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“La zona còmoda”
Ja som al tercer numero de la revista. Por qué? podria 
preguntar algun personatge portuguès... Doncs perquè 
uns quants amics i companys vam decidir intentar sor-
� r de la nostra zona còmoda. 

En el número dos de la revista Networking MBA, 
l’editorial feia referència a ‘� rar-se a la piscina’. Amb 
aquest concepte volíem introduir diferents refl exions 
sobre l’emprenedoria. Però no fa falta muntar una em-
presa o ser empresari per ser emprenedor, no creieu? 
Principalment cal un canvi d’ac� tud.

El primer pas fonamental és iden� fi car la nostra zona 
còmoda. Aquesta és aquella zona on ens desenvolupem 
sense riscos, on fem allò que sabem fer.  Sovint, el més 
di� cil és fer canvis quan tot va bé. En aquest número de 
la revista podrem veure com en Gabriel Ginebra (que 
ens presenta el seu llibre ‘Ges� ón de Incompetentes’), 
ens diu que som uns incompetents. I té tota la raó.   

Per què? Perquè sovint, instal·lats en la nostra zona cò-
moda, ens pensem que ho fem tot bé i el nostre voltant 
és incompetència. Doncs, gravíssim error. Els primers 
incompetents, al pensar així, som nosaltres. Tots som 
molt trendy..., tenim facebook, twi� er, cent contactes 
laborals a linkedIn, i més i més... Però, què passa quan 
hem de trepitjar fora de la nostra zona còmoda?  

L’esperit de la revista neix per sor� r d’aquesta zona. Per 
comunicar. Per escoltar. Per connectar de forma real, 
no només virtual. Pels mateixos mo� us, l’any passat es 
va engendrar el primer sopar dels MBA de la URV, amb 
aquest mateix esperit. Amb més o menys encert en el 
tema culinari, la festa creiem que va ser un èxit. Va ser 
un bon punt de par� da per a què aquest sopar esdevin-
gui una cita anual.

És per això que us fem saber que aquest any el so-
par està previst muntar-lo per a principis d’Octubre. 
Els exalumnes de la 13a edició són els responsables 
d’organitzar-lo, però necessiten la par� cipació de tots 
per portar-ho a terme.

Us encoratgem a par� cipar-hi. Vine i donem-nos la mà. 
Brindem amb una copa de cava. Explica’m de què tre-
balles. Què et va semblar el procés A.3.4.1... (acudit)? 
Com estàs? Te’n recordes de les diaposi� ves de màr-
que� ng...? Ballem? 

Vinga, surt de la teva zona còmoda i apunta’t al sopar 
dels MBA!!

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

networking@fundacio.urv.cat

EDITORIAL
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El passat 19 de juny de 2010 es va celebrar 
el primer sopar dels MBA de la URV.  La 
idea principal d’aquesta festa fou cele-

brar els quinze anys del màster. A inicia�va d’en 
Joan Ramon Alabart es va crear una comissió de 
festes amb la missió d’organitzar aquest sopar.  

La comissió de festes estava formada per una dot-
zena de persones provinents de diferents edicions 
del màster i per algun professor.

Després de diferents reunions, va quallar entre 
tots els membres de la  comissió que la idea de 
la festa havia d’anar més enllà i havia de conver-
�r-se en una trobada anual de l’entorn MBA-URV 
(alumnes, alumni, professors, empresa, etc.) Una 
trobada per diver�r-se, retrobar els companys, fer 
networking, sopar i ballar, entre d’altres.

Amb aquesta idea es va celebrar el primer sopar 
dels MBA. Fou a Montbrió del Camp, i comptà 
amb la presència de 110 comensals. Durant gaire-
bé tota la festa vam gaudir de la actuació del actor 
Xavi Picarols. Aquest es va fer passar per un an�c 
professor d’en Joan Ramon Alabart, expert en teo-
ries empresarials. 

El professor va anar amb el seu xou, taula per taula

 
Durant el sopar, diferents membres d’algunes edi-
cions del màster van perdre la vergonya i varen fer 
uns pe�ts gags còmics sobre el seu pas per l’MBA.

Al final del sopar l’actor Xavi Picarols va realitzar 
una actuació a l’escenari amb la presència d’en 
Joan Ramon Alabart, que va arrancar les rialles de 

tots els assistents, amb un monòleg d’unes teories 
macroeconòmiques si més no, peculiars.

Estudiants de la 14a edició

Un cop finalitzada l’actuació, i amb la inten-
ció de fer perdurar en el temps el sopar anual 
dels MBA, en Joan Ramon Alabart, en nom 
de la comissió de festes, va lliurar a na Mó-
nica Escaño (13a edició) un bonsai autèn�c.

Aquest símbol representa el tes�moni anual per a 
què la persona que l’ha rebut, conjuntament amb 
els seus companys d’edició del màster, preparin el 
sopar per a l’any següent. Cal doncs, cuidar durant 
l’any el bonsai per entregar-lo l’any vinent.

Lliurament del bonsai a Mónica Escaño de la 13a edició

Finalment, es va fer entrega dels obsequis per a tots 
els assistents del sopar i es va acabar la festa amb 
música i tothom ballant a la pista!! 

Així doncs, alguns dels exalumnes de la 13a edi-
ció estan preparant el 2n sopar dels MBA- URV, 
que es celebrarà el primer cap de setmana 

Sopar MBA 2011
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d’octubre de 2011. 

Esperem que s’hi sumeu tots i que qualsevol idea 
o col·laboració la feu saber a través de l’adreça 
del nostre company Manolo de Noguera (manolo.
noguera@fundacio.urv.cat), o a l’adreça de la re-
vista (networking@fundacio.urv.cat). 

Us man� ndrem informats dels prepara� us, però 
ja us podem avançar l’eslògan d’aquesta convoca-
tòria. VINE A LA S.A.M.B.A!! (Sopar Anual MBA)

Més informació a h� p://mbaurv.oasi.org

ACTUALITAT
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GTD (Ge�ng Things Done)
L’entorn empresarial és un dels focus principals 
d’estrès. Hi ha una lluita constant entre els resul-
tats exigits i els recursos necessaris per obtenir-los 
amb una qualitat alta. Normalment, els recursos 
són temps i diners. En aquest ar�cle parlarem del 
temps.

Sobretot en aquelles persones que tenen càrrecs 
amb un cert grau de responsabilitat, estan sot-
meses a la pressió constant per ser més eficients,  
augmentar la produc�vitat, ges�onar les persones 
i els processos i alhora ser capaços d’innovar cons-
tantment. I tot això requereix TEMPS.

Sovint, les persones diuen que estan estressades 
perquè tenen moltes coses pendents, tant a la vida 
personal com professional. Aquí, la paraula clau és 
“coses”, ¿on estan aquestes “coses”? De què es 
tracta? És com si haguessin perdut el control de la 
seva vida.

L’any 2001, en David Allen va publicar un llibre 
anomenat “Ge�ng Things Done”, que es va traduir 
en l’edició en espanyol com “Organízate con efica-
cia”. En aquest llibre s’explica una metodologia de 
treball que permet alliberar el nostre cap de totes 
aquestes coses que tenim pendents de fer i que 
constantment reclamen la nostra atenció.

És molt di�cil resumir en un ar�cle tots els pe�ts 
trucs que David Allen descriu en el seu llibre per 
ges�onar de manera eficient totes les coses que 
hem de fer, així que intentarem fer-ne una pinze-
llada que serveixi per animar-vos a aprofundir-hi.

Darrerament s’han posat de moda idees com la 
de tenir la “ment com l’aigua”, “estar en la zona”, 
o “l’estat de flux”, totes molt relacionades amb la 
meditació i la concentració, que porten la ment a 
un estat de relaxació però totalment preparada per 
dedicar el 100% de la seva capacitat a una situació 
determinada en qualsevol moment.

Mètode GTD

En la Figura 1 podem veure un diagrama de flux 
bàsic de la metodologia GTD on es representen 
tots els passos a aplicar per cada “cosa” que ens 
arriba i que hem de ges�onar.

 
 

Figura  1. Diagrama de flux GTD. 

Font: “Organízate con eficacia” David Allen, Empresa Ac�va.

 
“Domina la teva ment o ella et 

dominarà a tu” 

 

HORACIO

ANEM PER FEINA
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Els contenidors de “coses”

Bàsicament necessitarem 7 contenidors on ubicar totes les “coses” que tractarem:

-  Una llista de projectes
-  Un arxiu pel material dels projectes
-  Una agenda que pugui ges�onar cites, tasques, recordatoris
-  Una llista d’accions següents
-  Una llista de tasques delegades
-  Un arxiu per material de consulta
-  Una llista d’idees o projectes de futur

Quan parlem de llistes, no ens referim a una llista escrita com a tal, sinó que el recomanat és una carpeta que con�ngui 

un element per cada cosa. En les fotografies de la Figura 2 podeu veure exemples d’implementació de la idea de llista. 

D’aquesta manera és molt fàcil eliminar un element de la llista, canviar-lo a una altra llista, o arxivar-lo

 

Figura 2. Exemple de la idea de “llista” per implementar GTD.

La llista és un concepte obert com totes les idees que formen GTD, cada persona ha de trobar una manera 

personalitzada de desplegar tots els conceptes de la metodologia GTD. 

Passos clau

Hi ha 5 passos clau per tenir el control de totes les 
“coses”:

1. Recopilar

2. Processar

3. Organitzar

4. Avaluar

5. Fer

El primer pas per buidar el pensament de totes les 
coses que ens reclamen l’atenció, és RECOLLIR-LES 
totes, de tots els àmbits de la vida, el que tenim per 
sobre de l’escriptori, els calaixos i, després, fer un 
escombrat mental de tots els temes pendents en 
l’àmbit professional i personal. Un cop recollides 
totes aquestes “coses” les deixarem en un mena 
de safata d’entrada.

El segon pas serà PROCESSAR cada objecte de la 
safata d’entrada del pas 1 i decidir què hem de fer 

ANEM PER FEINA
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amb ella. No és necessari fer-ho ara, però si és clau 
pendre el temps necessari per decidir quina ha de 
ser “l’acció següent”.

En aquesta fase s’introdueix un dels conceptes im-
portants de la metodologia GTD: si completar una 
acció consumeix menys de dos minuts, fes-ho ara.
Hem d’entendre la idea dels dos minuts com quel-
com fl exible, en funció del que implicaria ajornar 
una acció molt curta com escriure un email, ar-
xivar una revista, crear una anotació en l’agenda 
personal, etc. respecte deixar-la pendent i haver-hi 
de tornar a pensar en el futur. 

LA REGLA DELS DOS MINUTS 

ÉS MÀGICA !!

Un cop acabat el processament de totes les coses 
de la safata d’entrada haurem arribat al punt en 
que per cada cosa haurem pres una decisió: esbo-
rrar-la, arxivar-la, fer-la, delegar-la, crear un pro-
jecte o conver� r-la en un element de l’agenda. Cal 
ser estrictes i complir una norma bàsica: “res tor-
na a la safata d’entrada”.

El tercer pas és la organització de totes les “coses” 
que hem tret de la nostra ment, de manera que la 
seguretat del sistema ens perme�  relaxar el pen-
sament, perquè ja no tenim res pendent, tot està 
al seu lloc, ben guardat, i les tasques degudament 
registrades en l’agenda, o en una carpeta de pro-
jecte. Tot suportat pels contenidors que hem expli-
cat anteriorment.

El quart pas, i de vital importància, és l’AVALUACIÓ,  
que consisteix en una revisió de totes les llistes de 
coses que hem creat.  Fer una revisió setmanal 
de les llistes d’accions pendents per cada projec-
te, de la llista de coses delegades, buidar la safata 
d’entrada, etc. La periodicitat de la revisió depèn 
de cada persona, però ha de ser  aquella que per-
me�  tenir la seguretat de que no queda res a l’aire, 
així el nostre pensament es manté “net” i relaxat.

També hem de revisar les notes preses durant les 
reunions i conver� r-ho en tasques, accions, agen-

da o informació per projectes en curs o de futur.
En aquest punt s’introdueix “el model de sis nive-
lls” (Figura 3) per revisar el nostre sistema de ges-
� ó personal. 

Figura 3. Model dels sis nivell per revisar tots els àmbits 
d’acció. Font “Organízate con efi cacia” David Allen.

Nivell de pista d’aterratge:  és la llista de totes les 
accions que tenim pendents d’executar a curt ter-
mini.

Nivell de 3.000 m: són els 100 ó 200 projectes que 
tenim en curs i que estan pendents d’accions nos-
tres o delegades.

Nivell de 6.000 m: és el punt de vista que contem-
pla totes les àrees sobre les que tenim responsa-
bilitat i sobre les quals hem d’aconseguir resultats.  
Per exemple, un gerent pot tenir fronts obert en 
recursos humans, planifi cació estratègica, màr-
que� ng i vendes. I per la part personal: la salut, la 
família, les vacances, l’habitatge, etc.

Nivell de 9.000 m: objec� us anuals o bianuals. Pro-
jectes personals a mig termini, com formar-se en 
un determinat àmbit, aprendre un idioma, prac� -
car un esport, etc. En general, un objec� u que re-
quereix un canvi consistent sobre la manera de fer 
actual.

Nivell de 12.000 m: perspec� va a 3 ó 5 anys vista. 
En l’àmbit professional poden ser tendències de 
mercat,  estratègies organitza� ves. En la vessant 
personal, la carrera professional o decisions a ni-
vell familiar.

ANEM PER FEINA
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Nivell de 15.000 m: què vull de la vida? Es�c con-
tent amb la meva situació? 

Periòdicament, hem de trobar el temps per revisar 
la nostra actuació des de cadascuna de les pers-
pec�ves que s’han presentat. Evidentment, el ni-
vell de pista d’aterratge s’ha de revisar molt més 
sovint que el nivell de 15.000 m. Però si que cal 
replantejar-se cada cert temps algunes coses per 
eliminar del nostre pensament el rau-rau del dub-
te sobre els objec�us personals i tenir clar cap on 
volem anar.

El darrer pas és executar les accions següents que 
hem establer per cada tasca. Aquest és un dels 
moments clau de la feina diària i en el llibre tro-
bem algunes idees per ajudar-nos a ges�onar el 
moment de fer les coses.

Un dels models presentats estableix 4 criteris per 
escollir què fer en cada moment:

1. Situació
2. Temps disponible
3. Energia disponible/necessària
4. Prioritat

La opció 1 proposa associar cada acció a un con-
text determinat, com pot ser “oficina”, per exem-
ple, a aquelles coses que només podem fer quan hi 
som o “tren” si volem aprofitar els viatges en tren 
per llegir ar�cles, o documentació.  David Allen 
recomana seguir aquest model de dalt a baix, co-
mençant per l’1 i acabant en el 4.

El més important, més enllà del model escollit, és 
evitar la temptació d’anar aparcant aquelles tas-
ques més complexes o avorrides i deixar-se em-
portar per les urgències que van sorgint en el dia 
a dia. Hem de complir els nostres compromisos 
sense excuses. Si decidim dedicar la nostra aten-
ció a una urgència, abans haurem valorat que és 
això el que hem de fer tenint en compte la resta 
de “coses”.

EINES PER IMPLEMENTAR GTD

Si fem una cerca a internet trobarem mul�tud de 
so�ware per implementar la metodologia GTD u�-
litzant l’ordinador o un terminal mòbil. 

Per exemple, si  ho volem tenir a l’ordinador hi ha 
ThinkingRock (h�p://www.trgtd.com.au/), Nir-
vana (h�ps://www.nirvanahq.com/), Omnifocus 
o Things per Mac o Nozbe (h�p://www.nozbe.
com/). Solen tenir versions limitades freeware i 
d’altres de pagament amb més funcions. Algunes 
emmagatzemen la informació en el nostre ordina-
dor i d’altres a Internet.

També es poden trobar “complements” per imple-
mentar GTD en eines de correu electrònic estàn-
dard com Outlook, Gmail  o Groupwise, només cal 
buscar i remenar.

I per acabar de tancar el cercle, també podem im-
plementar GTD en un Iphone, en un  Ipad o una 
Black Berry. 

Jordi Queralt

Ón trobar més informació ?

 
Hi ha molts blogs on podem trobar més in-
formació sobre aquest tema i també, i molt 
interessant, experiències personals de com 
s’ha implementat GTD o les eines que el su-
porten.

h�p://elgachupas.com/

h�p://produc�vidadpersonal.es/

h�p://canasto.es/

etc.

I la pàgina web de l’autor del llibre: 
h�p://www.davidco.com/

ANEM PER FEINA
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Entrevista a Xavier Secall Manresa
Laboratory Manager a Lear Corpora� on
2a edició MBA

XAVIER SECALL VA ESTUDIAR ENGINYERIA TÈCNICA 
INDUSTRIAL I, POC DESPRÉS D’ACABAR ELS ESTUDIS, 
ES VA INCORPORAR AL DEPARTAMENT D’ENGINYERIA 
D’UNITED TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE PER TAL DE 
DISSENYAR COMPONENTS ELECTROMECÀNICS PER A 
LA INDÚSTRIA DE L’AUTOMÒBIL. L’ANY 2000, LEAR COR-
PORATION VA ADQUIRIR UTA. A VALLS, LEAR CORPORA-
TION TÉ UN CAMPUS AMB ACTIVITATS D’R+D+i, DISSENY 
I MANUFACTURA DE SISTEMES ELECTRÒNICS PER A VE-
HICLES.

LA MAJOR PART DE LA SEVA TRAJECTÒRIA PROFES-
SIONAL L’HA DESENVOLUPADA A LEAR CORPORATION,

Com vàreu entrar a Lear Corpora� on?

Va ser al començament de 1994. Vaig veure un 
anunci al diari en el qual s’oferien vàries places en 
el Departament d’Enginyeria Electrònica. Com que 
en aquell moment estava acabant el projecte de 
fi nal de carrera, a la vegada que cercant una feina 
nova, vaig escriure’ls una carta de presentació ad-
juntant el meu CV. Van contactar amb mi i ens vam 
entendre.

Què us va atreure d’aquesta empresa?

Abans, havia treballat una mica en empreses de 
manteniment industrial de pe� t format. El primer 
que em va atreure era el fet de treballar per a una 
organització molt gran i d’abast mundial. Això, pro-
fessionalment, pot generar moltes oportunitats la-
borals i de creixement personal.

Quina ha estat la vostra trajectòria professional 
dins Lear Corpora� on?

Diria que la meva trajectòria ha estat força lògica. 
Vaig començar dissenyant el producte, després a 
coordinar pe� ts equips de treball i, quan vaig te-
nir experiència i interès per la ges� ó, se’m va pre-
sentar l’oportunitat de ges� onar un departament 
d’enginyeria. A par� r d’aquest punt he � ngut dife-
rents responsabilitats en l’àmbit de la ges� ó, enca-
ra que sempre dintre de l’àrea de l’enginyeria de 
desenvolupament de producte. 

Quina és la vostra situació com a empresa i com a 
producte en el mercat actual?

De tots és coneguda la situació per la que han pa-
ssat tots els constructors d’automòbils, especial-
ment crí� ca per a alguns dels principals actors -com 

“L’MBA em va ajudar a passar del know-how 
al management” 

ON HA PASSAT PER DIFERENTS RESPONSABILITATS FINS L’ACTUAL DE LABORATORY MA-
NAGER. DURANT EL PERÍODE 2004-2006 VA RESIDIR A ALEMANYA PER TAL DE DIRIGIR UN 
DELS CENTRES D’ENGINYERIA QUE L’EMPRESA HI TÉ ALLÍ. 

PERSONES
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General Motors i Chrisler, per exemple-; això, in-
dubtablement, ha sacsejat tota la indústria del 
més gran al més pe�t. En clau global, per ara, la 
recuperació sembla sos�nguda si ens guiem pels 
darrers 12 mesos, encara que fets tan desgraciats 
com el terratrèmol i posterior tsunami que va afec-
tar Japó al mes de març, estan tenint un impacte 
econòmic nega�u a nivell mundial per la impor-
tància que els constructors i proveïdors de compo-
nents electrònics japonesos tenen en la indústria 
de l’automòbil. Pel que fa a la nostra situació, des 
de Lear-Valls s’exporta molt, per tant, aprofitant 
la recuperació de les principals economies (excep-
te l’espanyola), hi ha una tendència creixent molt 
bona -tant a nivell de nous projectes de desnvolu-
pament com a nivell de fabricació-.

Penseu que la crisi afectarà de forma molt nega-
�va l’evolució del vostre negoci?

Per sort o per desgràcia, la indústria de l’automòbil 
sempre ha estat molt cíclica i sensible a la situació 
econòmica de cada país. En molts casos, la compra 
d’un cotxe es pot ajornar durant un temps. L’actual 
situació és nova per la seva dimensió mundial, però 
crec que al final enfor�rà la col·laboració amb els 
nostres clients i que en sor�rem ben posicionats.

L’R+D+i és una de les bases de la vostra empre-
sa? 

Certament, si som proveïdors de referència per al-
guns dels millors productors d’automòbils és per-
què la nostra tecnologia també és referència en un 
mercat on els cicles de vida dels productes cada 
cop són més curts. A més a més, les noves regu-
lacions mediambientals i l’evolució cap a les tec-
nologies no depenents del petroli estan fent que 
només les empreses tecnològicament més ben 
preparades puguin adaptar-se i ocupar els nous 
espais que s’estan creant principalement al voltant 
dels vehicles híbrids i elèctrics.

Heu pensat alguna vegada en crear la vostra 
pròpia empresa?

Sí, però al cap d’una estona m’he despertat (és 
broma). Admiro profundament a tots els empre-

nedors, perquè son gent que s’arrisca, alguns 
per vocació i d’altres per necessitat. Bé, sigui 
com sigui, la seva empresa és la seva causa els 
365 dies de l’any.

Quins 4 adjec�us u�litzaríeu per a auto defiinir-
vos?

No ho sé. Crec que hi ha coses del meu caràcter 
que em beneficien i d’altres que em perjudiquen. 
Però et diré una cosa, sóc tenaç i em considero 
un corredor de fons. 
 
Per què vàreu decidir cursar l’MBA?

Em vaig donar compte que necessitava alguna 
cosa més que els coneixements tècnics per do-
nar un salt endavant en la meva feina. Tenia una 
sèrie de limitacions que l’MBA em va permetre 
compensar; em va ajudar a passar del know-how 
al management. Em va donar seguretat.

Ha estat ú�l per a vostè? Per què?

Sí molt. Tot just quan el vaig acabar, l’any 1999, 
va coincidir amb una etapa d’oportunitats pro-
fessionals. No sabria dir-te fins quin punt l’MBA 
em va ajudar, però certament fer un postgrau 
com aquest és llençar un missatge i ambicionar 
alguna cosa més. Ningú sacrifica diners i dos 
anys sense temps lliure perquè s’avorreix. 

Si haguéssiu de donar un consell als joves que 
estan iniciant la seva carrera professional, quin 
seria?

Cal no deixar-nos endur pel fatalisme. El pes-
simisme ens limita per poder progressar, no és 
fàcil, però crec que els qui tenen una actitud 
mental positiva tenen més oportunitats. Els pro-
blemes ja els coneixem, no cal gastar més ener-
gia en parlar-ne, cal enfocar les forces en afro-
nar-los. 

 
“Els qui tenen una actitud mental 
positiva tenen més oportunitats”

PERSONESPERSONES
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“El llançafl ames”

La paraula llançafl ames està de moda a les úl� mes edicio-
ns de l’MBA. El detonant? Una escena memorable de la 
pel·lícula ‘Scent of a woman’ que analitzem a l’assignatura 

‘Lideratge’: “Trasbalsat? Jo li ensenyaré el que és això. Vostè no 
sap el que és estar trasbalsat Sr. Trask. L’hi ensenyaria, però sóc 
massa vell, es� c massa cansat i fotudament cec. Si jo fos l’home 
que era fa cinc anys, usaria un llançafl ames contra aquest lloc!”, 
exclama el � nent coronel re� rat Frank Slade (Al Pacino) men-
tre s’aixeca i colpeja amb el seu bastó la taula que té al seu 
davant. Si no has vist l’escena, pots fer-ho a YouTube: h� p://
www.youtube.com/watch?v=vunNMLacLzE. Tot i això, sospito 
que l’èxit del concepte del llançafl ames entre nosaltres es basa 
en quelcom molt més profund: en la necessitat humana de fer 
net. Nets de pecats (el foc purifi cador pels que són religiosos), 
de culpa, de creences obsoletes, de contradiccions feridores, 
d’andròmines que es van acumulant, de... Si en Frank hagués 
nascut a Flix, hauria parlat probablement de fer una foguera 
de Sant Antoni o de Sant Joan amb aquella ins� tució, però com 
a militar dels Estats Units suposo que li era més familiar un 
llançafl ames. Ja ens està bé, a mi la paraula em genera tensió 
crea� va.

Afortunadament per a la nostra integritat � sica, el � pus de 
llançafl ames que u� litza magistralment en Frank, a l’igual que 
els bons líders, és el llenguatge, tant verbal com no verbal. Una 
pregunta, una analogia, un silenci, una anècdota, un estadís� ca 
sorprenent, un cop damunt la taula, pot, en el moment oportú, 
sacsejar fortament la consciència col·lec� va i es� mular el can-
vi; pot produir un moment de “però que collons (amb perdó) 
estem fent” i despertar-nos del malson o de l’autocomplaença. 
En Frank posa de manifest la contradicció entre els comporta-
ments que està observant i els principis que la mateixa escola 
pretén inculcar als seus estudiants. Et sona d’alguna cosa això? 
Experimentes actualment alguna contradicció a la teva orga-
nització? Has tret el llançafl ames? No? Per què? Si el tragues-
sis, ni que fos mentalment, què diries? Com ho diries? Fa falta 
coratge, veritat? Aquests és un dels atributs del lideratge. Cal 
coratge per dir el que un pensa i sent quan pot ser que el teu 
missatge no sigui precisament ben rebut pels altres.

Joan R. Alabart

Al Pacino en el seu paper del � nent coronel Frank Slade 
a ‘Scent of a Woman’’ 

ARTICLE
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Entrevista a Gabriel Ginebra

GABRIEL GINEBRA, AUTOR DEL LLIBRE “GESTIÓN DE INCOM-
PETENTES: UN ENFOQUE INNOVADOR DE LA GESTIÓN DE 
PERSONAS” (ED. LIBROS DE CABECERA, 2010), VA NÉIXER 
A BARCELONA EL 1962. ÉS LLICENCIAT EN FILOSOFIA, DOC-
TOR EN ORGANITZACIÓ D’EMPRESES I MBA PER IESE. AL 
LLARG DELS ANYS HA DIRIGIT PROJECTES DE CONSULTO-
RIA I FORMACIÓ A L’EMPRESA PRIVADA I ACTUALMENT ÉS 
PROFESSOR D’HABILITATS DIRECTIVES A LA UNIVERSITAT 
ABAT OLIVA-CEU DE BARCELONA.

El Llibre

El llibre vol ser una crida als direc� us perquè pren-
guin consciència de la importància de cuidar la 
seva gent. Amb un to senzill i fugint de models abs-
tractes  d’excel·lència empresarial tant de moda en 
els darrers temps.

Hem estat immersos en una època amb una for-
mació per direc� us molt enfocada en els tòpics, 
en casos d’empreses top, i envoltats de gent molt 
qualifi cada. Sor� en llibres d’aquesta temà� ca a 
dojo, que també seguien aquest esquema, desple-
gant tot un seguit de clixés un rere l’altre.

La realitat té poc a veure, i sinó ho podem demos-
trar: pensem en com creiem que hauria de ser un 
direc� u i després busquem casos reals, en què 
s’assemblen?

El llibre està estructurat en 3 parts, en la primera 
part es vol ajudar a reconèixer  les manifestacions 
de la incompetència pròpia i aliena, perquè tots 
som incompetents. La segona part és dedicada a 
diagnos� car els diferents � pus d’incompetència, i 
en la tercera es donen estratègies a aplicar en cada 
situació.

En el llibre s’intenta fugir dels tòpics del manage-

ment actual i recollir anys d’experiències personals 
en empreses, com a formador i en consultoria. La 
ges� ó de persones no és només bona voluntat, 
ni ser simpà� c, ni donar copets a l’esquena. Hi ha 
una sèrie de mètodes que si els apliques, a mig i 
llarg termini, donen bons resultats. L’aspecte tem-
poral cal tenir-lo en compte, perquè en ges� ó de 
persones s’ha de saber que per canviar el tarannà 
professional d’un col·laborador solen necessitar-se 
3 o més anys.

Canviar les persones abans de canviar de perso-
nes

En el llibre apareixen moltes referències al món 
del futbol, i no és només per afi ció, sinó perquè 
l’anàlisi dels comportaments dels equips de futbol 
i la relació amb el seu entrenador és molt similar a 
la ges� ó de persones en el món empresarial.

A vegades, ens oblidem que un direc� u és tant res-
ponsable de la marxa del negoci, com de les per-
sones que han de fer-lo, i això no ens ho acabem 
de creure. Si mirem per les persones, ens oblidem 
del negoci i, si mirem pel negoci, ens oblidem de 
les persones.

El cas dels entrenadors de futbol m’ha interessat 
sempre, perquè sovint l’opció més triada per en-

“Hem de gestionar la incompetència, 
no només perquè és més nombrosa, 

sino perquè la competència es gestiona sola” 

PERSONES
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enfrontar-se a una ratxa de resultats dolents és fer 
fóra l’entrenador. Durant l’any passat vam fer un 
estudi a la Universitat, analitzant l’evolució, durant 
els darrers 10 anys, dels equips que a mitjans de 
temporada estaven a la segona meitat de la taula 
classificatòria, veure quina havia estat la seva clas-
sificació final i si havien canviat d’entrenador. Com 
a exemple molt clar dels resultats, l’any 2010, dels 
6 equips que van quedar úl�ms a la lliga, els 3 que 
van baixar de categoria havien canviat d’entrenador 
a meitat de temporada, i els tres que van mantenir 
la categoria el varen mantenir. Les conclusions de 
l’estudi ens deien que la probabilitat que un equip 
man�ngués la categoria era 4 vegades més gran si 
es mantenia l’entrenador que si es subs�tuia.

Fomentar la carrera professional 

Més que establir una edat pels direc�us, el que de-
fenso en el llibre és la idea de recorregut professio-
nal. Els darrers anys hi ha hagut un culte a l’heroi 
“olímpic” jove. Com va dir Aristò�l, “una persona 
jove pot ser un bon matemà�c”, però di�cilment 
serà un bon polí�c perquè li falta l’experiència, 
ponderació, seny i una metodologia de treball 
reposada. És el que ara s’anomena slow manage-
ment.

El temps és una condició necessària per assolir 
l’experiència. En la ges�ó de persones, els coneixe-
ments teòrics es poden donar en un curs acadèmic 
o, fins i tot, menys. Però la formació és bàsicament 
pràc�ca. Penso que la formació en ges�ó de per-
sones ha d’anar més enfocada a donar un suport 
al dia a dia i donar idees als direc�us per anar apli-
cant en el seu entorn.

Un cop superada l’etapa de formació, entre els 25 i 
45 anys, cal adquirir aquesta experiència en ges�ó 
de persones. S’ha de revalorar la carrera professio-
nal de llarg recorregut. Hem estat immersos en un 
culte a la joventut, a la presa, a la innovació exces-
siva, en detriment del professional tècnicament 
competent i amb experiència.

Veure les persones com poden arribar a ser

Una persona pot arribar a fer moltes coses a 

la vida, però el temps és limitat, al final n’has 
d’escollir una i arribaràs a ser un expert en a-
quell àmbit.

Som més incompetents del que pensem, però 
també tenim més potencial del què ens han dit. 
Sovint, la necessitat ha obligat a desenvolupar 
certes actituds que normalment es consideren 
genètiques. Podem arribar a tenir més pacièn-
cia, ser més comunicatius, ser més extrovertits, 
ser més creatius, etc. La duresa de la vida pot 
provocar el desenvolupament d’aptituds que 
consideràvem inexistents en certs individus, 
però que acaben superant aquella mancança.

El model Fougi

Aquest model ve a ser una mena de guia pas a pas 
que ajuda els gestors de persones a identificar 
les accions que cal anar executant per superar 
les situacions d’incompetència professional. És 
una manera d’ajudar els nostres col·laboradors 
quan aquests no compleixen les nostres expec-
tatives i fer-nos veure que potser hem deixat de 
fer alguna cosa que era responsabilitat nostra. 
L’autor explica que en la seva pròpia experièn-
cia, l’aplicació d’aquest mètode ha suposat, en 
més d’un 50% dels casos, un replantejament de 
la decisió de desvinculació que el responsable 
havia pres.

Podeu seguir a Gabriel Ginebra en el seu blog:  

http://gestiondeincompetentes.wordpress.com

 
“You can do anything but not 

everything”

PERSONESPERSONES

14 Networking MBA



���������������������������������������

PERSONES

15 Networking MBA



Llibres

Tu mundo en una servilleta

Dan Roam
GESTIÓN 2000

Pàgines: 275
Any edició: 2010
ISBN: 9788498750621

‘Tu mundo en una servilleta’ ens introdueix al món 
del pensament visual.  Aquesta és una eina per a 
resoldre problemes mitjançant la representació de 
dibuixos. D’una forma clara i entenedora, l’autor 
ens desgrana el concepte del pensament visual i ens 
proporciona les eines i tècniques necessàries per a 
poder explotar-lo amb efi càcia.

El llibre es troba estructurat en quatre apartats. En 
primer lloc, la introducció al pensament visual. En 
segon lloc, ens explica com descobrir idees, com 
veure les coses amb més ni� desa i veure’n les fu-
tures conseqüències. En tercer lloc, com  desenvo-
lupar aquestes idees i aplicar el pensament visual a 
casos empresarials. I en quart i úl� m apartat, com 
representar el pensament visual per a poder vendre 
idees.

En cap moment, representar les idees gràfi cament 
implica tenir dots ar� s� ques, sinó que aprenguem 
a transmetre de manera senzilla i correcta la idea 
que volem transmetre o vendre. Segons l’autor, no 
hi ha manera millor de constatar una idea, si som 
capaços de dibuixar-la. Així doncs, agafeu un bolí-
graf, un tovalló de paper i endavant!

Categoria: Management

Organízate con efi cacia

David Allen
EMPRESA ACTIVA

Pàgines: 368
Any edició: 2006 (1a edició)
ISBN: 9788496627086

Aquest llibre té un objec� u clar: demostrar que 
existeix un sistema d’organització del treball que 
ens permet alliberar la ment de les tensions que 
inhibeixen la nostra crea� vitat, i que ens fa més 
efi caços en tots els aspectes de la vida.

David Allen sosté que la nostra ment té una ca-
pacitat limitada per a emmagatzemar informació 
i proposa una sèrie de fórmules pràc� ques per a 
eliminar les tensions i incrementar la nostra capa-
citat de treball i el nostre rendiment.

Organízate con efi cacia es fonamenta en unes sen-
zilles normes bàsiques d’organització del temps, 
como per exemple la necessitat de determinar quin 
és el pas següent a donar en cadascun dels nostres 
projectes, o la regla dels dos minuts (si sorgeix una 
feina pendent i es pot fer en menys de dos minuts, 
s’ha de fer immediatament). El sistema proposat 
per Allen soluciona ansietats i desconcerts, i ens 
permet transformar la nostra forma de treballar 
i la manera de percebre els nostres reptes quo� -
dians.

El arte del ruido

Pep Torres
ACTUAL

Pàgines: 312
Any edició: 2011
ISBN: 9788415115366
 
Com aconseguir l’atenció dels medis? Quina és la 
millor manera de fer-se veure? Serveix només fer 
soroll? 

Amb aquest llibre, Pep Torres (inventor, empre-
nedor i director del Museu d’Idees i Invents de 
Barcelona, MIBA) respon aquestes i moltes altres 
preguntes relacionades amb l’art de fer soroll, per 
aconseguir l’atenció dels potencials clients. L’autor 
mostra els secrets per aconseguir una repercussió 
massiva als medis de comunicació i així aconseguir 
posar a primera línia les no� cies o novetats que 
vulguem comunicar. 

Pep Torres ens anuncia els requisits principals per 
a que una no� cia faci un bona sorollada.  En primer 
lloc, que sigui veritat. En segon lloc, que sigui per 
a tot el món. En tercer lloc, que sigui d’actualitat. 
I en quart lloc, que la no� cia generi converses de 
bar. Si el nostre producte o no� cia aconsegueix 
reunir els quatre requisits, aconseguirem una re-
percussió massiva. Però es evident que no tot el 
soroll serveix. Cada producte, estratègia, projecte 
o marca és diferent i no li val el mateix � pus de so-
roll o visibilitat. No per fer més escàndol ens anirà 
millor.
 
Aquesta publicació és molt recomanada per a tots 
aquells projectes o professionals que busquen 
una gran visibilitat i no disposen de grans recur-
sos econòmics per fer-ho. Fantàs� ca lectura per a 
emprenedors, pe� ts empresaris, professionals del 
màrque� ng o publicistes.

Categoria: Màrque� ng

EINES
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Llibres

Ges�ón de incompetentes 

Gabriel Ginebra
LIBROS DE CABECERA

Pàgines: 255
Any edició: 2010
ISBN: 9788493775711

El �tol del llibre d’en Gabriel Ginebra no 
et deixa indiferent. Sovint ens pensem 
que estem envoltats d’incompetents, 
però amb aquesta obra l’autor vol fer-nos 
reflexionar, en primer lloc, sobre la nos-
tra pròpia incompetència. 

D’una manera molt senzilla, l’autor va 
desenvolupant les seves teories, sempre 
envoltades d’experiències i anècdotes. 
D’aquesta forma ‘Ges�ón de incompe-
tentes’ es converteix en una eina fàcil i 
ràpida d’usar. A mesura que et vas en-
dinsant en la lectura, és inevitable pen-
sar en casos propis i no parar de pren-
dre anotacions. A l’ar�cle ‘Persones’ de 
la present revista, en Gabriel ens detalla 
amb més cura els con�nguts del llibre i 
el seu procés de creació.

EINES
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MBASeminars

A l’octubre de 2010 va tenir lloc el primer MBASe-
minar del curs: Visió humanista de la crisi actual 
que, amb mo�u de la inauguració de la 16a edi-
ció, va desenvolupar el president de Taurus Group 
i també administrador de l’empresa Sarreal Art i 
Llum, SA, Sr. Ramon Térmens.

 

Sr. Ramon Térmens. Conferència Inaugural de la 16a edició  

El següent MBASeminar, La Nostra Titan Desert, 
23 de novembre de 2010, va tenir un temà�ca ben 
diferent, amb les aventures que el Sr. Raffa Olivier 
(exalumne MBA 8a edició i �tular de l’empresa Ra-
ffa Gela�) i el Dr. Rafael Llátser (llicenciat en medi-
cina i cirurgià) ens van relatar arran la seva par�ci-
pació en la cursa ciclista al Marroc.

El 2011 va ser encetat amb un MBASeminar espe-
cialment indicat per als estudiants, encara que no 
menys profitòs per a la resta d’assistents: Presen-
tacions Zen, de la mà d’en Joan Puig, professor de 
l’assignatura Projecte Integrat i coordinador de les 
ac�vitats QEHS a Espanya i Portugal de BASF. El 26 
de gener, el Sr. Puig ens va facilitar les regles bà-
siques per a la confecció de presentacions netes, 
efec�ves i amenes, així com també bons consells 
de ‘posada en escena’ per a la ponència. A pe�ció 

d’aquells estudiants que no hi varen poder assis�r, 
l’ac�vitat es va repe�r el 10 de febrer.

El mes de març, concretament el dia 2, va comptar 
amb l’MBASeminar Ges�ón de Incompetentes, on 
es va presentar el llibre de mateix nom pel propi 
autor i director del Club Abat de Directors d’RRHH i 
Observatori de la Despersonalització de l’Empresa 
de la Universitat Abat Oliva, Dr. Gabriel Ginebra.  
 

El Sr. Joan Puig exposant l’Ideen Management a BASF

El següent MBASeminar va tenir lloc el 19 de maig. 
La convocatòria portava per �tol Visita Prác�-
cas Excelentes - Ideen Management en BASF i 
va ser guiada pel Sr. Joan Puig, qui va presentar 
l’empresa, el concepte d’Ideen Management i 
casos pràc�cs, amb l’objec�u que els assistents 
aprenguessin com BASF ha enfocat el repte de  

 

Raffa Olivier i Rafael Llátser a la Titan Desert  2010

AL LLARG DEL CURS 2010-2011, ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT MBA-URV HAN TINGUT 
OPORTUNITAT D’ASSISTIR A DIVERSES ACTIVITATS, MBASeminars I VISITES. A CONTINUA-
CIÓ US OFERIM UN RESUM.  

RESUM D’ACTIVITATS MBA 2010-2011
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generar idees per a la millora con�nua i innovació 
dels seus processos i productes / serveis.

La penúl�ma ac�vitat del curs 2010-2011, el dia 
2 de juny, fou l’MBASeminar Les 20 claus per a 
l’èxit en la organització, al qual vàrem conéixer 
de primera mà, a través un equip de millora de 
l’empresa SCA Hygiene Products, SL de Puigpe-
lat, el desenvolupament i l’aplicació, al seu entorn 
laboral,, del programa 20 Keys to work -place im-
provement, de l’autor japonès Iwao Kobayashi.

L’equip de millora d’SCA Hygiene Products, SL

Finalment, La Conferència de Cloenda, de la 15a 
edició, va ser impar�da el 21 de juny pel Sr. An-
tonio José García Samaniego, director general del 
Grupo El Pósito i exalumne de la 13a edició qui, 
amb el �tol  ¿Cómo mantener el éxito?, va pro-
nunciar una interessant xerrada, basada en la seva 
experiència amb el nou enfoc de la seva empresa 
familiar.

Antonio José García Samaniego va protagonitzar l’acte de 
cloenda de la 15a edició de l’MBA

Visites

Respecte a la visita, aquesta va ser l’11 de març a 
les instal·lacions del viver d’empreses de REDESSA, 
al Tecnoparc de Reus, per inicia�va dels companys 
d’aquesta revista, en Jordi Queralt i en Pere Marc 
Franquet.

Manolo de Noguera

Tecnoparc de REDESSA, Reus

Conferència Inaugural de la 16a edició, 27 d’octubre

 

Quins MBASeminars us agradarien?

Si esteu interessats en què organitzem 
un MBASeminar d’alguna temà�ca es-
pecífica, no dubteu en fer-nos tramesa. 
Adreceu-nos la vostra idea a:

mba@fundacio.urv.cat

Animeu-vos. Estem oberts a les vostres 
propostes.

RESUM D’ACTIVITATS MBA 2010-2011
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