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T 
ras ocho años, este será mi úl-
timo editorial como presidente 
de la Asociación. Quiero em-
pezar recordando que nuestra 

junta directiva comenzó con la quiebra 
de Lehman Brothers, en septiembre de 
2008. Entonces poco podíamos imagi-
nar las repercusiones que para nuestro 
entorno en concreto y para la profesión 
tendría ese hecho. Y, desde luego, la 
crisis nos ha marcado profundamente 
también en el ámbito asociativo. 
En 2009 celebramos el 44º Congreso 

de Aedipe, el primero que centró su desarrollo en la dirección de 
personas más que en la función de recursos humanos. Después 
decidimos estandarizar y sistematizar nuestros eventos corporati-
vos, y así nació el Foro de RR. HH., una gran reunión anual de aso-
ciados que nos convierte en un referente del sector. Por otro lado, 
en este periodo hemos visto consolidar el proyecto de asociación 
catalana de dirección de personas iniciado por la Junta Directiva 
anterior. Como muchos sabéis, el sistema asociativo de Aedipe se 
basa en agrupaciones territoriales autónomas sin personalidad ju-
rídica propia, lo que en ocasiones no encaja demasiado bien en 
realidades tan diversas como la catalana. Por eso se potenció la 
Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, de forma 
que los socios pudiesen asociarse a la vez a ésta y a la propia Ae-

dipe (marca que nos aúna y a la que no queremos renunciar). Así, 
podemos estar en presentes como interlocutores privilegiados en 
el Estado español y ante la Generalitat de Catalunya. 
Han sido tantos proyectos y tantas experiencias que resulta difícil 
enumerarlas. También he cometido muchos errores que quiero re-
conocer aquí ante vosotros y pediros disculpas por ellos. Lo único 
que puedo decir es que cuando me equivoqué lo hice pensando 
que la decisión tomada era la mejor para los socios y para la marca. 
Por otro lado, quiero agradecer muy especialmente la labor de to-
das las personas que a lo largo de esta andadura han colaborado 
desinteresadamente en la Asociación. Y a nuestros profesionales, 
en especial a nuestro gerente durante tantos años, Sebastià Cas-
tells, que ha continuado disponible cuando se le ha requerido. 
Cuando esta revista vea la luz, probablemente tendremos un nuevo 
presidente, Pedro Ribes, director de Recursos Humanos de Cata-
lana Occidente. Desde mi punto de vista, Pedro encarna la compe-
tencia básica que debe tener el presidente de nuestra Asociación: 
es una persona excelente. Con su visión, creatividad, sentido co-
mún y con la ayuda de nuestro gerente, Jordi Goro, seguro que nos 
conducirá a nuevas cotas, mejorando lo hecho hasta el momento e 
impulsando nuevos proyectos ilusionantes. La unión hace la fuerza 
y creo que todos juntos, detrás suyo, podremos conseguir un futu-
ro mejor para nuestra profesión, desde Aedipe Catalunya. 
Gracias a todos.  

Ricard Alfaro, presidente de Aedipe Catalunya
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La junta directiva de l’Associació Catalana de Direcció de 
Recursos Humans (amb el president, Ricard Alfaro, i el vice-
president, Esteban Ciria, al capdavant) i quatre dels princi-
pals representants del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya es van reunir el pas-
sat 14 d’abril per primera vegada des que Josep Ginesta va 
ser nomenat secretari general del Departament.
La reunió, que va tenir lloc a la seu de Treball del Departa-
ment, va comptar amb la presència, a més a més, del propi 
Josep Ginesta, de Mercè Garau, directora general del SOC, 
M. Luz Bataller, directora general de la Inspecció de Treball, 
i Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals i Qua-
litat en el Treball.
Una col·laboració enriquidora
La trobada va servir per obrir vies de col·laboració i diàleg 
en matèria de recursos humans, ja que els professionals de 
la direcció de persones gestionen aspectes que impacten 
en les àrees de les diferents Direccions Generals. En aquest 
sentit, Aedipe Catalunya és un interlocutor directe i fluid 
que pot aportar experiència a aquest departament, per a 

Més diàleg entre Aedipe Catalunya i el 
Departament de Treball de la Generalitat

la pressa de les millors decisions. L’Associació Catalana de 
Direcció de Recursos Humans podrà col·laborar-hi amb els 
coneixements que acumula en qüestions com la resolució 
de problemes o conflictes, aspectes de planificació de l’ad-
ministració, contribuir i/o reforçar la difusió de campanyes 
específiques de comunicació, i esdevenir interlocutora de 
primer nivell en tant que coneixedora de les necessitats for-
matives a les empreses. 

Aedipe Catalunya i Finder & Wilber: 
una aliança per a la comunicació

Aedipe Catalunya i 
WEKOW, nous espais 

i serveis a disposar

L’Associació Catalana de Direc-
ció de Recursos Humans ha sig-
nat un nou acord de col·laboració 
amb Finder & Wilber, agència de 
comunicació especialitzada en 
màrqueting de continguts, publici-
tat i estratègia creativa, i branding 
amb una llarga trajectòria al darre-

re. Aquest nou acord suposa un 
avanç en l’estratègia comunicativa 
d’Aedipe Catalunya, doncs possi-
bilita que l’entitat pugui explorar 
noves maneres de comunicar mi-
llor els elements que la defineixen 
com a Associació de referència en 
l’àmbit dels RH. 

L’Associació Catalana de Di-
recció de Recursos Humans 
ha signat un nou acord de 
col·laboració amb WEKOW 
Business Facilities S.L., comu-
nitat de negoci que gestiona 
espais per impulsar projectes 
empresarials. A grans trets, 
l’entesa amb WEKOW suposa 
la disposició d’espais (oficines 
equipades amb última tecno-
logia, sales de reunions i de 
formació, sales de visita per 
atendre clients i fer entrevistes, 
etc.) i serveis (com per exem-
ple, la domiciliació comercial 
per aquells professionals i em-
preses que necessiten seu a la 
ciutat) per a l’Associació i els 
seus membres amb un impor-
tant descompte sobre el preu 
de mercat i amb condicions 
preferents. 

COnvEnis
DE

COl·lAbO-
rACió

 La signatura de l’acord amb Ricard Alfaro i Miquel Carbó, soci director 
de Finder & Wilber.



aedipe    3

Aedipecat

Acords de patrocini
Enguany, Aedipe Catalunya ha reprès el contacte amb les principals empreses del sector per oferir-los 
compartir el projecte associatiu dels directius catalans de Recursos Humans.

 La signatura de l’acord amb Ricard Alfaro, president d’Aedipe 
Catalunya, i Carlos Delgado, president i conseller delegat de 
Compensa Capital Humano.

L’Associació Catalana de 
Direcció de Recursos Hu-
mans ha renovat l’acord 
com a partner amb Com-
pensa Capital Humano, 
consolidant així una re-
lació que aporta recur-
sos i coneixements per 
fer créixer i reforçar les 
oportunitats de projecció 
d’Aedipe Catalunya i dels 
professionals del sector. I 
és que Compensa Capital 
Humano és una empresa 
de serveis que té la missió 
de solucionar les neces-
sitats de les seves em-
preses clients i dels seus 

empleats en l’àmbit de la 
compensació total. Mit-
jançant les seves soluci-
ons, busquen que les em-
preses puguin reconèixer, 
recompensar i diferenciar 
de manera competitiva 
els seus professionals. 
Això sí, ho fan en fun-
ció de la seva contribu-
ció real a l’organització i 
dels objectius estratègics 
d’aquesta. Cal destacar 
que parlem d’una compa-
nyia pionera en la implan-
tació dels plans de retri-
bució flexible a tot l’Estat 
espanyol. 

L’Associació Catalana de Direcció de 
Recursos Humans dóna un nou impuls 
a les seves accions en pro de la tasca 
de la direcció de persones amb l’acord 
de patrocini signat amb Gas Natural 
Fenosa. Coneixedors de la tasca acti-
va que es realitza des de l’Associació 
en la formació, promoció i desenvolu-
pament dins de la funció de la gestió 
de persones, Gas Natural Fenosa no 
ha volgut deixar passar l’oportunitat de 
col·laborar en les principals iniciatives 
de l’Associació, així com promoure una 
sèrie de sessions formatives que seran 
d’interès per a tots els associats i pro-

fessionals dels Recursos Humans. Gas 
Natural Fenosa, una de les deu prime-
res multinacionals energètiques d’Eu-
ropa i líder en la integració vertical de 
gas i electricitat a Espanya i a l’Amèrica 
Llatina, és el nou patrocinador d’Aedipe 
Catalunya en la seva voluntat de do-
nar suport a iniciatives que generen un 
alt valor per a la societat. Aquest nou 
acord suposarà un impuls a algunes de 
les principals accions que l’Associació 
porta a terme, com són el Fòrum de RH 
Barcelona, el Fòrum de Recursos Hu-
mans 2.0, el Fòrum de Relacions Labo-
rals o la Trobada Anual d’Associats. 

Partners 

Patrocinador

Col·laboradors
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El passat 13 de juliol, l’Associació 
Catalana de Direcció de Recursos 
Humans, juntament amb EAE Bu-
siness School, va organitzar una 
sessió presencial i webinar a la seu 
d’aquesta escola de negocis. Amb 
la participació de Carlos Delgado, 
president de Compensa Capital Hu-
mano, d’Emilio Gálvez, responsable 
de Relacions Laborals de Volkswa-
gen GRS, i de Mayte Moreno, CEO 
de Monday Happy Monday, es van 
tractar les noves tendències pel 
que fa la retribució salarial. 
Moltes empreses encara basen el 
sistema retributiu dels seus treba-
lladors en la retribució fixa, millora-

da o no de forma individual. Però 
les necessitats dels treballadors 
han canviat, no només busquen un 
lloc de treball retribuït, sinó la pos-
sibilitat de créixer personalment i 
professionalment. Caldrà doncs 
substituir progressivament el pa-
radigma constituït per la retribució 
fixa econòmica com a única con-
traprestació a un temps de treball 
rígid, i començar a implementar 
compensacions de naturalesa no 
econòmica. La correcta retribució 
serà un element motivador i deter-
minant, que marcarà la implicació 
dels empleats amb el projecte em-
presarial. 

El sistema retributiu, 
a estudi

Com 
esdevenir 
l’amo del 
teu destí 

professional
Aquest estiu, tots els associats 
d’Aedipe Catalunya han pogut 
rebre i gaudir del llibre Diseña 
tu futuro, escrit per Jaume Gurt, 
l’actual director de RH de la 
multinacional noruega Schibs-
ted Spain. Gràcies a la seva ex-
periència prèvia com a director 
general d’InfoJobs, Gurt ens fa 
partícips dels seus aprenentat-
ges però també ens dóna les 
claus per estar preparats a l’hora 
d’afrontar els reptes de futur que 
sacsegen el mercat laboral. No-
ves tecnologies, relleus genera-
cionals, transparència a les orga-
nitzacions, robotització, etc. Tots 
aquests conceptes entren en joc 
a l’obra prima de l’autor. A més a 
més, també s’inclou el tema del 
ioga, la meditació i les tècniques 
de relaxació, un molt bon recurs 
per enriquir-nos en el terreny per-
sonal i professional. 

ii edició de l’Espai Connecta’t 
del Casal dels infants

El passat 27 de maig es va celebrar 
la segona edició de l’Espai Connecta’t 
al Palau Macaya de Barcelona, amb 
la col·laboració d’Aedipe Catalunya. 
L’Associació va estar representada 
per la Sílvia Forés, directora de RH 
de Baker&MCKenzie, qui va realitzar 

la ponència d’obertura per donar a 
conèixer aspectes dels processos de 
selecció i per alimentar alhora la con-
fiança i motivació dels assistents da-
vant les entrevistes de feina. Amb 73 
participants i 10 empreses col·labo-
radores, la jornada va continuar amb 
una sèrie d’entrevistes, gràcies a les 
quals cada jove va poder rebre una 
avaluació amb els seus punts forts i 
febles de part d’experts en selecció i 
gestió de persones. El Casal dels In-
fants va aconseguir connectar els jo-
ves amb les organitzacions de manera 
enriquidora i positiva per a tots. 
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D
esprés de vuit anys 
amb Ricard Alfa-
ro al peu de canó, 
l’Associació Cata-
lana de Direcció de 
Recursos Humans 

té nou president: Pere Ribes, direc-
tor de Recursos Humans del Grupo 
Catalana Occidente. Aquesta és una 
de les novetats més rellevants que 
va donar fruit l’Assemblea General 
Extraordinària, convocada el passat 
dijous 21 de juliol, junt amb els noms 
de la resta de membres de la Jun-
ta Directiva (formada, en bona part, 
per directius de RH d’algunes de les 
empreses més importants del nostre 
país) i els reptes de futur de l’entitat.   

Programa de govern 
Entre els objectius de la nova Junta 
trobem l’ampliació de les accions as-
sociatives i l’impuls de les relacions, 
no només amb els associats, sinó 
també amb la resta d’agents i enti-
tats professionals i educatives, així 
com amb els mitjans de comunicació 
per ampliar la difusió de la tasca dels 
professionals del sector.

En aquesta línia, l’entitat manté 
que és clau aportar un major valor a 
la condició d’associat, tant per a les 
persones com per a les empreses 
que representen, i potenciar l’ofer-
ta d’esdeveniments de qualitat. Per 
aquest motiu, un dels grans propò-
sits d’aquest mandat és organitzar, 
conjuntament amb els patrocinadors 
d’Aedipe Catalunya, no només ac-
tes de gran format com el Fòrum de 
RH Barcelona o el Fòrum de RH 2.0, 
sinó també accions de curta durada 
sobre temàtiques d’actualitat i/o de 
gran interès per a la funció dels re-
cursos humans. D’altra banda, tam-
bé es pensen mantenir i generar nous 
serveis de qualitat, oferint assesso-
rament laboral per a consultes dels 
associats, potenciant la visibilitat de 
la borsa de treball, dinamitzant la re-
lació amb els associats més joves, 
facilitant un servei de mentoring, po-
tenciant la col·laboració dels associ-
ats a la revista, i participant activa-
ment des de l’Associació, juntament 
amb una institució de gran prestigi, 
en la certificació dels professionals.
En definitiva, el nou projecte busca 

consolidar l’organització com a l’as-
sociació professional de referència a 
Catalunya en la millora i interlocució 
de les funcions de direcció, gestió i 
desenvolupament de persones. 

L’Assemblea General Extraordinària, celebrada el passat dijous 21 de juliol, va donar lloc a 
la renovació dels membres de la nova Junta Directiva de l’Associació Catalana de Direcció 
de Recursos Humans, Aedipe Catalunya, i també a la revisió del programa de govern amb 
vista als propers quatre anys.   

Consorci per a 
la Fo

Estrenem Junta Directiva

President:
   Pere Ribes Preckler
VicePresidents:
   Ricardo Alfaro Puig
   Roser Segarra Parera
secretari:
   Luís González Sancho
tresorer:
   Andreu León Fernández
Vocals:
   Mateo Borrás Humbert
   Esteban Ciria Lázaro
   Susana Gutiérrez Gutiérrez
   Xavier Lamarca Alcaide
   Antonio Martínez del 
   Hoyo Clemente
   Ruth Pina Sales
   Caty Planas Sacristán
   Sergi Riau Urbano
   Griselda Serra Casals

Qui en forma part?

 De peu, d’esq. a dta.: Mateo Borrás, Pere Ribes, Xavier Lamarca, Luís González, Andreu León, Sergi Riau, Ricardo Alfaro i Esteban Ciria.
Asseguts, d’esq. a dta.: Susana Gutiérrez, Caty Planas, Griselda Serra, Roser Segarra i Antonio Martínez del Hoyo.
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Estrenem Junta Directiva

Recentment escollit president 
d’Aedipe Catalunya, en substitució 
de Ricard Alfaro, que va presidir 
l’Associació els últims vuit anys, 
quines són les raons que l’han fet 
assumir aquest nou càrrec? 
A grans trets, contribuir al desen-
volupament de la funció de la di-
recció de persones i dels recursos 
humans, amb la seva qualificació i 
reconeixement.

Quins són els principals projec-
tes que vol impulsar durant el seu 
mandat? 

Una de les línies d’acció és con-
tribuir a la professionalització de 
la funció a través de l’organització 
d’accions formatives orientades a 
la funció de la direcció de persones 
i del reconeixement professional. 
Per exemple, facilitant la possibi-
litat de la certificació en el conei-
xement de la funció. Una altra línia 
consisteix a donar resposta amb 
una reflexió compartida als nous 
reptes que apareixen a les organit-
zacions. Però, més enllà de la visió 
dins de l’empresa, també volem mi-
rar cap a fora i cap als temps que 
vénen. Això ens obliga a copsar 
que la direcció de persones es veu-

rà condicionada pels importants 
canvis socials i econòmics que ens 
presenta el futur, que alhora seran 
apassionants. 

Quines creu que seran les qües-
tions sobre les que hauran de re-
flexionar?
En primer lloc, la digitalització i la 
seva influència determinant en la 
futura organització del treball, que 
comportarà l’adaptació a un entorn 
més robotitzat i connectat, que re-
querirà l’adaptació a noves compe-
tències i coneixements, i que mo-
dificarà el mercat de treball en un 
entorn 4.0. En aquest punt entren 

Director de RH del Grupo Cata-
lana Occidente, Pere Ribes és 
un home que es defineix com 
a una persona positiva, que 
procura estar disponible i donar 
servei, i que s’esforça a complir 
els compromisos que assumeix. 
I precisament compromís és 
el que té a partir d’ara amb 
l’Associació Catalana de 
Direcció de Recursos Humans 
com a president de la nova 
Junta Directiva, de la qual en 
forma part des del 2008. 

Entrevista a Pere Ribes, nou 
president de l’Associació 
Catalana de Direcció de 
Recursos Humans, Aedipe 
Catalunya

Redacció

“No podem perdre 
l’esperit pragmàtic  
i resolutiu 
d’aquells que ens 
van precedir”
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en joc la influència de les xarxes so-
cials i també el teletreball com una 
nova realitat adaptada a la conci-
liació laboral que comportarà sens 
dubte conseqüències organitzati-
ves, relacionals o legals. Tampoc no 
hem d’oblidar la realitat demogràfi-
ca actual i la seva repercussió en el 
mercat laboral dels joves i en la pre-
visió social dels més grans, i com 
aconseguir l’equilibri que faciliti la 
convivència entre generacions. Per 
últim, l’ètica, els valors i la cultura 
organitzativa com a referències em-
presarials en un entorn d’importants 
canvis socials.

Vostè ja feia anys que formava 
part de la Junta Directiva. Sota el 
seu punt de vista, com ha evolu-
cionat l’Associació en aquesta úl-
tima dècada? 
Un dels canvis d’enfocament més 
rellevants de l’Associació ha estat 
ampliar el seu abast de forma trans-
versal. Sense deixar d’atendre de 
forma especial la funció dels RH a 
totes les seves  activitats (selecció, 
formació i desenvolupament, re-
tribucions, àrea legal i interlocució 
amb sindicats, etc.) s´ha donat un 
impuls molt important a la dimen-
sió de la direcció de persones, tot 
abordant qüestions d’interès com 
l’atracció i el desenvolupament del 
talent, el lideratge d’equips o la 
comunicació. Som conscients que 
cada vegada disposem de més as-
sociats que desenvolupen activitats 
vinculades a la direcció d’equips i, 
per aquest motiu, vam crear la figura 
del soci corporatiu. Això permet que 
les empreses puguin compartir els 
avantatges d’un associat entre va-
ries persones que no sempre han de 
ser les mateixes, fet que els suposa 
un millor aprofitament dels serveis 
que oferim.

Dono per fet que un dels vostres 
objectius principals segueix es-
sent incrementar el número de 
socis, que actualment arriba a 
900. Ara bé, ¿de quina manera 
arribeu als majors de 65 anys i als 
més joves que tot just comencen 
la seva carrera professional? 
Concretament, volem ajudar els més 

joves en la seva inserció laboral i el 
desenvolupament de la seva carre-
ra, oferint-los orientació i formació 
amb avantatges mitjançant acords 
amb institucions formatives com 
escoles professionals i universitats. 
I d’ells volem rebre la seva il·lusió i 
la seva iniciativa. D’altra banda, dels 
sèniors volem aprofitar la seva expe-
riència i oferir-los un espai en el qual 
trobin resposta als seus interessos, 
on puguin reflexionar sobre els nous 
reptes de la direcció de persones i 
on també puguin rebre actualització 
professional dels millors experts en 
les matèries que abordem. Una de 
les iniciatives que volem engegar és 
que facin de mentors dels joves que 
s’incorporen a la professió.

Quines creu que són les majors 
dificultats que han de fer front els 
directius del sector dels RH a Ca-
talunya? Quin paper juga la vostra 
entitat a l’hora de facilitar-los les 
coses? 
Hem d’afrontar un canvi important, 
però podem fer-ho amb èxit perquè 
disposem d’iniciativa empresarial 
i estem posicionats estratègica-
ment en diferents sectors econò-
mics. A més a més, gaudim d’unes 
condicions privilegiades: un teixit 
d’universitats i escoles de primer 
nivell, unes bones infraestructures i 
comunicacions, un marc legal ade-
quat, etc.  En definitiva, crec que no 
tenim més dificultats que les que van 
haver de fer front els que ens van 
precedir. I ells van aconseguir el que 
avui tenim amb menys mitjans i en 
un entorn socioeconòmic molt més 
advers. Avui vivim a un país desen-
volupat i preparat, i, personalment, 

crec que el que més pot dificultar el 
nostre futur som nosaltres mateixos 
si ens perdem en discussions que 
no contribueixen a resoldre els ve-
ritables reptes que se’ns presenten. 
No podem perdre l’esperit prag-
màtic i resolutiu d’aquells que ens 
van precedir. 

“Personalment, vaig 
observar una reacció 

molt positiva per part 
de l’organització, que ha 
vist en la transformació 

digital una manera 
d’incidir en el negoci, 

proposar canvis i seguir 
avançant.”

A Pere Ribes Preckler (Barcelo-
na, 1963) sempre l’ha interessat el 
comportament humà i per aquest 
motiu va cursar la carrera de Psi-
cologia a la UAB. Amb 23 anys, 
ja tenia clar que la seva profes-
sió l’hauria de desenvolupar en 
l’àmbit de l’empresa, concreta-
ment a l’àrea dels Recursos Hu-
mans. Per aquest motiu, va optar 
per realitzar un MBA que, amb 
els anys, ha complementat amb 
altres cursos de formació empre-
sarial. La seva activitat laboral 
la va iniciar a Seguros Catalana 
Occidente el 1990, desenvolu-
pant diverses tasques vinculades 
a la direcció de persones fins a 
assumir el càrrec de director de 
RH a tot el grup 24 anys després. 
Ara bé, si es tracta de sintetitzar, 
Ribes ha après tres coses fona-
mentals al llarg de la seva tra-
jectòria professional: “Per sobre 
de les idees estan sempre les 
persones, no hem de perdre mai 
la curiositat, i la lliçó més impor-
tant acostuma a arribar quan ens 
adonem que hem comès un error 
i ens proposem millorar”.  

De prop
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Aedipecat  coneixent protAgonistes

Redacció

Com i per què va entrar a formar 
part del món dels Recursos Hu-
mans?
La meva entrada en el món dels Re-
cursos Humans va ser força curiosa. 
De ben joveneta vaig entrar a formar 
part l’equip de suport en software de 
nòmines d’una empresa tecnològica i 
finalment vaig acabar en un despatx 
jurídic, endinsant-me de ple en temes 
laborals. Ha estat una evolució na-
tural i, amb els anys, he acabat sub-
mergint-me en el món de la gestió de 
persones.

Tinc entès que porta 16 anys a 
SERHS i 11 com a directora de Re-
cursos Humans a la mateixa com-
panyia. Quins creu que han estat 
els canvis més significatius a la 
professió al llarg d’aquests anys?
Sí, porto 16 anys a SERHS, però hi 
vaig a entrar com a cap de Gestió La-
boral. Aleshores no hi havia direcció 
de RH, tan sols administració laboral 
i gestió del conflicte. Va ser a l’agost 
de 2005 quan vaig esdevenir directo-
ra de RH. Aquest moment va suposar 
un canvi molt significatiu a la meva 
carrera. Els propers anys van ser un 
no parar de reptes constants: la crea-
ció del departament jurídic, el servei 
mancomunat de Prevenció de Riscos 
Laborals, el desenvolupament de per-

sones i, recentment, la incorporació 
de la Responsabilitat Social Corpora-
tiva. 

Des de fa un temps, si no vaig erra-
da, a SERHS esteu impulsant una 
transformació cultural i una profes-
sionalització de la gestió de perso-
nes. A grans trets, en què consis-
teix? 
Fa més de dos anys vam començar 
a qüestionar-nos quina havia de ser 
la nostra estratègia i el nostre model 
de futur, i quins eren els professio-
nals que podien dur a terme la nos-
tra visió de negoci. Vam concloure 

que havíem d’implementar un model 
dinàmic centrat en la implantació de 
processos que explorés com millo-
rar les competències i com oferir a la 
companyia la flexibilitat necessària 
per poder complir els objectius estra-
tègics del negoci. Això, evidentment, 
només podia ser possible professio-
nalitzant la gestió dels RH i, per dur-
ho a terme, necessitàvem realitzar 
una profunda transformació cultural a 
tota la companyia.

I quin rol exerceix el seu departa-
ment en aquest procés?
Aquest projecte de transforma-

Entrevista a Margarita Ferrer, directora de Recursos Humans de SERHS

“Ara més que mai hem de ser 
eficients amb els processos i 

recursos que tenim”

La protagonista d’aquest número és una dona que va entrar en el món dels Recursos Humans 
per casualitat i de manera progressiva. Una cosa va portar a l’altra i Margarita Ferrer ja porta 
molts anys en aquesta professió i aglutina un bagatge important d’experiències, la majoria 
viscudes a SERHS. Ferrer hi porta 16 anys (11 com a directora de RH) en aquesta companyia 
catalana especialitzada en l’hoteleria, la restauració i les col·lectivitats que està impulsant una 
transformació cultural i una professionalització de la gestió de persones.  

Evolució dels líders

Primers abanderats de la marca, dels 
valors i principis de l’organització

Capaços de generar 
entusiasme

Treballar les fortaleses de cada 
empleat com si fos un client intern

Conèixer les seves necessitats

Crear un entorn laboral agradable

Gestió del talent

Digitalització Anàlisi de dades

Edat

Responsabilitats

Aspiracions

Gestió de la diversitat

Generar un sentiment de 
pertinença a l’organització

Re
pt

es
 d

e f
ut

uR
 d

e l
a 

pR
of

es
si

ó

gRàcies a
objectiu



aedipe    11

margarita ferrer

El perfil

Diplomada en Relacions La-
borals, graduada Tributària i 
Comptable, i llicenciada en Ci-
ències del Treball, Margarita 
Ferrer va néixer a Barcelona 
l’any 1962. Al llarg de la seva 
trajectòria professional ha tre-
ballat al Centre de Càlcul de 
Sabadell, al despatx jurídic Ter-
ricabras i a la Universitat Inter-
nacional de Catalunya, però va 
ser a SERHS on va poder en-
dinsar-se de ple en el món de 
la direcció i gestió dels recur-
sos humans. De fet, hi va entrar 
com a cap de Gestió Laboral 
i, cinc anys després, ja era la 
directora del departament de 
RH a l’empresa. Ella defineix 
aquest canvi de rumb com a 
una oportunitat gràcies a la 
qual ha pogut fer front als rep-
tes constants de la professió i 
veure de primera mà l’evolució 
imparable del sector. Fora de 
l’horari laboral, Ferrer dedica 
el seu temps lliure a aficions 
que ben segur l’ajuden a des-
connectar: la lectura, gaudir de 
la muntanya, caminar, córrer i 
nedar. 

ció està liderat pel departament 
de RH, però hi està implicada tota 
l’organització i, especialment, tot 
l’equip directiu. És un gran repte per 
als professionals de RH; hem creat 
una estructura matricial amb la qual 
serem capaços de treballar de forma 
alineada l’enfocament a processos i 
a persones, i l’enfocament estratègic 
i operatiu. 

Segons la seva opinió, per què cada 
vegada més companyies enge-
guen processos de reestructura-
ció? Quins motius i objectius creu 
que comparteixen les empreses 
que es replantegen la seva manera 
d’organitzar-se i de veure les co-
ses?
Des del meu punt de vista crec que hi 
intervenen tres factors. El primer és 
el profund canvi social que vivim: els 
nostres models de negoci han canviat 
i estem immersos en una constant 
evolució tecnològica. Un altre aspec-
te es la necessitat de ser eficients 
amb els processos i recursos que te-
nim. Per últim, no hem d’oblidar que 
ara més que mai hem de ser atrac-
tius per als nostres clients, partners i 
col·laboradors. Per tant, estem obli-
gats no sols a reorganitzar-nos, sinó a 
reinventar-nos contínuament, perquè 
els nostres clients i els nostres profes-
sionals estant en constant evolució.

Quin paper juguen aspectes com 
l’entusiasme, la transparència o el 
compromís a l’hora de connectar 
amb la plantilla? Es tenen més en 
compte que abans?
Estem parlant de valors, principis i 

actituds. Una relació contractual que 
uneix dues parts pretén aconseguir un 
compromís mutu. Aquest compromís 
entre empresa i col·laborador recolza 
els seus fonaments en valors com la 
integritat, la lleialtat i la transparència.
Els que ens dediquem a les persones 
sabem que, avui i ara, el compromís 
no es dóna per fet i que te l’has de 
guanyar com a empresa a través de la 
confiança, la transparència i generant 
reptes i entusiasme. 

Parli’m del talent i la seva gestió: 
és una aptitud que escasseja o que 
no se sap potenciar a les organitza-
cions?
Jo definiria el talent com a la capacitat 
d’exercir una activitat amb els conei-
xements i les habilitats necessàries 
per dur-la a terme de la forma més 
eficient i efectiva possible. Dit això, 
les organitzacions just comencem 
a entendre que les persones són el 
valor que ha de marcar la diferència i 
l’avantatge competitiu. Hem de trans-
formar la cultura, alineant els profes-
sionals amb el negoci i marcant ob-
jectius reptadors que treguin el millor 
de nosaltres. 

Per últim, quins creu que són els 
reptes de futur de la seva profes-
sió?
Són diversos, però destacaria els 
més importants. En primer lloc, el 
lideratge: és necessari fer evolucio-
nar el perfil dels comandaments, ja 
que són els primers abanderats de 
la marca, dels valors i dels principis 
de l’organització. Aquests han de ser 
capaços de generar l’entusiasme del 
qual parlàvem abans. En segon lloc, 
un altre repte és la gestió del talent i 
la digitalització, i és que l’anàlisi de 
dades ens ha de permetre treballar 
les fortaleses de cada empleat com si 
fos un client intern. L’objectiu és ge-
nerar un sentit de pertinença. Cada 
treballador és únic, hem de conèixer 
les seves necessitats i crear un entorn 
feliç i agradable per a ell. En aquest 
sentit també és fonamental tenir en 
compte la gestió de la diversitat: cal 
aconseguir que tots els empleats, de 
diferents edats, amb diferents res-
ponsabilitats i aspiracions notin que 
pertanyen a l’organització. 

“Només professionalitzant 
la gestió dels RH, a 

través d’una profunda 
transformació cultural 

a tota la companyia, 
es poden millorar les 

competències i oferir la 
flexibilitat necessària 
per poder complir els 

objectius estratègics del 
negoci.”

Margarita
Ferrer

 Foto: Equipos&Talento.
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Profundiza

S
i nuestro propósito es 
no perder efectividad 
y calidad en los re-
sultados, podríamos 
afirmar que existe un 
orden ideal de pasos a 

seguir para construir una cultura com-
prometida con los valores de la orga-
nización. Para empezar, es necesario 
alinear negocio y cultura, es decir, te-
ner muy claro qué valores y métricas 
de impacto necesitamos para ejecu-
tar la propuesta de valor que prome-
temos a nuestros clientes. Para ello, 
Delivering Happiness ha creado una 
herramienta gratuita llamada Culture 
Canvas. Esta herramienta nos ayu-
dará a definir seis aspectos clave para 
nuestro negocio. El primero es la seg-
mentación del mercado, seguido de 
las propuestas de valor o, en otras 
palabras, qué promesas les hacemos 
a los diferentes tipos de clientes que 

tenemos. En tercer lugar, debemos 
conformar el listado de valores de 
nuestra organización y, para ello, es 
fundamental conocer y agrupar los 
valores personales de todos los em-
pleados y empleadas. A través de al-
gunas iteraciones, definiremos cinco 
valores como máximo. Con esta in-
formación, los fundadores y el equipo 
directivo deberán decidir los valores 
BETA que se lanzarán, contestando a 
un seguido de preguntas como “¿qué 
valores nos ayudarán como organiza-
ción a entregar nuestra propuesta de 
valor a nuestros clientes?”,“¿cuáles 
priorizaremos por encima de otros?” 
o “¿cómo hemos integrado los valo-
res personales de nuestra plantilla?”. 

Es importante saber que estos valores 
seguirán siendo BETA hasta que se 
demuestre que se “viven”. Sólo en ese 
momento serán 100% finales.

Un cuarto aspecto clave para nu-
estro negocio son las acciones, un 
estadio que nos servirá para medir la 
vivencia de los valores y para tomar 
medidas efectivas con el objetivo de 
corregir y reforzar la cultura de la orga-
nización. Los diferentes líderes de la 
empresa deberán tener suficiente au-
tonomía a la hora de crear estos com-
portamientos, que a su vez estarán 
alineados con la realidad de cada rol 
para que sean medibles y vivibles.

El quinto paso consistirá en tener 
claro cuáles son las historias y las 
métricas que mejor describen nu-
estros valores, cultura e impacto y 
que pueden ayudarnos a inspirar a 
nuestra plantilla, al futuro talento y a 
los clientes. Ahora bien, quizás el ele-
mento más complejo (aunque el más 
estratégico) de esta pirámide para 
crear una cultura comprometida sea 
el propósito superior. Y es que es la 
piedra filosofal de las organizaciones. 

Para muchas empresas, construir una cultura comprometida con los valores y la felicidad 
de sus trabajadores no es tarea fácil. Según Carlos Piera, autor de este artículo, hay que 
tener en cuenta muchos aspectos y aceptar que no es una fórmula exacta. Aun así, el 
director ejecutivo de la consultoría Delivering Happiness Spain ofrece a las organizaciones 
algunas pautas para conectar realmente con sus empleados a través de la creación de 
entornos basados en el compromiso, la felicidad y la motivación.

Tener bien definido el 
propósito superior nos 
ayudará a levantarnos 
cada día con plenitud 
e inspirados para dar 
lo mejor de nosotros 

mismos

Carlos Piera
Global Happiness Navigator y CEO de la 
consultoría Delivering Happiness Spain

¿Cómo construir 
una cultura comprometida 

en las organizaciones?
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 Profundiza

Empresas 
conectadas con sus 

empleados

.Toda la plantilla de trabajadores 
debe aprender y experimentar los nu-
evos hábitos. Solamente leyendo un 
correo electrónico o viendo un video 
no conseguiremos inspirar y compro-
meter a las personas con el cambio..Los líderes y personas clave de 
la organización deben ser ejempla-
res, teniendo en cuenta lo que piden 
a sus empleados. Por este motivo, 
requerirán un sistema de acompaña-
miento para ayudarles a gestionar el 
cambio en sus equipos. .Es recomendable seleccionar a 
un grupo de embajadores (personas 
naturalmente alineadas con esta “nu-
eva” cultura) para que hagan viral el 
cambio..Es importante saber que los roles 
de las personas que adquieran la res-
ponsabilidad de liderar este cambio 
deberán ser adaptados, ya que esto 
no puede suponer trabajo de más 
para ellas. Si los desgastamos pro-
fesionalmente hablando, la cultura se 
verá afectada ya que son la fuente de 
este cambio..Por último, deberemos integrar 
los elementos de este Culture Canvas 
en los diferentes procesos de la or-
ganización: contratación, formación, 
evaluaciones de desempeño, roles y 
objetivos, etc. 

El propósito de nuestra organización 
debe ir más allá de la misma. Algunas 
preguntas que nos ayudarán en la de-
finición o búsqueda de este propósito 
superior son: “¿Qué cambio queremos 
ver en el mundo?”, “¿qué es algo que 
nos indigna de nuestra sociedad?” 
o “¿cómo puede nuestro producto 
y/o servicio o la organización mejorar 
eso que nos indigna o que queremos 
cambiar?”. Tener este punto bien de-
finido nos ayudará a levantarnos cada 
día con plenitud e inspirados para dar 
lo mejor de nosotros mismos. 

Comunicar y ejecutar 
nuestro plan
Una vez definidos a conciencia los ele-
mentos anteriores (se necesitan entre 
tres y seis meses), debemos prepa-
rar la estrategia de comunicación o 
marketing interno y externo. Cada em-
presa debido a su negocio, su cultura 
o valores, su estructura, su tamaño, su 
ubicación o el perfil de sus empleados 
y empleadas tendrá un plan de ejecu-
ción distinto. No obstante esto, hay 
algunos consejos que la mayoría de 
organizaciones pueden seguir:

Delivering Happiness, 
un movimiento mundial

Zappos es una empresa norteameri-
cana líder en la venta de zapatos on-
line. Su creador, Tony Hsieh, autor del 
libro Delivering Happiness: ¿Cómo 
hacer felices a tus empleados y dupli-
car tus beneficios? (Profit, 2013), se 
la vendió a Amazon por 1.200 millo-
nes de dólares en 2009. Actualmente 
factura cerca de los 3.000 millones 
de dólares al año. Hsieh escribió el 
libro justo después de la venta de 
Zappos y realizó una gira de tres me-
ses en autobús por EE. UU. debido 
al lanzamiento de su libro. A partir de 
este momento, se creó un movimien-

to brutal al cual me uní y acabé lide-
rando. Personalmente, conocí a Hsi-
eh en una conferencia que vino a dar 
a mi empresa, antes de que realizara 
su gira literaria. Fue entonces cuando 
conecté mucho con él y con su men-
saje, pues era idéntico al mío… De 
esta manera me fui involucrando en 
el equipo hasta que creamos la con-
sultora Delivering Happiness, aventu-
ra que ha tenido un gran impacto en 
mi vida personal y profesional, y que 
nos ha permitido ayudar a más de 
250 empresas en más de 100 países 
diferentes. Fe
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Fuente: Delivering Happiness, 2013.

+ 300% 
Innovación 

+ 44% 
Retención

+ 37% 
Ventas

+ 31% 
Productividad
 

-125% 
Desgaste o burnout

-66% 
Bajas por enfermedad

-51% 
Rotación
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RR. HH.

L
a jornada tuvo lugar el 
pasado martes 3 de 
mayo en el Auditorio 
AXA de la Ciudad Con-
dal, bajo el título Inno-
var liderando desde las 

emociones. El evento contó con la 
participación de cuatro conferencian-
tes de lujo: Xavier Marcet, profesor 
universitario, consultor internacio-
nal y presidente de Lead to Change; 
Matti Hemmi, autor, conferenciante y 
creador de nuevos paradigmas; Ge-
nís Roca, autor, profesor universitario 
y conferenciante, y, por último, José 
Antonio Marina, filósofo, especialista 
en ciencias cognitivas, escritor y pe-
dagogo.

Por otro lado, la apertura del Foro 
RR. HH. Barcelona 2016 fue a cargo 
de Ricard Alfaro, presidente de la 
Asociación Catalana de Dirección de 
Recursos Humanos y subdirector ge-
neral de Asepeyo. Su discurso giró en 
torno a la asignatura pendiente que 
tienen actualmente un gran número 
de organizaciones: innovar en ma-
nagement. La necesidad de innovar 
en los procesos, los productos, los 
servicios y las estrategias ya es algo 
que se ha asimilado, pero la irrupción 
imparable de las nuevas tecnologías 
ha propiciado que la manera conser-
vadora y operacional de liderar se 
haya quedado atrás. Para Alfaro, lo 
importante es focalizarnos en el ta-
lento que viene y, sobre todo, en el 
poder de las personas. En este sen-
tido, los departamentos de Recursos 

Humanos tienen el mando y, según 
el presidente de Aedipe Catalunya, 
“deben empezar a funcionar con la 
misma agilidad que una start-up, fo-
calizando sus esfuerzos estratégicos 
en el cliente y en los stakeholders”. 

El riesgo de innovar 
El primero de los ponentes en expo-
ner sus ideas fue Xavier Marcet con 
su conferencia Estrategia e innova-
ción. El management que viene. Para 
este profesor universitario y consultor 
internacional parece que la innova-
ción se ha puesto de moda, pero aún 
son pocas las empresas de nuestro 
país que apuestan por adoptar una 
cultura de la innovación. Ahora bien, 
en los próximos años va a tener lugar 
un cambio similar al que se produjo 
con la llegada de Internet que afecta-

En esta ocasión, la propuesta de la Asociación Catalana de Dirección de Recursos Humanos 
para el foro que organiza cada año en Barcelona fue combinar innovación, liderazgo y 
gestión de las emociones, tres aspectos clave en cualquier organización. 

Foro rr. HH. 
BarcELona 2016
Innovar liderando 

desde las emociones

Berta Seijo

 Ricard Alfaro.
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rá en gran medida al management. Y 
es que, gracias al big data y a la inte-
ligencia artificial los directivos serán 
capaces de gestionar sus empresas 
en tiempo real y no desde el histó-
rico. Pero Marcet también destaca 
dos grandes retos que vienen ligados 
a esta revolución 4.0: la sostenibili-
dad y la ciberseguridad. En estas dos 
áreas todavía planean muchas incóg-
nitas, aunque una cosa está clara: “Si 
nuestra sociedad no avanza posicio-
nes y no se implica en esta transfor-
mación, va a costarnos mucho man-
tener el estado del bienestar”.

Por otro lado, el consultor quiso 
dejar claro que “innovar equivale a 
llevar ideas nuevas o existentes a la 
práctica, aprender a gestionar el ries-
go (y a fracasar), saber trabajar con 
el talento interno y externo de la or-
ganización, mostrar interés por cómo 
otros han afrontado los retos que nos 
tocan ahora a nosotros, tener claro 
que el centro de todo es el cliente 
y que debemos adaptarnos a sus 
necesidades, y entender que renta-

bilidades pasadas nunca garantizan 
rentabilidades futuras”. Para ilustrar 
este último punto, Marcet dedicó 
unos minutos a hablar de las empre-
sas emergentes que han cambiado la 
vida de los usuarios porque han sa-
bido ir más allá que aquellas que ya 
contaban con años de experiencia. Y 
lo han hecho combinando ambición 
en el negocio y humildad en lo per-
sonal, siempre teniendo presente que 

lo más importante son los clientes. 
Tesla, Youtube, Airbnb, Spotify, Fit-
bit, Dropbox, Snapchat, Whatsapp, 
Amazon o eBay son algunos de los 
mejores ejemplos. 

Pero ¿cuáles son los perfiles que 
necesitan las organizaciones que 
quieren romper esquemas en el mer-
cado actual? Para Marcet, el foco 
debe centrarse en aquellas personas 
resolutivas, con capacidad de sínte-
sis, creativas, flexibles y que vengan 
motivadas desde casa. Ahora bien, 
los directivos son los que tienen la 
responsabilidad de no acabar con 
esta motivación y potenciarla.

Por último, el ponente cerró su char-
la con un mensaje optimista, afirmado 
que “el reto de este nuevo managa-
ment se presenta difícil pero a la vez 
apasionante”. Mirando hacia el futuro, 
para Marcet la transparencia radical, la 
autenticidad, la capacidad de aprender, 
desaprender y de generar dinero y valor 
social marcarán la diferencia en las or-
ganizaciones complejas. La innovación 
es imprescindible porque a partir de 
ahora un mismo patrón ya no sirve para 
siempre y, por tanto, se necesitan solu-
ciones distintas todo el tiempo.

 Xavier Marcet.

Para Xavier Marcet 
una cosa está clara: 

“Si nuestra sociedad 
no avanza posiciones 

y no se implica en esta 
transformación, va 
a costarnos mucho 

mantener el estado del 
bienestar”

 “La revolución copernicana en el management”: concepto introducido por 
Xavier Marcet en su ponencia. Revista Forbes, 2016.

FIrMa

cLIEnTE

cLIEnTE

FIrMa
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La importancia de 
quererse 
Después del descanso, Matti Hemmi 
fue el siguiente en ofrecer a los asis-
tentes algunos consejos ligados a la 
innovación, pero sobre todo teniendo 
en cuenta las emociones y el autoco-
nocimiento. Bajo el título, Y tú, ¿cada 
cuánto amplías de verdad tu zona de 
confort?, la conferencia de este escri-
tor y creador de ¿Te atreves a soñar? 
(vídeo que ya cuenta con siete millo-
nes de visitas en Youtube), empezó 
con una afirmación rotunda: “La inno-
vación es acción”. Partiendo de aquí, 
para Hemmi el miedo y las creencias 
limitantes, que es lo contrario a la 
confianza y al amor incondicional ha-
cia uno mismo, es lo que nos frena a 
avanzar. Pero, para este escritor, sólo 
siendo auténticos, mostrando sin ver-
güenza nuestras vulnerabilidades, la 
gente (nuestros clientes o jefes, por 
ejemplo) confiará en nosotros. 

En esta línea, salió el concepto de 
imago, es decir, la imagen mental que 
tenemos de nosotros mismos. El se-
creto es ir adaptándolo con el paso 
del tiempo, preguntarnos qué quere-
mos ser de “mayores”, fijarnos unos 
objetivos a corto y a largo plazo, ir 
incorporando nuevos roles y persistir 

a la hora de cambiar los antiguos há-
bitos por los nuevos. Pero ¿cuál es el 
propósito final? “Pues no resignarnos 
con lo que tenemos y esforzarnos por 
conseguir la vida que realmente de-
seamos”, concluyó Hemmi.

Menos tecnología y más 
reflexión cultural 
A continuación, Genís Roca dio paso 
a su conferencia El factor humano en 
la transformación digital de los nego-
cios, introduciendo varias reflexiones 
sobre la llegada y evolución de las 
nuevas tecnologías en nuestras vidas, 
pero especialmente en las empresas. 
Según Roca, de 1995 a 2005, Internet 
era responsabilidad del departamento 
de Tecnología (los CTO), luego con la 
web 2.0 (aquí incluimos, por supuesto, 
las redes sociales), los del departa-
mento de Marketing (los CMO) se hi-
cieron con el control, y ahora, gracias 
a la creación del Internet de las cosas, 
la responsabilidad pasa a ser del de-
partamento de Management (los CEO). 
En definitiva, el reto actual es para la 
dirección general, que debe llevar las 
riendas de la transformación digital de 
las compañías. Por este motivo, hay 
que adoptar otra manera de hacer las 
cosas desde la visión (¿hacia dónde va 

el cambio?), la toma de decisiones, el 
engagement de los equipos a la hora 
de seguir estas decisiones, y el uso de 
las nuevas herramientas tecnológicas 
cuando se trata de reajustar la visión. 

Roca quiso recordar que el motor 
del cambio en las organizaciones no 
es la tecnología, el verdadero motor 
es la cultura digital. Y para ilustrar este 
apartado de la presentación hizo uso 
del caso de Airbnb, explicando que 
“ellos han ganado posición en el mer-
cado debido a que tienen otra manera 
de entender el negocio que no tiene 
nada que ver con la tecnología digital. 
Lo relevante del éxito que han obteni-
do son los puntos de vista, no el puro 
conocimiento técnico”. 

Otro tema interesante de su ponen-
cia fue el repaso que hizo de los siste-
mas de traspaso o de transmisión del 
conocimiento. Para Roca, cuando es-
tos cambian, se inicia una nueva era 
debido al cambio en la estructura de 
poder (como ocurrió en la transición 
de la Edad Media al Renacimiento 
gracias a la aparición de la imprenta). 
A lo largo de los años, las distintas ge-
neraciones han asumido este cambio 
y se han conectado de nuevo al flujo 
de información. Todo un reto, aun-
que para este profesor universitario y 
escritor es la sociedad quien elige la 
nueva manera de hacer circular el co-
nocimiento. Y, por esta razón, de nada 
vale quejarnos o quedarnos quietos. 
Por eso, ahora que la transformación 
digital de las organizaciones es una 
tendencia sin retorno, esta debe ha-
cerse cuanto antes mejor, de manera 
organizada, elaborando una lista de 
prioridades y fijando unos plazos. Vi-
sión y estrategia, negocio y actividad, 
y equipo y cultura son los ámbitos que 
hay que atacar y verificar constante-
mente durante el proceso. Todos son 
igual de importantes. 

 Matti Hemmi.

Matti Hemmi afirmó que 
“el miedo y las creencias 

limitantes, que es lo 
contrario a la confianza 
y al amor incondicional 
hacia uno mismo, es lo 

que nos frena a avanzar”
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Es evidente que la digitalización 
de las empresas pasa por tener em-
pleados suficientemente prepara-
dos aunque no es una tarea fácil: “Es 
complicado atraer el talento porque 
precisamente no son personas que es-
tén en el paro. Y no es fácil convencer-
les para que trabajen en tu empresa”, 
explicó el escritor. No obstante esto, 
aparte de plantear el problema, Roca 
también propuso una solución: entre-
nar y formar a los empleados que ya 
tenemos en plantilla. “En la era digital, 
ya no basta con las habilidades típi-
cas y tópicas. Debemos averiguar qué 
motiva a los equipos y organizarlos en 
dos grupos, uno destinado a la opera-
ción (ejecución) y otro a la exploración 

(diseño) de la transformación digital”, 
añadió. 

A modo de conclusión, Genís Roca 
repasó los desafíos de la industria 4.0 
(sobre la cual también habían hablado 
el resto de ponentes): captar y retener 
el talento, la robotización, la seguridad 
y el desarrollo. En este período de tran-
sición pidió expresamente a los direc-
tivos menos tecnología y más reflexión 

cultural. Asimismo, Roca tiene claro 
que ser modernos implica leer a los 
clásicos y, en esta línea, recomendó al-
gunas obras literarias. También animó 
a los asistentes a seguir muy de cerca 
la agenda del Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona (CCCB), pla-
taforma mediante la cual aquellos que 
pertenecen al mundo de los negocios 
pueden aprender y mucho. 

 Genís Roca.

Según Genís roca “el 
motor del cambio en 

las organizaciones no 
es la tecnología, sino la 

cultura digital”. En otras 
palabras, la posición 

en el mercado se gana 
variando los puntos de 

vista y no gracias al puro 
conocimiento técnico

A todos los que se encuentran ante el reto 
de tomar decisiones estratégicas, este 
libro les permitirá seguir un camino y es-
coger entre los 30 modelos estratégicos 
más reconocidos y útiles, descritos de 
forma concisa e ilustrados con gráficos.

En este libro, uno de los especialistas más 
afamados del mundo en el campo del li-
derazgo empresarial pone en relieve las 
lecciones que ha aprendido de decenas 
de organizaciones y negocios a lo largo 
de 25 años de experiencia profesional. 

El sociólogo, filósofo y ensayista polaco 
Zygmunt Bauman entendió la moderni-
dad como un “tiempo líquido”, es decir, 
una etapa flexible y voluble en la que las 
estructuras sociales ya no perduran lo su-
ficiente como para solidificarse.

Volver a los clásicos

 Estas son las recomendaciones editoriales que ofreció Genís Roca al finalizar su conferencia.
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Sobrevivir a un mundo 
VUca
El último conferenciante fue José 
Antonio Marina, reconocido filósofo, 
especialista en ciencias cognitivas, 
escritor y pedagogo. Un ponente de 
lujo que empezó afirmando con rotun-
didad que “la inteligencia individual o 
aislada no existe” y que “a todos nos 
conviene estar en entornos inteligen-
tes”. Precisamente, Marina se dedica 
a investigar este fenómeno en el Hu-
man Age Institute, del cual es mentor 
en el área de Filosofía del Talento y 
Educación para el Talento. Y no sólo 
lo hace con la mirada puesta en los 
centros educativos, sino también en 
las organizaciones. Cada vez más 
empresas aspiran a convertirse en in-
teligentes con el objetivo de enfrentar-
se al mundo repleto de desafíos que 
nos acecha.

El centro del nuevo modelo al que 
hace referencia Marina es la noción 
de talento. Si este se gestiona bien, 
puede resultar clave a la hora de ayu-
darnos a sobrevivir en un contexto 
VUCA (volátil, incierto, complejo y 
ambiguo). Pero ¿qué es el talento? El 
filósofo resumió el concepto de esta 
manera: “Una persona con talento 
es aquella que hace un buen uso de 
su inteligencia, elige bien sus metas 
y moviliza lo necesario para ponerlas 

en práctica.” Asimismo, el talento es 
fruto del aprendizaje y puede gene-
rarse asegurándonos que cada in-
dividuo  juega bien sus cartas. Se 
ha demostrado que, gracias a la 
investigación, la genética de cada 
individuo podría dejar de ser deter-
minante, pues “mediante la educa-
ción es posible activar o desactivar 
ciertos genomas”. Ahora el entorno 
es más relevante que nunca y las 
personas deben tener presente que 
es necesario aprender a la misma ve-
locidad que éste cambia. La línea de 
investigación de Marina y su equipo 
va intrínsecamente ligada a diseñar 
nuestro propio cerebro gracias a en-

trenar nuestra inteligencia ejecutiva y 
así convertir en automática cualquier 
tarea por muy compleja que sea. Una 
vez conseguido esto, podemos des-
tinar la energía que queda “libre” a 
otras cosas. 

Los dos pisos de la inteligencia humana  

Para el pedagogo y filósofo José 
Antonio Marina, tal vez el error que 
hemos cometido ha sido centrar-
nos en la inteligencia cognitiva y 
la emocional (es decir, en el primer 
piso), pero descuidando la edu-
cación de la inteligencia ejecutiva 
(el segundo piso). Gracias a la in-
vestigación, ha surgido una nue-
va manera de ver las cosas: “La 
inteligencia ejecutiva es la que la 
dirige, ordena y permite desarrolla 
nuestra capacidad intelectual. Si 
conseguimos que algo que hace-
mos conscientemente se automa-
tice liberamos el mecanismo de 
la atención, que es el que antes 
se agota, y podemos utilizar ese 

recurso en otras tareas de apren-
dizaje”. Por este motivo hay que 
enseñar a las personas (especial-
mente en su etapa educativa ini-
cial) a “jugar mejor con las cartas 
que les han tocado para fomentar 
que esas cartas recibidas cambien 
y mejoren”.

Primer piso: 
Inteligencia estructural-
computacional o generadora

 Segundo piso: 
 Inteligencia 
 ejecutiva 

Es el uso que hacemos de 
nuestra capacidad intelectual. 
Se encarga de poner en orden 
ocurrencias emocionales o se-
mánticas, ideas y recuerdos. El 
criterio de decisión y de reso-
lución es suyo. 

Es nuestra capacidad intelectual. Produce 
continuamente ocurrencias emocionales o 
semánticas, ideas y recuerdos.

 José Antonio Marina.
“Una persona con 

talento es aquella que 
hace un buen uso de su 
inteligencia, elige bien 
sus metas y moviliza lo 

necesario para ponerlas 
en práctica”, afirmó José 

antonio Marina en su 
ponencia
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trabajo asignado. En este sentido, no 
creo que se entienda todavía la figu-
ra del líder como esa persona que te 
guía... Los jefes valoran principalmen-
te los resultados conseguidos a corto 
plazo y en eso se basa su sistema de 
incentivos. 

¿Crees que los departamentos de 
RR. HH. de las empresas chinas 
ocupan el lugar que merecen?
Hasta hace poco la mayoría de las 
empresas en China eran estatales 
y la gestión de personas (si la había) 
estaba influenciada por la coyuntura 
política, y centrada en la gestión ad-
ministrativa de la vida laboral de las 
personas. En los últimos años, con 
la apertura del mercado nacional y 
los cambios políticos, hay bastantes 
más compañías privadas, tanto chinas 
como extranjeras. Esto ayuda a que 
empiecen a verse departamentos de 
Recursos Humanos preocupados por 
otros aspectos de la gestión de las 

personas. Mi experiencia hasta ahora 
es que las multinacionales implantan 
las políticas y los procesos que vienen 
desde la central y, aunque es compli-
cado por las diferencias culturales, el 
departamento de RR. HH. ocupa un 
lugar parecido al que pueda tener en 
Europa. En cuanto a las empresas pu-
ramente chinas creo que todavía hay 
mucho camino por delante…

¿La gestión de personas en este país 
difiere mucho de la manera de hacer 
en España?
Posiblemente debido a la reciente histo-
ria política y social de China, y también 
a la cultura establecida, no se promueve 
demasiado la relación de igualdad entre 
jefes y empleados. En general, aquí el 
jefe es el que manda, el que asume la 
responsabilidad y el que espera un cum-
plimiento rápido y eficaz de las tareas. 
Por otro lado, los empleados difícilmen-
te asumen responsabilidades y se limi-
tan a obtener instrucciones muy claras 
sobre qué hacer, cómo y cuándo. Los 
equipos de trabajo funcionan muy indi-
vidualmente, cuesta que la gente com-
parta sus ideas y opiniones, que haya 
un diálogo entre la dirección y la plantilla 
sobre la estrategia o los objetivos fija-
dos... Hay mucho miedo a equivocarse 
y la gente se centra en la ejecución del 

 
“Es un país con 

una cultura muy 
individualista: las 

personas en general están 
centradas en el corto 
plazo, el rendimiento 

económico, el estatus y 
en conseguir lo máximo 

posible con el mínimo 
esfuerzo.” 

“En China echo en falta poder 
delegar responsabilidades, 

la iniciativa y la creatividad”

RR. HH.

Entrevista a Ángeles Espejo, directora de Recursos Humanos de ASC Fine Wines

Gracias a su trabajo, Ángeles Espejo 
ha podido conocer de primera mano 
varios países asiáticos a lo largo 
de estos tres últimos años. Sin 
embargo, sólo lleva unos meses 
viviendo en Shanghái. Allí ocupa 
el cargo directora de RR. HH. de 
ASC Fine Wines, empresa líder en 
importación de vino que representa 
a más de 120 bodegas de todo el 
mundo. Con ella hemos hablado 
sobre las diferencias que existen 
entre China y nuestro país en cuanto 
a cultura empresarial, costumbres y 
perfiles profesionales.

Redacción
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¿Es difícil encontrar y retener el ta-
lento en China, sobre todo en cargos 
de mayor responsabilidad?
Es complicado encontrar a personas 
que vayan más allá, que quieran asu-
mir responsabilidades y crecer. Esto se 
debe a la formación recibida (influencia-
da por aspectos ideológicos, basados 
en la repetición y en la memoria), a lo 
jerarquizada que está la sociedad y a 
cómo se organiza el trabajo. Por otro 
lado, también es muy difícil retener el 
talento a todos los niveles: el mercado 
laboral es muy dinámico y la gente está 
acostumbrada a cambiar de empre-
sa con mucha facilidad, ya que quiere 
sacar el mayor beneficio a corto plazo. 
Independientemente de lo que hagas, 
la rotación seguirá siendo elevada. Por 
este motivo, desde nuestro departa-
mento debemos tener muy claro en qué 
y cómo invertimos los recursos.

¿Cuál es perfil más común del can-
didato en los procesos de selección? 
China es un país con una cultura muy 
individualista: las personas en general 
están centradas en el corto plazo, en el 
rendimiento económico, en el estatus 
y en conseguir lo máximo posible con 
el mínimo esfuerzo. Su objetivo es sa-
tisfacer necesidades individuales y no 
ponen demasiado interés en lo que le 
pueda ocurrir al compañero. Por otro 
lado son muy eficientes y flexibles, y 
nada conflictivos en el terreno laboral. 

¿La formación dentro de las empre-
sas es algo común? 
La formación es más bien práctica y 
muy común en las organizaciones, ya 
que son personas que están dispues-
tas a cambiar de área y de carrera pro-
fesional sin problema. Además, es un 
aspecto necesario debido al alto nivel 
de rotación que existe entre los nuevos 

empleados y los colaboradores que 
evolucionan a otras posiciones.

¿Qué te impactó más de la cultura 
empresarial china cuando llegaste?
Muchísimas cosas... En el terreno pro-
fesional sobre todo me sorprendió la 
obediencia al jefe, la falta de iniciativa 
y de cuestionamiento, el miedo a equi-
vocarse y el desorden en general. Tam-
bién que muchas veces los estándares 
de calidad son bajos. Por otro lado, 
aquí los trabajadores son muy rápidos 
y súper eficientes cuando les das ins-
trucciones muy concretas y claras. Del 
mismo modo, me choca que el siste-
ma político establecido influya tanto en 
actividades de la vida diaria personal 
y profesional. Y me cuesta acostum-
brarme a lo lento que va Internet o sim-
plemente a no tener acceso a algunas 
redes sociales o portales… Creo que 
China es un país complicado de enten-
der. Es inmenso y muy diverso con una 
gran variedad de pueblos y culturas 
que conviven junto con muchos inputs 
occidentales; una política comunista 
con una economía capitalista. Es un 
país único muy rico culturalmente y a la 
vez con muchas contradicciones.

¿Qué es lo que echas más en falta de 
trabajar y de vivir en tu país de ori-
gen?
Echo en falta poder delegar responsa-
bilidades, la iniciativa y la creatividad. 
Yo trabajo principalmente con personas 
locales y es muy difícil que se hagan 
responsables de la consecución del re-
sultado de forma autónoma y que pre-
senten soluciones a los problemas. Mi 
día a día es muy satisfactorio y la vida 
social aquí es muy activa, aunque echo 
de menos a mi familia, mi pareja, las 
playas de Sitges, salir con mis amigos 
y el clima. 

¿Quién es 
Ángeles Espejo? 

Ángeles Espejo nació en Ma-
drid en 1967 y lleva más de 20 
años dedicándose al mundo de 
los Recursos Humanos en em-
presas de diferentes tamaños 
del sector de la automoción 
(ITT Automotive Spain), el quí-
mico (Eastman Chemical Com-
pany, S.A.) y el gran consumo. 
Desde febrero de este año 
vive en Shanghái por motivos 
laborales: ocupa el cargo de 
directora de RR. HH. en ASC 
Fine Wines. Antes, pero, traba-
jó durante más de una década 
en el Grupo Codorniu Raven-
tós como responsable del mis-
mo departamento, inicialmente 
llevando las áreas centrales y 
comercial Eurasia, y en el últi-
mo año como directora de Re-
cursos Humanos Internacional. 
Licenciada en Psicología, en la 
especialidad Trabajo y Orga-
nizaciones, por la Universidad 
Complutense de Madrid, Espe-
jo también ha realizado forma-
ción con numerosos cursos en 
distintas materias dentro de su 
área de especialización.
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Abans d’arribar a judici
Tots tenim clar que la manca d’entesa 
en qualsevol conflicte va lligada a la 
necessitat de posar-ho en mans de 
la judicatura. Malgrat això, hi ha al-
ternatives prèvies que convé esgo-
tar, com per exemple la mediació 
laboral, un mecanisme extrajudicial 
que les empreses i els treballadors 
tenen al seu abast per aconseguir, 
a través del diàleg entre les parts 
i davant la intervenció d’un tercer 
anomenat mediador, que s’arribi a 
un acord. Ens referim a una tècni-
ca que ha esdevingut en reiterades 
ocasions una solució especialment 
exitosa, així com un dels principals 
recursos que l’administració ofereix 
a l’hora de resoldre els conflictes. En 
aquest sentit, recomano especial-
ment el Llibre Blanc de la Mediació a 
Catalunya, que detalla amb precisió 
totes les alternatives amb un nivell 
d’aprofundiment informatiu molt ric. 
D’altra banda, és important assenya-

E
l conflicte és con-
substancial amb les 
relacions humanes 
en totes aquelles 
esferes de la nostra 
quotidianitat i go-

saria afirmar que també ho és la 
necessitat de trobar solucions. En 
concret, en el món del treball el 
pacte és una de les palanques que 
han propiciat la millora de les con-
dicions i de les relacions laborals. 
La mateixa normativa laboral és la 
principal generadora de la neces-
sitat d’entesa, doncs atorga una 
especial autonomia a l’àmbit de la 
negociació col·lectiva i la promoció 
de la negociació en òrgans previs 
mitjançant sistemes extrajudicials.

La mediació per a fomentar la 
qualitat de les relacions laborals 

El món del treball tampoc no pot eludir el conflicte i, en conseqüència, la imperiosa 
necessitat d’arribar a un pacte. Tots tenim clar que la manca d’entesa sovint ens condueix 
a la judicatura, però també hem de saber que hi ha alternatives prèvies que convé esgotar 
necessàriament. Una d’elles és la mediació laboral.

Enric Vinaixa i Bonet
Director general de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies

lar que la mediació és un mecanisme 
ràpid, neutral i pacificador, que permet 
estalviar costos econòmics respecte a 
la judicialització del conflicte. Ara bé, 
cal tenir present l’actuació del principi 
de voluntarietat de les parts quan se 
sotmeten al procés i el dret a retirar-se 
en qualsevol moment. 

Grans òrgans catalans 
de la mediació 
Per tal de poder dur a terme un pro-

La mediació és 
una tècnica que ha 

esdevingut en reiterades 
ocasions una solució 

especialment exitosa, 
així com un dels 

principals recursos que 
l’administració ofereix 
a l’hora de resoldre els 

conflictes
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Resoldre 
un conflicte

Objectiu

 El diàleg

Mitjançant

cés de mediació efectiu, no hem de 
passar per alt els diferents òrgans 
que actuen a Catalunya. Permeteu-
me, a mode de resum, diferenciar 
els dos grans blocs de la media-
ció al nostre territori: el que depèn 
de les competències laborals i del 
desplegament de polítiques labo-
rals de la Generalitat de Catalunya, 
i el que correspon als òrgans autò-
noms i que és fruit de la negociació 
col·lectiva.

L’origen del primer bloc rau en 
les fonts normatives establertes 
davant de conflictes col·lectius de-
rivats de vagues, negociacions de 
convenis col·lectius i expedients 
de regulació. En aquests casos, la 
Inspecció de Treball de Catalunya, 
així com l’autoritat laboral –repre-
sentada en primera instància pels 
Serveis Territorials del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, 
i en segona instància i/o davant de 
conflictes interprovincials o que 
afectin a serveis essencials per a 
la ciutadania, per la Direcció General 
de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies– actuen com 
a mediadors. Cal recordar també el 
procediment previ a la demanda judi-
cial: procurar la resolució del conflic-
te davant del Centre de Mediació, Ar-
bitratge i Conciliació que es disposa 
en els Serveis Territorials esmentats 
amb anterioritat.

Quant al segon bloc, hem de po-
sar en relleu el que es desprèn de 
l’Acord Interprofessional de Ca-
talunya*, que actua com a marc 
referent conjuntament amb totes 
les comissions paritàries dels con-
venis col·lectius d’àmbit sectorial 
i d’empresa. El Tribunal Laboral de 
Catalunya també mereix una men-
ció especial. I és que és l’organisme 
autònom extrajudicial on, de forma 
concertada amb els agents socials 
i el patrocini del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, es 
duen a terme conciliacions, media-
cions i arbitratges per a la resolució 
de conflictes individuals o col·lectius 
del sector públic i del privat (en ex-
cepció de la funció pública), així com 

Les claus de la mediació laboral

de treballadors autònoms econòmi-
cament dependents (TRADE).

Tothom hi surt 
guanyant
Des del convenciment que la mediació 
en el món de les relacions laborals és 
el mecanisme a incloure en qualsevol 
política interna de Recursos Humans, 
m’agradaria concloure amb algunes 
de les seves fortaleses. Per començar, 

la seva voluntarietat ja indica l’inici del 
camí cap a l’acord per molt enrocats 
que estiguin els posicionaments. La 
confiança que es deposita en la per-
sona mediadora o la flexibilitat del 
procediment també són dues carac-
terístiques a emfatitzar. I, per últim, 
assenyalar que l’acord resultant de la 
mediació té prou eficàcia jurídica com 
per exigir el seu acompliment a les 
parts signants. 

m e -
diaa- dor

. Ràpid. Flexible . Ofert per l’Administració. Pacificador. Econòmic. Exitós. Neutral

Mediador

Empresa

Treballador Treballador

Activa: el mediador fa de ne-
gociador entre les parts, i les 
seves propostes i opinions 
esdevenen la font per a la 
resolució del conflicte. 

Passiva: el mediador pro-
posa però deixa a les parts 
l’estructuració del procedi-
ment, així com l’intercanvi 
d’opinions.

Diferents parts + Mediador

Participants

És un mecanisme...

CONCILIACIÓ

ARBITRATGE=
Especialment a Catalunya, sempre hi ha hagut tradició 

mediadora i s’ha apostat per aquest mecanisme per donar 
solució a aquelles situacions que, o bé són conflicte o bé 

puguin esdevenir-ne.

*Resolució TSF/1078/2016, de 25 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017 (codi 
79100065092016).

Empresa

Tipus

.El principi de voluntarietat.El dret a retirar-se 

Entren en joc...

Actes de mediació de conflictes laborals (Catalunya, 2015)

Resolts amb acord 382 47,99%

Resolts sense acord 414 52,01%
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Quina és la gènesi 
del llibre?
En els estudis de 
postgrau sobre 
gestió i direcció de 

persones podem trobar graduats 
procedents de diverses especialitats 
i cadascun d’ells coneix el tema des 
de la perspectiva pròpia de la seva 
carrera. És difícil obtenir una visió de 
síntesi que reculli les interrelacions 
amb les altres àrees. Per aquesta 
raó, la present obra, intenta resumir 
l’experiència recollida en el món em-
presarial i acadèmic sobre les prin-
cipals pràctiques dels directius de 
Recursos Humans i les seves interre-
lacions. 

Què pot aportar de nou als direc-
tors de RH aquest “manual”: teoria 
o també experiències professio-

nals viscudes en primera persona?
Aquest llibre pretén ser com un di-
pòsit d’instruments i idees; cada 
apartat recull un material profitós i 
pràctic per a aquells professionals 
que tenen com a objectiu dirigir els 
recursos humans a una organitza-
ció. Gràcies a la meva experiència 
he vist néixer, aplicar i desaparèixer 
terminologies noves, eines i models 
que s’han mantingut en la cresta de 
l’onada durant un temps fins que han 
desaparegut sense deixar ni rastre. 

Per aquesta raó, he dedicat el llibre 
a treballar els referents basats en 
experiències consolidades: aquells 
que, tot i la nostra societat líquida, 
continuen mantenint-se i reinterpre-
tant-se com a clàssics. 

En quins temes de la gestió dels 
recursos humans aprofundeix? 
Funció estratègica, psicologia orga-
nitzacional, gestió per competències, 
i programes o processos d’actuació. 
A més, he incorporat dos temes que 
es troben a faltar en alguns altres 
manuals: l’anàlisi dels principals sis-
temes de relacions laborals i els seus 
protagonistes, i la necessitat, dins de 
la direcció estratègica, de valorar els 
resultats obtinguts mitjançant uns in-
dicadors de diagnòstic de la gestió.

En un context econòmic i social 
com l´actual, quin tipus de líder de 
persones necessiten les organit-
zacions?
La majoria d’estudiosos acaben de-
terminant que els líders actuals amb 
millors resultats són aquells que no 
es basen en un únic estil, sinó que 

“La competència que 
millor prediu que un 

individu pot exercir de 
líder es la intel·ligència 
emocional: la capacitat 

de saber transmetre 
les estratègies, 

motivacions i 
implantar un clima de 
col·laboració entre les 

persones.” 

Redacció

Parlem amb Tomàs Rubió amb motiu 
de la publicació del seu darrer llibre 
Recursos humanos. Dirección y gestión 
de personas en las organizaciones, 
en el qual analitza els temes rellevants 
per a aquells professionals que 
vulguin aprofundir en l’ampli àmbit 
de coneixement que és el sector dels 
Recursos Humans. 

“Dedico el llibre a 
treballar els 

referents basats 
en experiències 

consolidades”
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gestionen les seves diferents formes 
segons les particularitats de cada si-
tuació. Un cop dit això, crec que la 
competència que millor prediu que 
un individu pugui exercir de líder es la 
intel·ligència emocional, la capacitat 
de saber transmetre les estratègies, 
motivacions i implantar un clima de 
col·laboració entre les persones. 

De quina manera s´obté el compro-
mís dels membres de la plantilla 
perquè surtin de la seva zona de 
confort, aprenguin i generin valor en 
noves àrees?
Aconseguir el compromís laboral és 
fonamental, però va molt més enllà 
d’una activitat formativa concreta i cal 
treballar en diferents línies per configu-
rar una política de personal coherent, 
que sigui percebuda com a equilibra-
da i equitativa. Hi ha dos grans tipus 
d’actuacions complementàries: les de 
caràcter institucional, que correspo-
nen a la necessitat d’implantació i re-
coneixements dels valors corporatius, 
i aquelles altres relacionades més di-
rectament amb l’activitat en el lloc de 
treball i responsabilitats. 
D’altra banda, hi ha una actitud de 
compromís del treballador quan 
s’estableix un vincle psicològic posi-
tiu de pertànyer, acceptar els valors 
i objectius. Per aconseguir aquesta 
implicació, l’empresa acostuma a ac-
tuar a través d’una sèrie de polítiques 
organitzatives d’alt impacte, com la 
definició i valoració de llocs de tre-
ball, polítiques retributives equitati-
ves, el manteniment d’una política 
d’oportunitats de desenvolupament i 
carreres professionals, etc.

Creu que la funció dels Recursos 
Humans cada vegada té un paper 
més important dins de les organit-
zacions? 
Actualment, la recerca de l’eficiència 
econòmica a les organitzacions està 
més present del què ho havia estat 
anteriorment en tota la història de la 
humanitat. Aquesta nova perspecti-
va obliga a les empreses a la neces-
sària transformació de la funció de 
persones i a donar més importància 
als seus programes d’actuació que, 
inevitablement, passen a formar part 
de l’estratègia general de la compan-

L’apunt biogràfic 

Tomàs Rubió és director del Màs-
ter en Direcció de Recursos Hu-
mans a les Organitzacions de la 
UPF Barcelona School of Mana-
gement. També ha desenvolupat 
la seva activitat docent com a pro-
fessor o tutor en diferents centres 
universitaris o escoles de negoci 
com la UOC, ESADE i la UB. D’al-
tra banda, compta amb més de 20 
anys d’experiència en responsabi-
litats directives, tant en empreses 
com en direcció de programes de 
formació, i és autor de diversos 
articles en mitjans especialitzats i 
ponent en congressos acadèmics 
d’organització d’empreses.

yia. Així, qualsevol procés estratègic 
ha d’estar suportat per una política 
de personal que sigui coherent amb 
els objectius d’aquell. Ara bé, no 
m’agradaria que aquestes exigèn-
cies del mercat fessin oblidar que 
estem parlant de persones i que a 
l’eficiència econòmica ha de corres-
pondre-li la necessària eficiència 
social. Per això, no són concebibles 
aquestes idees anteriors si no és en 
el marc d’empreses socialment res-
ponsables.

I, per últim, cap a on creu que evo-
luciona el sector dels RH? 
Els estudis al respecte indiquen que 
en períodes de cinc o 10 anys nin-
gú no pot anar més enllà de meres 
hipòtesis. Per això, només es pot 
arribar a predir que cap de les àrees 
actuals treballarà de la mateixa ma-
nera, ja que disposaran de noves 
eines i les TIC condicionaran el fu-
tur de manera substancial. Per això, 
prefereixo parlar de les persones que 
es van integrant com a empresaris, 
directius o empleats i que acabaran 
transformant la societat i, en conse-
qüència, la realitat professional. Crec 
que s’hauran de reforçar els aspec-

tes relacionats amb el compromís 
mitjançant, entre altres, el managing 
by values. Traslladar la visió, missió 
i valors de l’organització als treballa-
dors i treballar perquè aquests ele-
ments arribin a orientar coherentment 
la presa de decisions estratègiques i 
quotidianes de les empreses serà la 
principal tasca de la nostra funció. A 
més, s’haurà d’aprofundir en les po-
lítiques d’igualtat, diversitat, concilia-
ció i sostenibilitat. 

Pàgines: 272
ISBN: 978-84-9921-823-6
Editorial: Octaedro
Data de publicació: Maig 2016 
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S
abem que els equips 
heterogenis quant a 
tipologies i perfils són 
una oportunitat per 
a generar propostes 
innovadores i que els 

diferents col·lectius requereixen res-
postes diferents més enllà del tema 
contractual. Malgrat això, quan mol-
tes organitzacions socials optem 
per la professionalització i busquem 
fórmules per crear equips de pro-
fessionals contractats i voluntaris, 
comencen a aflorar les tensions. I 
és evident que aquesta complexi-
tat i tensió afecta directament el rol 
dels departaments de Recursos Hu-

mans. Per aquesta raó, a tot tipus 
d’organitzacions tenim sobre la taula 
un gran repte. Fins ara els departa-
ments de RH dedicaven gran part del 
seu dia a dia a la part administrativa. 
Actualment, però, podem aprofitar el 
ventall de possibilitats que ens ofe-
reix la tecnologia per agilitzar aquest 
tipus de feina i així poder dedicar-nos 
a allò més important: mirar als ulls 
de les persones i escoltar-les. Les 
organitzacions viuen i sobreviuen 
gràcies al talent intern, a la capaci-
tat d’adaptació dels col·laboradors i 
a la innovació, i es fa evident que les 
persones són molt més que un mer 
recurs per a fer una tasca concreta. 

Professionals implicats
Avui dia, els professionals volen tre-
ballar a organitzacions on la seva 
aportació vagi més enllà de la tasca 

a realitzar, on la retribució vagi més 
enllà del sou i on tinguin més opor-
tunitats a l’hora de participar en la 
creació i el desenvolupament de pro-
jectes. Realment, cada vegada més 
gent valora aquelles organitzacions 
que tenen un impacte positiu sobre la 
societat i que permeten que els seus 

Davant d’un període de canvis constants, tots els sectors es veuen obligats a parar i a 
reflexionar sobre com hauran de fer front als reptes de futur. La professió dels Recursos 
Humans no és una excepció i en aquest article, Anna Oró, assenyala algunes de les claus 
per aconseguir els nostres objectius situant, com no podria ser d’una altra manera, les 
persones en el centre de l’acció.

RH: on ens trobem?

Anna Oró i Rigual
Directora de Desenvolupament de Per-
sones i Equips de l’Associació Casal dels 
Infants per a l’Acció Social als Barris

Actualment, els 
departaments de RH 

podem aprofitar el 
ventall de possibilitats 

que ens ofereix la 
tecnologia per agilitzar 
la feina administrativa i 
així poder dedicar-nos a 

allò més important: mirar 
als ulls de les persones i 

escoltar-les
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empleats creixin personal i professio-
nalment. I això, per a entitats com el 
Casal, és l’ocasió perfecta per reduir 
la tensió entre el personal contractat i 
el voluntari.

Pel que fa a la plantilla contractada, 
els departaments de RH haurem de 
tenir un rol molt més estratègic i for-
mar part de la presa de decisions des 
de l’inici, per tal de generar àgilment 
propostes que preparin els equips per 
afrontar i adaptar-se als canvis que, 
en moments d’inestabilitat política i 
econòmica, esdevenen constants. 
Amb l’objectiu de viure i (sobretot) 
de sobreviure en el temps, haurem 
d’aconseguir que les persones des-
envolupin la capacitat de ser flexibles 
quan es tracta de tirar endavant nous 
reptes. En aquest punt, el compromís 
amb els valors i la confiança en la 
presa de decisions és clau i, per això, 
haurem de ser capaços d’alinear les 
missions personals i individuals amb 
la missió global de l’organització.
 
Més tasques pendents 
L’estabilitat dels equips dependrà de 
la capacitat que tinguem de motivar i 
comprometre la nostra plantilla des de 
tots els nivells de l’organització. Ara 
bé, com ho podem aconseguir? En 
primer lloc, haurem de generar pro-
postes que emocionin a tot l’equip. 
També haurem de promoure noves 
maneres de treball col·laboratiu i mi-
llorar la comunicació interna. Sense 
oblidar-nos de dissenyar propostes 
de formació més enllà del que és pu-
rament tècnic, i de realitzar polítiques 
que tinguin en compte els individus. 
El “cafè per a tots” ja no serveix! 

Nosaltres, els directors de RH, 
haurem de fer un treball constant 
d’autoconeixement de les nostres 
emocions i competències, esdevenir 
més àgils a l’hora de prendre deci-
sions, i desenvolupar competèn-
cies com el lideratge, la negociació, 
i l’acompanyament de persones i 
equips perquè aquests aconse-

gueixin els seus reptes i objectius. 
Haurem de ser capaços de tenir un 
rol estratègic d’impulsors del can-
vi, entenent-lo en positiu i ajudant a 
desenvolupar la competència de la 
valentia. En altres paraules, no tenir 
por al canvi, no tenir por al feedback, 
no tenir por a equivocar-nos i no tenir 
por a crear.  

Present i futur del sector

ReAlitAt ObjectiuS

 Equips 
heterogenis 
 Complexitat 

 Canvis 
constants  

 Noves 
tecnologies
 Talent intern

 Respostes diferents 
 Capacitat 

d’adaptació i 
d’emocionar

 Creixement personal
 Autoconeixement

 Rol estratègic
 Innovació

 RSC
 Flexibilitat 

 Compromís 
 Valors 

 Confiança 
 Motivació

 Compromís 
 Agilitat 
 Valentia 
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L
a revolución tecnoló-
gica ha convertido el 
mercado laboral en 
flexible y dinámico. Y 
buena prueba de ello 
es que, según un es-

tudio elaborado recientemente por 
Oxford Economics, el 41% de las 
empresas cuenta cada vez más con 
trabajadores contingentes o, dicho 
de otra manera, trabajadores free-
lance, colaboradores externos que 
no dependen de forma permanente 
de una organización. Una cifra que 
se incrementará aún más en 2020, 

cuando, como vaticina Google, toda 
la población mundial esté conectada 
a Internet. Porque, siempre y cuan-
do dispongan de conexión wifi y un 
dispositivo móvil, una gran cantidad 
de personas podrá desempeñar su 
tarea desde cualquier lugar y en cual-
quier momento. No obstante estas 
predicciones de futuro, muchos pro-

Knowmads, 
los nómadas del conocimiento 

Nadie puede negar que estamos ante un proceso de digitalización imparable y es evidente 
que la tecnología ya empieza a tener un impacto significativo en todos los aspectos del 
mercado laboral. Ahora bien, ¿cómo podemos prepararnos para afrontar esta ola de 
cambios? Todavía no existe el manual del empleado o empresario del futuro, pero un nuevo 
perfil de trabajador se acerca y mucho a este ideal. Hablamos de los knowmads, nómadas 
del conocimiento que (paradójicamente) vienen para quedarse.

Berta Seijo

Tendencias
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fesionales ya han adaptado su día a 
día a esta nueva realidad cambiante, 
hiperconectada e hiperdigitalizada. 
Son los llamados knowmads neo-
logismo que combina las palabras 
know (conocer o saber) y nomad (nó-
mada) y que les viene como anillo al 
dedo por su carácter flexible, social, 
autónomo e inquieto.

Origen del término
¿Pero cuáles son las características 
de este perfil de trabajador? ¿De 
qué manera podríamos definirlo? El 
creador del concepto knowmad, el 
doctor John W. Moravec, afirma que 
son personas innovadoras, imagina-
tivas, creativas, capaces de trabajar 
en colaboración con cualquiera, en 
cualquier momento y lugar, y, por lo 
tanto, muy flexibles. Ahora bien, es-
tamos delante de un profesional que 
valora disponer de libertad a la hora 
de gestionar su tiempo y faena. Ade-

más, sabe cómo sacarle todo el jugo 
a las nuevas tecnologías utilizándolas 
a su favor. 

Auténticas esponjas del conoci-
miento, los knowmads no sólo son 
los trabajadores del mañana para 
Moravec y su equipo de Education 
Futures LLC, sino que también per-
sonifican el perfil mejor preparado 
para la avalancha de cambios que 
vienen. Esto radica en que lo único 
que necesitan es su mochila de co-
nocimientos, ideas y experiencias 
propias; en ningún caso se ven obli-
gados a estar atados a un espacio 
físico. Su talento viaja a través de la 
red, convirtiéndolos en candidatos 
aventajados en la selva del mercado 
laboral. Y esto ocurre por una senci-
lla razón: conforme las empresas con 
más visión de futuro se digitalizan y 
descargan sus plantillas, estas re-
quieren profesionales que sepan tra-
bajar por proyectos, cuyo valor sea el 
resultado obtenido y no las horas que 
pasan en la oficina. 

Pasaporte de habilidades
El compañero de investigación de 
John W. Moravec, Cristóbal Cobo, 
se inspiró en las ideas expuestas por 
Stephen Collins en su presentación I 
Am Knowledge Worker 2.0 para crear 
el pasaporte de habilidades que todo 
knowmad debe poseer. Más allá de 
las características mencionadas con 
anterioridad, Cobo ahonda en 10 as-
pectos específicos que definen a un 
auténtico trabajador del futuro, muy 
distinto a aquel que todavía se afe-

rra con fuerza a la sociedad 1.0. Un 
dato que sorprende en este decálogo 
de habilidades es que los knowmads 
no tienen una edad determinada. Es 
decir, no estamos ante un perfil úni-
camente relegado a las nuevas ge-
neraciones que nacen con la table-
ta bajo el brazo, sino que cualquier 
persona puede adquirir una “men-
talidad nómada” si se lo propone. Y 
con este término, nos referimos a una 
manera de pensar abierta cuando se 
trata de compartir conocimiento, de 
hacer uso de las nuevas tecnologías 
para resolver los problemas, de des-
aprender sin remordimientos, de asi-
milar que el aprendizaje es para toda 
la vida, de colaborar con cualquier 
persona independientemente de la 
sociedad o cultura de la cual proven-
ga, y de prosperar en sistemas ale-
jados de la jerarquía más tradicional. 
Queda patente el carácter humano y 
osado de estos trabajadores del siglo 
XXI a quienes no les asusta ni la ex-
perimentación ni el fracaso. 

Trabajador tradicional Trabajador knowmad 

  Sobrevive en la sociedad 1.0

  Ejerce roles limitados

  Trabaja entre cuatro paredes

  Está atrapado en su escritorio

  Utiliza el correo electrónico y otras herramientas corrientes

  Es un “guardián” de la información

  Entiende el conocimiento como un proceso

  Utiliza métodos inflexibles para organizar la información 

Vive en la sociedad 2.0

Se implica en todos los aspectos de la organización

No está sujeto a un lugar en concreto

Conecta con sus compañeros y comunidad de clientes

Utiliza una gran cantidad de herramientas tecnológicas 

Comparte y distribuye la información libremente 

Está permanentemente informado, interesado y comprometido    

Dispone de amplias habilidades sobre una base sólida 

Fuente: I Am Knowledge Worker 2.0, Stephen Collins (2007).

Muchos profesionales 
ya se han adaptado 

a esta nueva 
realidad cambiante, 

hiperconectada e 
hiperdigitalizada. 
Son los llamados 

knowmads, neologismo 
que combina las 

palabras know (conocer 
o saber) y nomad 

(nómada)

No estamos ante un 
perfil únicamente 

relegado a las nuevas 
generaciones que 

nacen con la tableta 
bajo el brazo, sino que 

cualquier persona 
puede adquirir una 

“mentalidad nómada” si 
se lo propone

2.0
www.
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E
l talent no entén de 
fronteres i, com a tall 
d’exemple, cada any 
al voltant de 700.000 
persones marxen a 
viure a un altre estat 

membre de la UE per motius labo-
rals. Ara bé, malgrat que la mobilitat 
geogràfica sempre ha existit, actual-
ment parlem d’un fenomen modern, 
que no es pot analitzar amb parà-

metres del passat i que compor-
ta una sèrie de desafiaments que 
esmentem a continuació: 

• Sempre a l’alça: Durant els úl-
tims 10 anys, la mobilitat geogràfica 
s’ha incrementat un 25% i encara 
s’espera un augment del 50% per 
al 2020. Tanmateix, les estades in-
ternacionals que duraven entre tres 
i quatre anys (i que venien seguides 
per un retorn al lloc d’origen) arri-
ben a la seva fi. I és que, segons 
apunta un estudi realitzat per PwC, 
el futur vindrà marcat per les esta-
des més aviat curtes, de 18 mesos 
de mitjana.   

Redacció 

El talent 
no entén de fronteres

Competitiu i cada vegada més voluble, el món empresarial no s’ha mostrat impassible 
davant del gran fenomen de la globalització ni de les facilitats logístiques de les que 
disposem avui dia a l’hora de viatjar i comunicar-nos. Tot això ha propiciat que aspectes 
com el coneixement, el comerç, la tecnologia, el capital o els béns de consum estiguin més 
connectats que mai i, de rebot, el nombre de professionals que treballen fora del seu lloc 
d’origen hagi augmentat considerablement al llarg de la darrera dècada. 

Tendencias

Encara que la mobilitat 
laboral sempre ha 

existit, actualment no 
es pot analitzar amb 

paràmetres del passat i 
comporta una sèrie de 

nous reptes
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Tendencias

• Noves destinacions: La crei-
xent importància dels mercats emer-
gents ha propiciat un canvi molt 
significatiu quant als esquemes de 
mobilitat. 

Per exemple, l’Àfrica ha esdevin-
gut un dels camps de batalla de les 
grans multinacionals i els inversors ja 
no només hi entren per fer-se amb els 
recursos naturals de la zona, sinó que 

ara el focus d’atracció són sectors 
com el de les finances, les telecomu-
nicacions, el farmacèutic o la venda al 
detall. D’altra banda, tot apunta a què 
l’experiència a l’estranger esdevindrà 
menys apetitosa a mesura que entrin 
en joc destinacions desconegudes, 
allunyades dels centres urbans i, a 
primer cop d’ull, menys atractives per 
a la majoria de treballadors.   

1970 – 1990
Amb seu a 
Occident

 La mobilitat internacional es du 
a terme a les grans multinacionals 
amb seu als EUA i a Europa.

 Les organitzacions envien el seu 
talent a l’estranger per tal de gestio-
nar certes operacions.

 La majoria d’operacions es duen 
a terme entre els EUA i Europa, en-
cara que en el cas de les industries 
vinculades als recursos naturals 
l’àmbit s’amplia a altres destina-
cions.

 Les estades oscil·len entre els dos 
i els cinc anys i que s’incentiven 
amb tota mena de beneficis entre la 
plantilla. 

1990 – 2010 
La deslocalització 

guanya terreny

 La demanda de la mobilitat inter-
nacional del talent augmenta a me-
sura que emergeixen nous mercats 
i les empreses hi volen vendre els 
seus productes i serveis, i fabricar 
els seus béns a un preu més baix.

 Un nou perfil de treballador mòbil 
sorgeix junt amb l’expatriat i respon 
a les demandes de la globalització 
a través d’estades breus i itinerants 
a l’estranger, possibles gràcies a les 
noves tecnologies.

 El flux de talent predominant enca-
ra és el que va d’oest a est, o dins 
del mateix continent, tot i que les 
companyies comencen a picar a la 
porta de mercats emergents com la 
Índia o la Xina. 

2020 
Benvinguts al 
new normal

 La mobilitat continua creixent en 
volum i esdevé part de la normalitat.

 Els marcs normatius internacionals 
cada vegada estan més alineats.

 Hi ha un augment progressiu de 
les adquisicions transfrontereres 
per fons sobirans.

 Les inversions públiques en nego-
cis privats persisteixen.

 Hi ha una major cooperació en 
matèria de seguretat entre nacions.

 Les noves tecnologies identifiquen 
i connecten el talent en un instant.

Font: Talent mobility 2020 and beyond, PwC. 

Quatre dècades de canvis

El vídeo ideal per a la teva empresa.

(+34) 93 624 17 54hello@minimalheroes.tv www.minimalheroes.tv

Trenca la barrera comercial  

per arribar al cor dels consumidors.

Producció audiovisual
especialitzada en cinema publicitari.
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Tendencias

• Preferències i expectatives 
personals: Les oportunitats de 
mobilitat són un element clau a l’hora 
d’atraure, retenir i formar els empleats 
amb talent. Sobretot si ens centrem 
en la franja més jove de la plantilla, 
els coneguts com a millennials. I és 
que, segons el mateix estudi de PwC 
esmentat abans, 7 de cada 10 treba-
lladors nascuts entre el 1980 i el 2000 
volen i esperen dur a terme una es-
tada a l’estranger al llarg de la seva 
carrera professional. Tanmateix, les 
empreses hauran de saber gestionar 
aquestes preferències i expectatives 
personals amb cura, calculant bé el 
balanç cost-benefici. 

• Esfondrament necessari de 
les barreres: Moltes organitza-
cions aposten per les estratègies de 
mobilitat però temes com els impos-
tos, la seguretat social o els requisits 
d’immigració sovint s’interposen en 
el seu camí. Per aquest motiu, go-
verns i reguladors hauran d’acceptar 
finalment l’avantatge competitiu que 
aporta aquest anar i venir de mà 
d’obra a l’hora d’estimular el creixe-
ment econòmic global. Dit d’una al-
tra manera, a llarg termini, el sector 

públic i el privat es veuran obligats a 
col·laborar per eliminar aquestes ba-
rreres a tot el món.
   
• El poder de la tecnologia: 
Aquesta jugarà un rol fonamental 
en l’organització del treball i també 
a l’hora de fer front al compliment 
normatiu. Això, però, no vol dir que 
les persones sobre el terreny siguin 
prescindibles. 

• Predir per decidir: La pressió 
sobre els departaments de Recursos 
Humans dins de les organitzacions 
no pararà de créixer. Aquesta àrea de 
l’empresa sempre serà l’encarregada 
de proporcionar evidència i raons per 
recolzar la mobilitat i, com a conse-

qüència, és fonamental que tendeixi 
cada vegada més cap a una manera 
de fer predictiva, que faci ús de les 
eines tecnològiques (big data, bu-
siness intelligence, etc.) per donar 
resposta a preguntes com ara: de 
quina manera operarà el negoci en 
aquest nou entorn?, quin tipus de ta-
lent necessitarem i com el retindrem 
a llarg termini?, o com alinearem mo-
bilitat, gestió del talent i gestió dels 
recursos amb una visió empresarial 
més amplia? En resum, aquells que 
sabran fer front als nous reptes són 
precisament els que tot just ara ajus-
ten les seves estratègies. 

Estades de menor 
durada: 1 any o 
menys

Mobilitat pendular 
i viatges de feina 
prolongats sense 
mudança

Mobilitat 
laboral dins del 
mateix país

Transferències inverses: 
experts de mercats 
emergents viatgen a 
mercats ja desenvolu-
pats per guanyar expe-
riència i habilitats

Trasllat de les seus 
centrals o regionals 
de l’empresa per 
estar més a prop 
dels seus interessos 
empresarials i dels 
mercats que agafen 
embranzida

Mobilitat virtual 
perquè el millor 
talent treballi plegat 
sense importar la 
seva localització

Estades 
basades en 
un projecte 
específic

Internacionalització 
dels programes 
de rotació entre 
empleats

Auge dels treballa-
dors nòmades sense 
seu estable

Professionals freelance 
per a demandes a curt 
termini i que requerei-
xen d’especialització 

Com és la mobilitat del segle XXI?

Font: Talent mobility 2020 and beyond, PwC. 

El sector públic i el 
privat es veuran 

obligats a col·laborar 
per eliminar les 

barreres que frenen la 
mobilitat laboral a tot el 

món
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