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

Benvingut Alumni MBA-URV!

Finalment va ser el dijous dia 19 de setembre 
de 2013 cap a les 8 del vespre, en una sala ple-
na a vessar  (41 persones), que es va cons� tuir 
l’Associació d’Exalumnes de l’MBA de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

Han estat uns mesos de treball per part d’un 
grup de voluntaris que es varen presentar per 
� rar endavant  la creació de l’Associació, com a 
representants de tots els alumnes i exalumnes 
que apostaven per aquesta idea.

En el fons, el que es respira en aquestes opor-
tunitats on ens trobem alumnes, exalumnes  i 
professors, és el desig majoritari de mantenir 
el contacte amb l’MBA. Això deu ser una mos-
tra de que aquesta experiència ha estat posi-
� va i, qui més qui menys, per tots ha estat un 
punt d’infl exió en la vida personal  i, fi ns i tot, 
professional. 

També hi ha una vessant més pràc� ca i és que 
dins la comunitat de l’MBA és gairebé segur 
que pots trobar algú que et pot ajudar o do-
nar consell davant una nova etapa laboral o 
per afrontar algun projecte en el qual no tens 
experiència o simplement per preguntar: i tu 
com ho vas fer?

Des de la revista Networking volem animar a 
tots els alumnes i exalumnes a par� cipar en 
l’Associació, cadascú en la mesura de les seves 
possibilitats, aportant idees, col·laborant en al-
guna de les Comissions que s’han creat o sim-
plement gaudint de les oportunitats de com-
par� r estones amb els companys de l’MBA.

networking@fundacio.urv.cat

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

networking@fundacio.urv.cat
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Ignacio J. Blanco Porta

L’IGNACIO, O ‘NACHO’, TAL COM EL CONEIXEM ELS COMPANYS DE LA 13a EDI-

CIÓ DE L’MBA, ÉS UNA PERSONA QUE NO PASSA DESAPERCEBUDA. SERIÓS, 

PROFESSIONAL, RIGURÓS, PERÒ ALHORA TÉ UN GRAN SENTIT DE L’HUMOR I 

HABILITAT PER FER RIURE I SOMRIURE A TOTHOM. TREBALLAR AMB ELL ÉS UN 

AUTÈNTIC LUXE I L’AVORRIMENT NO EXISTEIX AL SEU COSTAT.

L’IGNACIO, DESPRÉS DE MOLTS ANYS D’EXPERIÈNCIA EN EL NEGOCI FAMI-

LIAR, FA UN CANVI DE RUMB I ENTRA EN EL SECTOR DE L’ENERGIA. ÉS AQUÍ 

QUAN TORNA A FER UN ALTRE VIRATGE I COMENÇA LA SEVA AVENTURA PRO-

FESSIONAL A ALEMANYA.

Presentació personal

Nom i cognoms: 
Ignacio J. Blanco Porta

Nascut a: 
Reus (Tarragona)

Edat actual:
33 anys

Estudis (a part de l’MBA): 
Enginyeria Mecànica
 
Recorregut professional (breu):

- 2011-Actual: Areva GmbH (Erlangen)

- 2008-2011: Areva NP Services Spain (Tarra- 
   gona)

- 2008: Wes�nghouse Technology Services  
   (Tarragona)

- 1996-2007: Negoci familiar de caldereria pe- 
   sant (Tarragona)

Empresa actual: 
AREVA GmbH

Sector actual: 
Sector Energia

Situació i mo�vació per anar a l’estranger

- A quina edat vas marxar?
- Amb 31 anys.

- Quants anys d’experiència professional tenies?
- Uns 15 anys.

- Per què vas marxar? 
- Oportunitat laboral dins de l’empresa mul�na- 
cional amb delegació a Tarragona.

- Vas escollir tu el des�, o la ciutat?
- Vaig marxar a la seu de la empresa a Erlangen i  
 desprès vaig triar una ciutat propera.

- Quin país va ser el teu des�?
- Alemanya.

- Coincidia amb una nova etapa professional (can-
vi de feina)? 
- El canvi va ser dins de la mateixa empresa, però  
 com si fos una nova etapa.

- Actualment et trobes a l’estranger?
- Si.

- Tens previst tornar? 
- Imagino que sí, d’aquí a un cert temps.

Rela�u a l’MBA i professional

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

- L’MBA va influir en la teva candidatura? 
- Si, l´MBA va influir posi�vament.

- El desplaçament implicava assumir més respon- 
 sabilitat o era una feina molt tècnica? 
- Es tracta de una feina molt tècnica en la que s’han  
 d’assumir responsabilitats.

LA GLOBALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT
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- El coneixement de l’idioma va ser decisiu, o sim 
plement un entrebanc a superar a curt termini? 
- Personalment no sabia res d’Alemany, per tant  
imagino que no va ser decisiu, però a curt o llarg  
termini si que ho és.

- Quina edició de l’MBA vas cursar?
- La 13a.

- Com et van rebre en el país de des� a nivell pro- 
fessional?
- Professionalment hi ha un canvi important i la re- 
buda va ser molt posi�va.

- Creus compara�vament que la preparació rebu- 
da aquí (MBA) té un bon nivell respecte l’entorn  
internacional en que vas treballar? 
- Els coneixements i, sobretot, la forma de fer de  
l’ MBA  et marca una direcció que t’ajuda sens dubte a  
afrontar aquest �pus de canvis professionals. 

- Et vas sen�r capacitat en tot moment per inte- 
grar-te a nivell professional? 
- Podria dir que si. La barrera més gran és amb 
l’idioma alemany, sobretot en les qües�ons més 
tècniques.

- En quin sector estaves empleat durant la teva  
estada a l’estranger? 
-  Sector Energia.

-  Què incorporaries com a con�nguts al programa  
educa�u de l’MBA pensant en la opció d’anar a  
treballar a nivell internacional? 
- El programa de l’MBA és prou complet, l’única 
diferència que jo he trobat ha estat en el tamany 
de empresa. Aquí es�c en una macro-empresa, la 
ges�ó és totalment diferent i molt menys gene-
ralista. Clarament no �nc una resposta concreta 
per aquesta pregunta però seria interessant am-
pliar l’espectre del màster amb un toc més inter-
nacional, potser amb algun ponent o professor 
amb aquesta visió o experiència a l’estanger, �pus 
Hans-Jörg Wi�.

CONDICIONS

- En quines condicions vas marxar: millora sala-
rial, beneficis addicionals (escola, vivenda, feina 
per la parella, etc.)? 
- A l’inici d’una experiència d’aquest �pus s’ha 
d’entendre com una inversió personal i professio-

nal. Encara que �nguis millores pel canvi de feina, 
s’ha de valorar la pèrdua de moltes altres coses al 
sor�r del teu entorn, també convé valorar el nivell 
de vida al país on vas, impostos i els hàbits de con-
sum. En defini�va, les condicions no ho son tot i 
si l’experiència és posi�va, aquesta pesa molt més 
que la remuneració.

- Tenies bitllets pagats per tornar a casa de tant 
en tant?
- Només durant el procès de mudança.

- Quants anys vas estar (o portes) treballant a 
l’estranger? 
- Porto 28 mesos.

- Vas estar molt de temps preparant el viatge? 
- Aproximadament 1 mes.

- Estaves casat/parella, tenies fills?
- Casat i amb 2 fills, ara amb 5 i 2,5 anys

- Quines van ser les principals dificultats a nivell 
de família, o individuals, per arribar a adaptar-se 
al nou país?
- Vam vindre tota la família i les dificultats més 
grans van ser durant el primer mes, ja que tenia 
nova feina, nou idioma, nova cultura, calia buscar 
pis, la guarderia i fer tota la paperassa que cal per 
instal·lar-se.

BALANÇ

- A nivell general, quins creus que són els punts 
forts i febles d’un professional a l’estranger?
- Un punt fort, siguis d’on siguis i treballis on tre-
ballis, és fer la feina ben feta, aquesta és una bona 
carta de presentació i la millor forma d´integrar-te 
en un nou entorn laboral. 

El punt feble és novament si no domines l’idioma 
del país allà on vius i treballes. 

Tampoc sé si es ven bé un punt feble. Al meu cas, 
sovint em toca explicar què és el que passa a Es-
panya i a Catalunya per la crisis que es pateix i el 
generalisme medià�c que aquí arriba. Això acaba 
influint indirectament a la feina.

LA GLOBALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT
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La arrogancia de los economistas 
Francesc Xavier Ponce 
Professor d’Economia (MBA-URV) 

A estas alturas del año 2013, resulta 
obvio que lo que hemos vivido en es-
tos úl�mos años no ha sido una sim-

ple recesión, sino que se ha conver�do en 
una depresión. ¿Cuál es la diferencia? Más 
allá de cues�ones semán�cas, el sen�do 
común nos dice que cuando una crisis eco-
nómica afecta a tu vecino es una recesión, 
pero cuando te afecta a � se percibe como 
una verdadera depresión. 

Sea lo que sea, en lo que sí estaremos de 
acuerdo es en que esta crisis está siguiendo 
el guión de una novela: tras una tragedia 
inicial (la explosión de la burbuja inmobilia-
ria), se ha desencadenado una batalla sin 
tregua entre las fuerzas del mal (los merca-
dos) y los agentes del bien (los gobiernos). 
El caos en el campo de batalla es total. Los 
ejércitos del mal han ido ganando terreno 
y cobrándose cada vez más víc�mas (em-
presas, autónomos, funcionarios, etc.). Los 
Estados han logrado construir una nueva lí-
nea de contención (el equilibrio presupues-
tario), pero el desenlace de la batalla final 
aún está por escribir. 

Podríamos decir que en estos momentos 
estamos velando las armas. Esperando el 
comienzo de una nueva batalla y mirando 
al cielo con la esperanza de ver en las es-
trellas una señal que nos indique el camino 
que debemos seguir. Literalmente. Como 
señala Niño Becerra, uno de los economis-
tas mediá�cos de referencia, desde 2012 
la crisis no ha hecho más que agravarse 
porque “entró Neptuno en Piscis y Satur-
no en Escorpio, iniciándose entre los dos el 
aspecto de trígono y comenzando ambos a 

hacer el sex�l a Plutón en Capricornio. Esto 
representó el nacimiento de una economía 
de subsistencia en la que el intercambio a 
un nivel primario y el trueque serán funda-
mentales”. Y prosigue diciendo que la crisis 
no finalizará hasta 2018, cuando “Urano, al 
entrar en Tauro, iniciará la fase del aspecto 
de trígono con Plutón en Capricornio” (Niño 
Becerra, El Gran Crash de 2011). Palabras 
que pueden hacer creer que los economis-
tas somos los nuevos oráculos del siglo XXI, 
que nos dedicamos a difundir unas profe-
cías que nos han sido reveladas. Así que no 
es de extrañar que hoy en día exista una 
especie de hartazgo y desconfianza hacia el 
discurso de los economistas y todo lo rela-
cionado con la economía. 

Pero la realidad es que hasta hace sólo 
unos años el discurso era muy diferente. 
En los años 80 y 90 se alababa la aparición 
de una nueva economía, de nuevas ideas y 
conceptos adaptados a los �empos moder-
nos. Se decía que era el nuevo proceso de 
desregulación financiera el que impulsaba 
el crecimiento económico, porque permi�a 
crear nuevos productos financieros, nue-
vas formas de captar ahorro y de prestarlo. 
Unos instrumentos que ponían al alcance 
de todo el mundo tanto la opción de acce-
der a un crédito como la de diversificar sus 
inversiones. Se mul�plicaron las opciones 
de ganar (y de perder) dinero. Los merca-
dos premiaban con altas rentabilidades las 
buenas inversiones y cas�gaban con pérdi-
das las malas decisiones. La mano invisible 
de los mercados era la que dictaba senten-
cia. En defini�va, vimos el nacimiento de 
una economía de mercado más dinámica 
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pero también más salvaje. 

Sabemos como con�núa la historia: gran 
parte de esos recursos financieros se cana-
lizaron hacia el sector inmobiliario y permi-
�eron la creación de millones de puestos 
de trabajo. Sí, es cierto que ya entonces 
se decía que des�nar tantos recursos a un 
sector de tan baja produc�vidad como es 
la construcción podía generar un problema 
a largo plazo. Pero la verdad era que a cor-
to plazo estaba impulsando el crecimiento 
económico, estaba ayudando a financiar a 
los ayuntamientos, a mejorar los servicios 
públicos. Incluso se consiguió que millo-
nes de familias modestas, hasta entonces 
excluidas del mercado inmobiliario, se con-
vir�eran en propietarias de su vivienda. Un 
mundo (casi) de ensueño.

¿En qué nos equivocamos? Son muchas las 
causas que explican el desaguisado actual. 
El libro de Acemoglu y Robinson �tulado 
¿Por qué fracasan los países? ayuda a en-
tender muchas cosas. Porque más allá de 
si somos un país de golfos y canallas, de si 
somos más o menos produc�vos, de si so-
mos o no capaces de equilibrar las cuentas 
públicas, de si … En el fondo, gran parte de 
todo esto se explica en base a nuestro mar-
co ins�tucional. Es decir, las reglas y con-
venciones que determinan los incen�vos 
que los polí�cos, los banqueros, los em-
presarios o los trabajadores tenemos para 
comportarnos de una manera u otra. 

En el trasfondo de la crisis actual hay un 
hecho evidente: se ha demostrado una vez 
más lo di�cil que es domes�car el mundo 
de las finanzas. Aunque esto no es ninguna 
novedad. Antes del Crack de 1929 ya solían 
haber crisis financieras importantes, que 
golpeaban cada 15 o 20 años a los países. 
Pero tras los acuerdos de Bre�on-Woods, 
en los años 50 creímos que las crisis finan-
cieras ya eran cosas del pasado, que por fin 
habíamos descubierto el an�doto para evi-

tarlas. ¿Cuál era esta medicina? Un pacto 
entre las en�dades financieras y los gobier-
nos. El Estado se comprome�a a proporcio-
nar un seguro publico a los depósitos y a 
actuar como prestamista de úl�ma instan-
cia en situaciones de crisis; pero, a cambio 
de esta protección, las en�dades financie-
ras debían seguir las normas de prudencia 
y las regulaciones que el Estado les impo-
nía. Una menor libertad opera�va a cambio 
de una mayor seguridad. Este era el pacto. 
Y la verdad es que parecía funcionar. O me-
jor sería decir que funcionó tan bien que 
nos olvidamos de los riesgos de los merca-
dos financieros. Y nos llevó, en unos años 
de intenso cambio tecnológico como fue-
ron los años 80 y 90, a elaborar un nuevo 
discurso: las reglas de juego fijadas por el 
Estado se habían quedado obsoletas y eran 
un obstáculo tanto para la innovación fi-
nanciera como para el crecimiento econó-
mico. La lenta capacidad de adaptación de 
las ins�tuciones públicas a un entorno cada 
vez más dinámico hizo que la supervisión 
y la regulación de los mercados financieros 
se viera más como un lastre que como un 
factor de estabilidad. La autorregulación 
del propio mercado financiero era la nueva 
opción preferida. 

La desregulación financiera de los años 80 
puso el viejo pacto patas arriba y nos em-
pujó hacia un nuevo territorio desconocido, 
aún sin cartografiar. La globalización finan-
ciera permi�ó a los bancos, a las empresas, 
a los gobiernos y a las familias aumentar 
su endeudamiento. Pero también permi�ó 
asumir riesgos de manera imprudente, si-
tuó a las grandes corporaciones financieras 
fuera del control de los Estados, distanció 
la economía real de la economía financie-
ra, fomentó las burbujas y los ataques es-
pecula�vos, incrementó la opacidad de los 
productos financieros, aumentó el riesgo 
de contagio a través de las fronteras, etc. 
Un mundo salvaje que habíamos olvidado y 
que, por un momento, creímos que podría-
mos domes�car. 
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Pero la crisis que arrasó a los mercados fi -
nancieros a par� r de 2008 enterró estos 
sueños. Los mercados de capitales se ha-
bían conver� do en una autopista por la 
que circulábamos a gran velocidad. Íbamos 
muy rápido y llegamos muy lejos. Pero nos 
estrellamos. De repente, todo se convir� ó 
en una pesadilla. Los Estados tuvieron que 
suministrar billones de euros a las ins� tu-
ciones fi nancieras, en lo que ha sido el ma-
yor rescate de la Historia. 

Años después del inicio de la crisis, aún 
quedan dos cues� ones relevantes por res-
ponder. La primera es saber cómo se distri-

buirán los costes de esta crisis. La segunda 
es cómo podemos evitar volver a caer en 
el mismo error. Esto sobrepasa el obje� vo 
de este ar� culo, así que simplemente os re-
comendaría la lectura de tres espléndidos 
libros: La torre de la arrogancia, de Antón 
Costas; Algo va mal, de Tony Judt; y La pa-
radoja de la globalización, de Dani Rodrik. 
En todo caso, dejadme apuntar dos conclu-
siones que se extraen de su lectura. La pri-
mera, que un grado de globalización econó-
mica máximo no es óp� mo ni deseable. La 
segunda, que es sano y necesario mante-
ner un cierto escep� cismo hacia la corrien-
te económica de moda. Dicho queda.

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.

Netics es diferencia per aportar serveis especialitzats 
des de la proximitat i l’efi cència 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 teleco-
municacions corporatives.

Netics és partner especialitzat de Cisco® i disposa 
de14 anys d’experiència en aquest fabricant i de les 
certifi cacioms que acreditem la solvència tècnica. 

Serveis i Solucions de Xarxes i Telecomunicacions

902 876 619
comercial@netics.cat

www.netics.cat
www.netics.es

5 anys i més de 200 projectes TIC ens avalen

Netics Comunicacions ofereix proximitat, especialització i efi -
ciència tècnica i organitzativa.

Netics disposa de Tècnics certifi cats per Cisco, CCNA, CCNP i 
CCIE.
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Es posa en marxa el Consell Assessor de l’MBA

Funcions dels membres del Consell Assessor:

• Proporcionar coneixements, experiència, in-
formació i consell en relació a la visió i direc-
ció estratègica de l’MBA de la URV.

• Proveir informació  sobre les necessitats i 
punts de vista dels nostres grups d’interès.

• Donar feedback i suggeriments sobre els 
programes i currículums.

• Promocionar i advocar per les nostres ac�vi-
tats a la nostra comunitat.

• Actuar d’ambaixadors amb empreses, orga-
nitzacions i ins�tucions.

• Proveir ajuda específica als programes i ac�-
vitats organitzades.

• Facilitar possibles contactes i/o actuar com 
a recursos per als estudiants.

• Fomentar i donar suport a l’exploració de 
noves idees de negoci.

• Ajudar a inserir laboralment els estudiants, 
treballant en el desplegament i millora del 
Servei de Carreres.

• Ser un centre de referència en l’àmbit de la 
ges�ó empresarial, i per tant, anar generant 
conceptes i idees i comunicar-les.

• Incen�var la crea�vitat i la innovació.

• Ajudar a crear sen�ment de per�nença, pro-
movent el networking.

El Consell Assessor està integrat per representants 
d’algunes de les empreses més importants de Ta-
rragona, per emprenedors i per professionals de 
reconegut pres�gi de la nostra demarcació, totes 
elles col·laboradores  de l’MBA. Les persones que 
el conformen són les següents:

Arias, Alfred. Innova�on Support, 
Learning and Work Process Lea-
der i membre de l’equip de Direc-
ció del site de Tarragona a Dow 
Chemical Ibérica, S.L.

Enginyer químic i enginyer indus-
trial, amb un curs de postgrau 
d’especialització en petroquími-
ca. Porta 30 anys desenvolupant 
la seva trajectòria professional a 
Dow Chemical Ibérica, S.L. A més, 
és professor de l’MBA de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

Folgado, Rubén. Director tècnic 
de Messer Ibérica de Gases, SAU.

Enginyer tècnic industrial i MBA 
per la Universitat Rovira i Virgili. Ha 
desenvolupat la seva carrera pro-
fessional en les àrees d’operacions 
de producció, enginyeria i quali-
tat a Messer Ibérica, empresa en 
la qual fa més de 15 anys que hi 
treballa. En l’actualitat també és 
membre de la Junta Direc�va i Pre-
sident de la comissió d’energia de 
la Associació d’Empreses Quími-
ques de Tarragona AEQT, així com 
membre de la Comissió Tècnica de 
la Associació Espanyola de Fabri-
cants de Gasos Industrials i Medi-
cinals AFGIM i integrant del Grup 
Tècnic de Treball de la Associació 
Espanyola de Grans Consumidors 
Elèctrics AEGE.

LA MISSIÓ DEL CONSELL ASSESSOR ÉS ASSISTIR A LA DIRECCIÓ I AL CLAUSTRE DE PROFESSORS DE L’MBA 
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN LA FORMULACIÓ I ASSOLIMENT DELS SEUS OBJECTIUS ESTRA-
TÈGICS, PROPORCIONANT CONEIXEMENTS, EXPERIÈNCIA, INFORMACIÓ, CONSELL I SUPORT EN RELACIÓ 
ALS PROGRAMES I CURRÍCULUMS, I FACILITANT ENLLAÇOS AMB ELS DIFERENTS GRUPS DINTERÈS DE LA 
COMUNITAT. 

Aquest 2013 s’ha creat el Consell Assessor de l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili.  
El passat 6 de juny va tenir lloc la seva primera reunió. 

ACTUALITAT

9 Networking MBA



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

Mata, Antoni. Director de la 
factoria de Puigpelat d’SCA Hy-
giene Products, S.L.

Químic i MBA per la Universitat 
Rovira i Virgili. Porta més de 20 
anys treballant a SCA, ocupant 
llocs de màxima responsabilitat 
primer a la fi lial de França i pos-
teriorment a la planta de Puig-
pelat.

Ruiz Royo, Jorge. Propietari i 
general manager d’Arandipur 
S.L.

Químic i MBA per la Universi-
tat Rovira i Virgili. Emprenedor 
i propietari de l’empresa Aran-
dipur, empresa que fabrica un 
plat de dutxa tou, entre altres 
productes. Ha ocupat diferents 
llocs de responsabilitat en di-
ferents empreses al llarg de la 
seva trajectòria professional.

Segura, Natàlia. Sòcia de Pro-
cura Management Services, SL. 
(Ofi cines a Tarragona i Barcelo-
na)

Psicòloga i Màster en Psicologia 
Clínica i de la Salut per la Univer-
sitat Rovira i Virgili. Compta amb 
més de 18 anys d’experiència 
en la selecció, desenvolupa-
ment direc� u, coaching i ges� ó 
del talent en empreses de ser-
veis (Port Aventura, Catalunya 
Caixa, entre altres). Durant més 
de 10 anys professora associada 
de la URV a la Facultat de Cièn-
cies Jurídiques, àrea psicologia 
del treball. Professora del Más-

ter en Direcció de Recursos Hu-
mans de la FURV.

Solé, Toni. Soci director d’Smart 
Management, S.L.

PDG pel IESE, Llicenciat en 
Dret i  Màster en desenvolupa-
ment Organitza� u per la URL i 
l’Ins� tut GR de Tel Aviv. Ha di-
rigit els departaments de RRHH 
en empreses com Kellogg’s, Port 
Aventura, United Biscuits, Kra� , 
Vueling, Bodegas Torres, on ha 
dissenyat models de ges� ó in-
tegral de RRHH, canvis globals, 
com fusions, adquisicions, rees-
tructuracions, internacionalit-
zació i defi nició d’estratègia del 
negoci.

Té formació específi ca en ges� ó 
del canvi i Merge & Acquisi� on 
en centres com Henley o Ashrid-
ge, de Londres; coneixements 
de RRHH en les principals con-
sultores, com Arthur Andersen, 
Ernst & Young, KPMG, PWC, 
etc.

Favá, Xavier. Cap de RRHH de 
l’àrea de Tarragona de Repsol, 
S.A.

Químic, amb un Màster en Quí-
mica experimental per la UB i 
un Màster en Ges� ó de Recur-
sos humans per la UPM. Por-
ta més de 13 anys treballant a 
Repsol, empresa on ha desen-
volupat la major part de la seva 
trajectòria professional en posi-
cions internacionals en el nego-
ci d’exploració.

ACTUALITAT
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Neix l’Alumni de l’MBA-URV

Els objec� us de l’Associació, els quals es 
consideren d’interès general, són:

a) Promoure i mantenir una xarxa de 
relacions i d’intercanvis professionals 
entre les persones que s’han format a 
l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili.

b) Desenvolupar les ac� vitats i serveis 
que contribueixin al millor coneixement 
de tots els socis, a la defensa dels seus in-
teressos i a la millora dels seus coneixe-
ments generals i les seves ac� vitats. Tot 
això, facilitant el seu desenvolupament 
professional i col·laborant amb altres 
centres i ins� tucions en la potenciació 
de la formació permanent dels an� cs 
alumnes.

c) Contribuir a la divulgació i difusió de 
l’MBA de la Universitat Rovira i Virgili.

d) Fomentar la col·laboració amb al-
tres col·lec� us universitaris i la creació 
d’espais comuns de debat i refl exió. 

e) Cercar mecanismes de relació amb 
la societat, representada per en� tats i 
organismes socials, culturals, polí� cs i 
econòmics.

f) Organitzar ac� vitats i prestar serveis 
als associats. En par� cular, l’Associació 
promourà les següents accions:

• L’organització de conferències, se-
minaris, i l’intercanvi d’idees i expe-
riències relacionades amb el món de 
la ges� ó empresarial, l’emprenedoria 
i tots aquells temes relacionats amb 
l’MBA.

• L’impuls de tota mena de serveis i 
d’ac� vitats de caràcter social i cultu-
ral que contribueixin a conèixer millor 
tots el socis i a millorar-ne la formació 
en general.

• La cooperació amb l’MBA de la Uni-
versitat Rovira i Virgili en la potencia-
ció de la formació permanent dels an-
� cs alumnes i en l’apropament de la 
Universitat a l’empresa i altres sectors 
implicats en la ges� ó empresarial.

• Qualsevol altre que decideixi l’Assem-
blea General, sempre que sigui compa-
� ble amb els objec� us de l’Associació.

g) En queda exclòs tot ànim de lucre.

EL PASSAT DIA 19 DE SETEMBRE ES VA CREAR L’ASSOCIACIÓ D’EXALUMNES DE 
L’MBA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILl.

EN AQUESTA TROBADA AL CTTi HI VAN PARTICIPAR 41 PERSONES, A PART D’ALTRES 
63 QUE EXPLICITAMENT VAN EXCUSAR LA SEVA PRESÈNCIA I MANIFESTAR TAMBÉ 
EL SEU INTERÈS PER L’ASSOCIACIÓ.

L’ALUMNI DE L’MBA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI NEIX AMB LA VOLUN-
TAT DE CREAR UN ESPAI PER ALS EXALUMNES, PROFESSORS I PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA URV RELACIONATS AMB L’MBA, PER TAL DE 
SATISFER INTERESSOS COMUNS AMB LA FINALITAT DE PROMOURE EL DESENVO-
LUPAMENT HUMÀ O PROFESSIONAL PERMANENT DELS SEUS ASSOCIATS.

NOTÍCIES MBA-URV
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Les primeres comissions que s’han creat 
són:

• Startups o emprenedoria: la finalitat 
de la comissió hauria de ser posar en 
contacte a persones que tenen idees 
o projectes que volen dur a terme i a 
través de la comissió busquen partners 
amb la mo�vació i capacitats per a dur-
les a terme.

• Networking: la finalitat de la comissió 
és crear una xarxa de contactes profes-
sionals efec�va dins el col·lec�u d’Alumni 
MBA-URV.

• Ac�vitats lúdiques:  la finalitat de la 
comissió és la d’organitzar ac�vitats lú-
diques, que facili�n que els exalumnes 
es coneguin entre ells, relacionant oci, 
família i networking.

• Relacions externes: creada durant la 
mateixa reunió, arran d’una proposta 
d’un exalumne, i a la qual ja es van afegir 
dues persones més.

Durant la reunió es va votar i aprovar 
una quota trimestral de 10 € en concepte 
d’afiliació a l’Associació.

I finalment, es van aprovar els estatuts de 
l’Associació, per unanimitat dels assistents.

La Junta Gestora Provisional de l’Associació 
és formada per les següents persones:

Presidenta:   
Cris�na Subirana (2a edició)

Vicepresident:   
Alejandro Ramírez (13a edició)

Secretària:   
Noemí Aymamí (18a edició)

Tresorer:   
Xavier Vallverdú (1a edició)

Vocals:    
Ramon Ollé (9a edició)
Josep Maria Pàmies (5a edició)
Pere Marc Franquet (13a edició)
Jordi Queralt (13a edició)

Si voleu contactar amb l’Associació, hi ha 
disponible l’adreça de correu electrònic:

alumni.mbaurv@fundacio.urv.cat

Properament s’anunciarà l’ac�vació de la 
pàgina web de l’Associació que actualment 
ja està en fase de proves. 

 
 
 

 

 
 
NOVEMBRE
 
Data: Dijous, 21 de novembre

Hora: 19 h

Ac�vitat: “Lideratge”, conferèn-
cia de Joan Pedrerol, director del 
Complex Industrial de Repsol a 
Tarragona

Lloc: Centre de Transferència de 
Tecnologia i Innovació de la Fun-
dació URV (CTTi), Campus Sesce-
lades, 18 (43007  - Tarragona)

 
CALENDARI D’ACTIVITATS

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

¿Trabajar fuera?
Jorge Cagigas y Javier Arribas
LID Editorial Empresarial, 
Colección Biblioteca FUNDIPE

1a edició
Pàgines: 288
Any edició: 2012
ISBN: 9788483567470
Categoria: Recursos Humans

Con un mercado laboral agónico, no es de extrañar que 
la expatriación sea una de las mayores preocupaciones 
en el mundo de los Recursos Humanos. Por primera 
vez, muchísimas compañías españolas, hasta ahora sólo 
ac�vas en el mercado domés�co, ven su salida a otros 
países como la mejor opción para seguir creciendo y de-
sarrollándose.

Ante esta situación, tanto los profesionales de Recursos 
Humanos como toda aquella persona interesada en co-
nocer las implicaciones de una asignación internacional 
necesitan estar al tanto de cuáles son los aspectos crí�-
cos a la hora de ges�onar de manera eficaz la movilidad 
internacional. Para ello, RED EXPAT, inicia�va española 
nacida en 2001 en la que par�cipan los equipos de Re-
cursos Humanos de más de 100 compañías (aproximada-
mente 450 profesionales de dicho sector, especializados 
en la ges�ón de movilidad internacional) se ha encarga-
do de la coordinación de este manual prác�co.

En ‘¿Trabajar fuera?’ se encontrarán las mejores res-
puestas a preguntas tales sobre cómo llevar a cabo con 
éxito la expatriación de los empleados de una empresa 
a un puesto de trabajo en otro país, qué obligaciones fis-
cales, laborales y de Seguridad Social �enen la empresa 
y el trabajador, qué retribuciones, beneficios y seguros 
son los más apropiados, cómo encontrar una vivienda 
adecuada, qué problemas presenta si se muda con su 
familia o si hacen falta visados o documentos especiales, 
así como los aspectos claves en la incorporación a Espa-
ña de nacionales de otros países.

www.lideditorial.com/�enda/libros/1001798016501/
trabajar.1.html

Trabajando en una  
casa de locos
Mar�n Wehrle
EDITORIAL ALIENTA

Pàgines: 264
Any edició: 2013
ISBN: 9788415678038
Categoria: Best-seller

Us presentem una novetat editorial que està tenint 
molt d’èxit a Alemanya, amb més de 200.000 exemplars 
venuts. ‘Trabajando en una casa de locos’ és una diver-
�da sà�ra sobre el dia a dia de qualsevol treballador. 

Si la teva empresa és una casa de bojos, no et preocupis, 
no estàs sol! L’assessor laboral més famòs d’Alemanya, 
Mar�n Wehrle, ha recollit centenars d’anècdotes sobre 
el dia a dia de qualsevol oficina  per a mostrar-les en 
aquest llibre. La peça angular és un sen�t de l’humor 
àcid i presenta un informe implacable d’aquesta ‘zona 
catastròfica’ anomenada oficina. 

L’autor pinta un diver�t quadre de com és el nostre lloc 
de treball i dels seus par�cipants. Ple de consells pràc-
�cs i d’un fantàs�c test (per a què cada lector iden�-
fiqui el grau de bojeria de la seva empresa), aquesta 
publicació pot ser una bona companya de viatge per a 
qualsevol persona  que vulgui afrontar al seu dia a dia i, 
fins i tot, enriure-se’n.

¡Odio el Networking! 
(pero lo necesito)
Devora Zack
EDITORIAL EMPRESA ACTIVA

Pàgines: 224
Any edició: 2011
ISBN: 9788492452750 
Categoria: Management

Este libro sacude los estereo�pos acerca de la gente 
que odia el networking. Estas personas no son necesa-

EINES
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riamente �midas o misántropas, sino reflexivas, y pre-
fieren pensar antes de hablar. A estas personas les han 
dicho que el networking consiste en charlar y realizar 
contactos constantemente, y por eso deducen que no 
es para ellas. Pero sí lo es. Devora Zack destroza a tra-
vés de estas páginas los consejos tradicionales sobre el 
networking que pretenden ser universales y que están 
hechos para un �po de personas, generalmente extro-
ver�das. Este libro también ayuda a aquellos a quienes 
ya les gusta el networking, enseñándoles a relacionarse 
mejor con personas que �enen dis�ntos es�los. Cada 
uno según sus propias cualidades puede conver�r el 
networking en una pieza clave en su desarrollo perso-
nal y profesional.

Todo el mundo habla de la importancia de tener una 
buena red de contactos y de hacer relaciones públicas, 
pero qué pasa si estamos abrumados y no tenemos 
�empo para relaciones sociales; somos introver�dos y 
no sabemos cómo iniciar relaciones; no nos gusta per-
der el �empo con conversaciones insustanciales; o no 
estamos conectados a las nuevas tecnologías. La pro-
puesta de la autora es que nadie �ene que dejar de ser 
quien es para poder establecer una buena red de con-
tactos. Una persona introver�da puede también ser un 
buen orador o un networker eficaz. Los introver�dos 
son muy selec�vos con las relaciones y con el modo en 
que emplean su �empo. El networking que hacen los 
introver�dos exige una concentración más profunda en 
menos individuos, una prác�ca que reviste un elevado 
potencial para forjar relaciones duraderas. Cada uno 
debe encontrar su ritmo.

www.leadersummaries.com/resumen/odio-el-networ-
king#

18 Minutes: Find Your Focus, 
Master Distrac�on, and Get 
the Right Things Done
Peter Bregman
BUSINESS PLUS 

Pàgines: 288
Any edició: 2012
ISBN: 9780446583404
Categoria: Empresa 

18 MINUTES was born a�er a blog post I wrote for the 
Harvard Business Review became one of the most po-
pular and most commented posts on the site. The post, 
�tled “An 18 Minute Plan for Managing Your Day,” be-
gan with a humbling admission:

“Yesterday started with the best of inten�ons. I walked 

into my office in the morning with a vague sense of 
what I wanted to accomplish. Then I sat down, turned 
on my computer, and checked my email. Two hours la-
ter, a�er figh�ng several fires, solving other people’s 
problems, and dealing with whatever happened to be 
thrown at me through my computer and phone, I could 
hardly remember what I had set out to accomplish 
when I first turned on my computer. I’d been ambus-
hed. And I know be�er.”

Think about your own daily ba�les with work tasks and 
obliga�ons. Have you ever felt exhausted at the end of 
a day only to realize that you s�ll didn’t move forward 
in the most important priori�es in work and in your 
life? Never before has it been so important to be inten-
�onal about our �me and say no to distrac�on.

I wrote 18 MINUTES because – although I’d read all the 
�me management books – I was s�ll overwhelmed and 
spending my �me in areas that, ul�mately, were not 
moving me forward in the most important areas I wan-
ted to focus on in my life. What I realized is that most 
�me management books were showing me how to get 
it all done. But I think that’s a mistake.

What I found in my own experimenta�on is that, to 
really focus on the things that were most important to 
me, I had to do the opposite – I had to stop trying to get 
it all done. In fact, trying to get it all done is the biggest 
mistake we can make. When I mul�tasked, I produced 
less. When I organized my calendar and to-do list the 
tradi�onal way, I only intensified my guilt and stress. 
And as I increased my busyness, I began to watch my 
overwhelm and frustra�on increase as the year passed 
by while the things I most wanted to focus on – the 
things that were most important to me – remained un-
touched.

I wrote 18 MINUTES because I needed 18 MINUTES. I 
wrote it so I could figure out how I could cut through all 
the daily clu�er and distrac�ons and finally find a way 
to focus on – and move forward in – those key items 
which are truly the top priori�es in my life.

18 MINUTES is derived from, and wri�en like, my blog 
posts. Its short chapters are interwoven with first-per-
son vigne�es of how I spend my own �me whether 
mountain biking, paren�ng, solving arguments with 
Eleanor, performing a handstand, or coaching clients. I 
also share lessons I learn from people like Susan Boyle 
(about how to realize our full poten�al) and a mara-
thon runner (about how to run our own marathon of 
daily tasks).

In the book, I share a process for priori�zing your day 
in three steps that take 18 minutes over a nine-hour 
workday: Set your plan for the day, refocus every hour, 
review how you spent your �me.

peterbregman.com/18-minutes/
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Ja tenim en marxa la 19a edició de l’MBA!

Les dades d’aquest curs són:

• Total de participants: 33

• Gènere: 9 dones i 24 homes

• Mitjana d’edat: de 33,7 anys

• Experiència laboral mitja: 11anys

• L’enginyeria química és la formació que aporta més estudiants, 
  seguida de l’enginyeria industrial.

Els hi desitgem a tots molta sort en aquests dos anys de treball intens.

Aquest any hem arribat a la xifra de 33 persones inscrites i ja podem  dir que 
hi ha admesos per la propera edició!


