplicar aquestes fortaleses”. 
Malauradament, la majoria de nosaltres tenim poca 
consciència dels nostres talents i fortaleses, i molt 
menys la capacitat de construir les nostres vides al 
seu voltant. 

Basant-se en l’anàlisi exhaus�u de les entrevistes fe-
tes a més de dos milions de persones considerades 
excel·lents en les seves respec�ves professions, el 
Gallup Interna�onal Research & Educa�on Centre 
ha iden�ficat 34 talents i ha desenvolupat un qües- 
�onari perquè els lectors puguin iden�ficar-ne els 
seus. Iden�ficar i ges�onar els propis talents i els 
dels altres (empleats, fills, estudiants, etc.) esdevé 
una pràc�ca que condueix a l’excel·lència professio-
nal i a una major felicitat.

Categoria: Desenvolupament personal

La llei del mirall

Yoshinori Noguchi
EDITORIAL COMANEGRA 
3a edició

Pàgines: 97
Any edició: 2010

ISBN: 9788493600679

 
Una regla màgica que resol qualsevol problema a 
la vida.

Yoshinori Noguchi (Hiroshima, 1963), és reconegut 
mundialment com a coaching i assessorador psi-
cològic. En aquest relat intenta, amb una història 
paral·lela, situar-nos davant d’un mirall per a en-
frontar-nos amb el nostre interior. A mig camí en-
tre el coaching i les constel·lacions familiars, La llei 
del mirall ens retroba amb una filsofia oriental re-
novada i ens proposa pautes clares i efec�ves per 
a resoldre d’arrel qualsevol dels problemes de la 
vida. Ens ofereix eines bàsiques per fer net amb el 
nostre interior, per resoldre els nostres problemes 
més profunds i dolorosos, cosa que ens permetrà 
afrontar amb absoluta claredat qualsevol situació 
al llarg de la nostra existència. 

Categoria: Coaching

Las pequeñas grandes cosas

Tom Peters
DEUSTO

Pàgines: 542
Any edició: 2010
ISBN: 9788423427895 
 
Tom Peters, anomenat sovint com el ‘gurú dels gu-
rús’ publica ‘Las pequeñas grandes cosas’ després 
de més de una dècada sense fer-ho.  En aquest lli-
bre, Tom Peters presenta 163 maneres d’aconseguir 
l’excel·lència en el lloc de treball. L’enfoc engloba
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Llibres

tant a grans direc�us com a pe�ts empresaris. Això 
es deu a què l’autor el què pretèn amb aquest llibre, 
és proporcionar les eines necessàries per a ser més 
eficaços, més compromesos, més professionals, a 
aprendre a ges�onar el nostre temps, ser bons direc-
�us,  a tenir incia�va, etc.  L’autor u�litza una estruc-
tura molt detallada, un llenguatge molt planer i con-
clou les seves 163 maneres de arribar a l’excel·lència 
d’una forma molt clara, directa, sense embuts. 

Categoria: Empresa

20 Keys to workplace  
improvement

Iwao Kobayashi
Produc�vity Press

Pàgines: 312
Any edició: 1995
ISBN: 9781563271090
 
En el present numero de la revista Networ-
king MBA, es fa una menció especial a la eines

que proporciona el llibre 20 Keys to workpla-
ce improvement, o en espanyol “20 claves para 
mejorar la fábrica”. La companyia SCA u�litza 
aquestes eines, com a element que vertebra to-
tes les accions de millora, en els seus processos. 

20 Keys ha ajudat a moltes empreses de fabricació 
a integrar mètodes avançats de producció en un 
sistema coordinat per a la millora dràs�ca i con�-
nua de tots els processos produc�us, com a eina 
de foment de la par�cipació del capital humà de 
la companyia i com a eina per l’assegurament de 
la qualitat. El programa està basat en vint claus o 
estratègies entrellaçades entre elles per a aconse-
guir una organització excel·lent. Aquests vint parà-
metres giren al voltant de tres principis bàsics, que 
són: Aconseguir més produc�vitat, amb productes 
de millor qualitat i amb el menor cost possible. 

L’edició revisada es presenta millorada, i amb crite-
ris actualitzats per als cinc nivells de puntuació del 
sistema 20 keys, per guiar a qualsevol organització 
que vulgui implantar-la, de manera organitzada i 
eficaç.

Categoria: Empresa
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En Josep Maria Nosas, alumne 
de la 15a edició de l’MBA-URV, ens 
presenta l’aplicació de les eines 
basades en els  mapes mentals,
que utilitza en la companyia 
de la qual en forma part, 
AURIGA SERVEIS CULTURALS

Mapes mentals

Els mapes mentals com a eina d’innovació 
i crea� vitat

En la situació actual de crisi econòmica, les 
empreses hem de potenciar la innovació i 
la crea� vitat  per a impulsar el creixement 

econòmic tot re inventant els nostres productes 
i serveis i buscant noves oportunitats de negoci.   

Una de les eines que ajuden a estructurar i po-
tenciar la crea� vitat és l’ús dels mapes mentals 
que proposa Tony Buzan al seu llibre “Mapes 
mentals per a l’empresa” (Grup Planeta 2011)

QUÈ SÓN?

Els mapes mentals són una eina d’anàlisi que per-
met organitzar fàcilment els pensaments i les ca-
pacitats mentals. És una eina empresarial dinàmi-
ca i orgànica que ajuda a potenciar la crea� vitat, 
a organitzar més efi cientment les idees i tenir una 
visió global dels temes. És una manera de plasmar 
la informació de forma clara concisa i directa.

COM ES FAN?

Tony Buzan estructura la creació d’un mapa men-
tal  amb una sèrie de passos senzills:

1r. Començar en el centre d’un full en blanc di-
buixant-hi una imatge que simbolitzi la idea prin-
cipal. S’hi pot escriure també el problema o tema 
amb una paraula. És important fer servir una imat-
ge ja que potencia la imaginació, fent vàlida la dita 
que una imatge val més que mil paraules.

2n. Par� nt de la imatge central, s’estenen cap a 
l’exterior diferents línies o branques amb una pa-
raula clau o les idees més importants del tema 
a tractar. Amb aquesta estructura es treballa 
l’associació d’idees i és més fàcil recordar-les. És 
una estructura orgànica per als nostres pensa-
ments (com un arbre amb les branques que es van 
fent cada cop més fi nes).

3r. Es recomana fer servir molts colors per a fer 
les branques i que les idees clau vagin acom-
panyades d’imatges que les simbolitzi i els hi 
doni força. Les branques han de ser corbades
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en comptes de rectes ja que són més atrac� ves i 
capturen l’atenció dels ulls amb més facilitat.

4t. A par� r de l’associació i relació de les idees bà-
siques, s’expandeix el mapa mental amb nous con-
ceptes i paraules clau amb noves ramifi cacions.

EINES NECESSÀRIES

La forma més senzilla i ràpida de realitzar un mapa 
mental és fer-lo a mà. Es parteix d’un gran full 
blanc per a tenir espai sufi cient per a analitzar les 
idees amb facilitat. També necessitem bons bolí-
grafs o retoladors de colors amb la punta fi na per a 
facilitar la lectura del mapa mental i escriure més 
ràpid. Es recomana fer servir al menys tres colors 
diferents per a potenciar l’associació i la creació.

Com que és interessant acompanyar les idees amb 
dibuixos i no tothom es defensa bé dibuixant, po-
dem retallar i enganxar imatges impreses d’Internet 
o de revistes.

També es poden fer servir els post-it  per a escriure 
les paraules clau o els dibuixos sobre les branques, 
el que permet més mobilitat a l’hora de fer asso-
ciacions d’idees.

h� p://www.youtube.com/watch?v=btwLoA26Oo
s&feature=player_embedded

També tenim al nostre abast alguns programes 
per a ajudar-nos a crear un mapa mental amb 
l’ordinador.  Un d’ells és el iMindMap, programa 
desenvolupat pel propi creador dels mapes men-
tals, Tony Buzan. Un programa molt intuï� u que 
t’ajuda a crear mapes mentals de forma ràpida, fà-

cil i amb versions per a diferents suports � sics. 

iMindMap per a iPAD
h� p://www.youtube.com/watch?v=Vsf-F-
6fZD4&feature=player_embedded#at=94

Existeixen altres alterna� ves gratuïtes com 
Freemind (h� p://freemind.sourceforge.net/wiki/
index.php/Main_Page) o aplicacions online com 
Bubbl.us (h� ps://bubbl.us/)

MAPES MENTALS A L’EMPRESA

Recentment hem incorporat els mapes mentals a 
l’empresa Auriga  com a eina per a estructurar i 
potenciar la crea� vitat.

Auriga Serveis Culturals és una empresa de didàc-
� ca on realitzem projectes i ac� vitats educa� ves. 
La nostra funció és fer de pont entre els diferents 
clients (museus, fundacions, ajuntaments..) i el 
seu públic objec� u (famílies, escoles, visitants..) 
per tal que el coneixement i la informació que vo-
len transmetre arribi de forma didàc� ca, educa� -
va, rigorosa i efi caç.

En la nostra feina d’aportar solucions didàc� ques  
la crea� vitat és la base per a produir productes i 
serveis innovadors, únics per a cada client i que si-
guin atrac� us per a l’usuari fi nal.
 
Per a nosaltres està essent una bona eina que 
vam incorporar com a mètode per a realitzar plu-
ges d’idees i que estem fent extensible a diferents 
àrees de l’empresa.  És molt recomanable en el 
món de la crea� vitat i les idees on costa posar or-
dre i estructura.
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L’ús d’un mapa mental és una eina molt ú�l en els 
processos de brainstorming que realitzem quan 
ens plantegem una nova ac�vitat o projecte.  Ens 
serveix per a evitar els bloquejos mentals i  pro-
moure la relació d’idees ja que aquestes no que-
den aïllades com passa quan fas simplement un 
llistat. A més dóna una visió global que permet no 

perdre la perspec�va. 

Per nosaltres és una manera més clara i eficaç de 
potenciar la crea�vitat i la generació d’idees inno-
vadores. És un mètode que permet l’associació i 
relació d’idees i conceptes per a la generar-ne de 
noves.

Mapa mental durant el procés d’avaluació d’alterna�ves de �pologia d’ac�vitat

Mapa mental durant el procés de definició d’un projecte didàc�c
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Mapa mental durant el procés d’anàlisi DAFO paraules clau amb noves ramifi cacions

L’ús de mapes mentals es pot fer extensible a les àrees estratègiques de l’empresa, a l’hora de realitzar un 
anàlisi del macro entorn PEST o  un anàlisi DAFO entre d’altres. 

EINES

Networking MBA19



Dijous, 5 de maig de 2011 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)

Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona

Dijous, 26 de maig de 2011 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)

Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona

Dijous, 16 de juny de 2011 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)

Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona

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

SESSIONS               INFORMATIVES


