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La Reina Vermella i 
les organitzacions 

transformadores 

 “Aquí, si vols arribar a alguna banda, has de 
córrer el doble de ràpid” 

Consell de la Reina Vermella a Alícia 
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Què és? 

 En el nostre entorn VUCA (Volàtil, Incert, Complex i Ambigu), cal anar 

més enllà dels canvis puntuals i reactius. La simple gestió del canvi o de 

projectes transformadors concrets ja no és suficient, s’imposa passar a 
un paradigma d’organitzacions transformadores per se. 

 Podem il·lustrar aquesta necessitat mitjançant la Hipòtesi de la Reina 

Vermella: una hipòtesi evolutiva segons la qual els organismes han 

d'adaptar-se, evolucionar i proliferar constantment no per tal d’obtenir 
avantatges, sinó simplement per mantenir l’statu quo enfront d’altres 
organismes també en constant evolució en un entorn sempre canviant. 

 El terme prové d’un passatge d’A través del mirall (1871) de 

Lewis Carroll en el qual Alícia corre amb la reina vermella a tota 
velocitat. En aturar-se, s’adona que són al mateix lloc. La reina 
vermella li diu que en aquell país cal córrer molt simplement 

per romandre al punt on eren, ja que el món avança amb elles. 

 Les hipòtesis de la teoria evolutiva s’adiuen bé amb el món de les 

organitzacions perquè aquestes, segons teòrics com Frederic Laloux, són 
organismes vius i, en conseqüència, han de tendir a funcionar de 

manera semblant a sistemes adaptatius complexos i no com màquines. 
Aquest model organitzacional requereix una estructura flexible i fluida de 

relacions, i una cultura transformadora. 

 La Hipòtesi de la Reina Vermella ens serveix com a metàfora de com 

l’entorn organitzatiu no espera les organitzacions, sinó que avança i es 
transforma de manera constant. Per tant, els ritmes de la innovació 
tendeixen a accelerar-se. Els cicles d’innovació s'estan escurçant 

dràsticament en tots els sectors. En el sector de l'automòbil, per 
exemple, fins fa uns anys eren pràctiques habituals els cicles de 

desenvolupament de 48 mesos i uns models amb una vida al mercat de 
sis anys. Avui, els temps des de la concepció a la producció són inferiors 

als 24 mesos i diversos líders del sector ja estan intentant reduir aquest 
període fins als 12 mesos. 

 Com a correlat a aquesta hipòtesi, podem parlar de l’Efecte de la Reina 

Vermella: la sensació de frustració que s’apodera de les organitzacions 
quan, després d’intentar diferenciar-se dels seus competidors amb 

millors productes o processos, s’adonen que la situació és pràcticament 
igual. Han avançat, però els competidors i el mercat també han avançat. 

“Si no et mous, et quedes enrere; si et mous, et quedes on eres”, 
aquesta és la paradoxa que cal superar mitjançant les organitzacions 
transformadores. 
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Eines 

Algunes aproximacions estratègiques que ens permetran defugir l’Efecte de la 

Reina Vermella són: 

 Sensors de negoci: en entorns canviants el més perillós és un marc 

mental estàtic. La clau per convertir-se en una organització 
transformadora és tenir els sensors adequats i en estat d’alerta per intuir 

la direcció dels canvis. 

 Sensors del client: quan la percepció de la proposició de valor que 

tenen els clients varia substancialment o bé es produeix un canvi en 
les seves actituds, s’obren oportunitats de nous models de negoci. 

 Sensors tecnològics: l’aparició de noves tecnologies és la principal 

força disruptora en el moment actual. Tecnologies com la IA, la big 
data o els gadgets socials remesclaran la baralla del que avui 
considerem possible. Cal avaluar molt de prop l’impacte potencial i 

futur dels nous desenvolupaments tecnològics en el nostre sector. 

 Sensors d’infraestructura de negoci: estem explorant les noves 

maneres d’estructurar (o desestructurar) les organitzacions? 
Qüestionem l’estructura heretada i tenim els sensors receptius a 

conceptes com ara organització oberta, transparència, transversalitat, 
horitzontalitat, holocràcia i fluïdesa? 

 Sensors de rendibilitat: diversificar les estratègies i reconèixer les 

que no funcionen amb celeritat. És el concepte de fail fast proposat 

pel design thinking (veure ‘Guia de Treball’). Sempre cal plantejar-se 
com és d’imitable la nova línia de negoci o servei pels nostres 
competidors i quin cost els suposaria imitar-nos efectivament. 

 Lideratge visionari: el gran factor X que sovint no es pot preveure ni 

fabricar a voluntat. Podem, això sí, estimular en els plans de carrera un 
perfil de líders oberts a prendre riscos calculats, al design thinking i a 
l’actuació estratègica. El perfil de líders que una organització va 

promocionant diu molt dels resultats que obtindrà en el futur immediat i 
de la seva capacitat d’adaptació i, sobretot, d’anticipació. 

 Model TEAL: ens pot ser útil identificar en quin dels paradigmes 
organitzatius descrits per Frederic Laloux se situa la nostra organització. 

El model de Laloux és evolutiu (inspirat en la biologia), és a dir, cada 
paradigma ha nascut arran de determinades transformacions 

revolucionàries, però alhora ha quedat superat per les evolucions 
posteriors. Poden consultar-se aquests paradigmes en els següents 
enllaços: en anglès o bé en castellà (pdf). El darrer estadi evolutiu que 

proposa Laloux són les: 

https://www.strategy-business.com/media/image/00344_ex01b.gif
http://www.qaurea.es/wp-content/uploads/2017/01/Laloux-las-Organizaciones-Teal.pdf
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 Organitzacions TEAL: operen a gran escala mitjançant estructures 

horitzontals i fluides, reemplacen la jerarquia per la presa autònoma 
de decisions i l’autogovern. Prenen decisions de manera dinàmica 

segons un propòsit evolutiu. Són organitzacions pioneres i la metàfora 
que millor les representa és la de l’organisme viu.   

La dada 

Segons l’informe Total Value Index 2017, elaborat per SOLO Consultors en 

col·laboració amb la Fundació Factor Humà (amb la participació de 284 

directius/ves d’organitzacions dels sectors privat, públic i del tercer sector), el 
54% de les organitzacions no comunica correctament al seu equip les prioritats 
estratègiques a mitjà i a llarg termini, i només en la meitat (51%) els líders 

donen suport i impulsen proactivament els canvis. Això es tradueix en una 
capacitat d’adaptació mitjana-baixa. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN THINKING PER A LA TRANSFORMACIÓ 
EMPATITZA 

 

 El primer pas seria elaborar entrevistes d'empatia amb totes les persones 
usuàries susceptibles de ser interpel·lades: empleats/des, propietat, clients, 

etc. Es tractaria d'esbrinar com perceben l'actual estil de direcció i fins a 
quin punt anhelen canvis en aquesta àrea. 

 Això ens permet posar-nos en la pell de les persones implicades en la solució 
que estem cercant i recollir informació de tipus emocional i més recòndita. 

DEFINEIX 

 Una vegada recollida la informació de les entrevistes i de l'observació in situ 
procedirem a definir un punt de vista des d’on narrarem les troballes de la 
primera fase i les projectarem cap a una hipòtesi o repte de treball (Cal 
repensar els organigrames? Necessitem més grups autogestionats?) 
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L'experiència 

 

 Leroy Merlin és una multinacional francesa especialitzada en el bricolatge 

i la venda d'equipament per a la llar i el jardí amb presència a 13 països. 
L’organització compta amb més de 35.000 treballadors/es arreu del món. 

FES TESTS 

 És la fase en què provarem el prototipus amb un grup de control o una 

aplicació limitada. Això ens permetrà incorporar millores o, si s'escau, 
abandonar el prototip per complet en favor d'un altre. És una fase iterativa 
semblant a les versions successives del programari i les proves beta que 
utilitzen els programadors. 

IDEA 

 Idear formes específiques d'aconseguir els canvis suggerits. Podrien 

organitzar-se grups creatius paral·lels i mixts (direcció, empleats/des, 
stakeholders, etc.) que, després d'un brainstorming intens, fossin capaços 
d'apuntar vies de transformació: canvis en les relacions interpersonals, 
augment de l'autogestió a través de l'holocràcia, redefinició del propòsit 
organitzatiu, etc. 

 És un procés acumulatiu, creatiu i col·lectiu, sense filtres crítics. 

 

FES PROTOTIPS 

 Fer prototips d’una solució que contingui els punts més importants generats 

fins al moment, convenientment empaquetats i estructurats. 

 És el moment de baixar a la realitat els conceptes més prometedors per tal 
d'anticipar problemàtiques de la solució final, validar les suposicions i anar 
refinant la solució. 
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Un detall curiós i gens habitual és que més del 90% de les persones 

empleades són accionistes. 

 Per satisfer les noves necessitats del nou consumidor digital, en els 

últims anys Leroy Merlin ha implementat un ampli procés de 
transformació digital que va començar a gestar-se el 2008 i que va 

afectar totes les àrees, processos, persones i cultura de la companyia. El 
canvi cultural seria el factor més important per garantir l'èxit d'aquesta 

transformació digital: passar d’un model de negoci en el qual el retail 
tradicional s’ha convertit en una revolució omnicanal. 

 En un procés de transformació d’aquest abast, les competències 

tradicionals fan curt: no només cal parlar de competències digitals, sinó 
d’actituds digitals i obertes a la transformació. Leroy Merlin ha 

redefinit les seves competències cap a d’altres més senzilles que 
recullin l'estratègia de la companyia i que permetin l'avaluació 

transversal, perquè els organigrames són més líquids: 

 Audàcia: capacitat d'assumir reptes i comprometre's amb aquests 

reptes o fins i tot proposar-los, ser creatiu, ser innovador, ser arriscat. 

 Responsabilitat: no només de ser el responsable dels propis 

objectius, sinó de compartir i d’implicar-se amb els objectius dels 
altres; per tant cal defugir l'individualisme. 

 Construcció col·laborativa: cada vegada més, hi ha canals de 

comunicació online i offline que permeten que hi hagi una 
intel·ligència col·lectiva. 

 Impuls i col·laboració d'equips: els/les mànagers s’han de centrar 

en el desenvolupament individual. La employee centricity suposa 
centrar-se en la persona i en el seu desenvolupament com a 

individualitat, fet que de retruc redunda en benefici de l’equip. 

 Aquestes competències es van reforçant a través del Campus LME, un 

nou ecosistema de formació intuïtiu i fàcil d'usar des de qualsevol lloc i 
en el qual el protagonista de l'aprenentatge és cadascuna de les persones 

col·laboradores. La xarxa social interna Younity ha ajudat a potenciar i a 
fomentar el treball col·laboratiu entre tots els nivells de l'organització. 

 Aquesta estratègia va rebre el Premi Capital Humano 2017 en la 
categoria d'Innovació i Transformació Digital. Però el procés de 

transformació no s’atura: Leroy Merlin Espanya està en un moment 
crucial de la seva història, immersa en més de 100 projectes de 

transformació (mobilitat, plataforma social digital, CRM, ERP, Supply 
Chain management, referencial producte i client) que ha recollit al 
programa Conectados con 2020. 
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 Iberdrola és una organització amb seu a Bilbao que genera, distribueix i 

comercialitza electricitat i gas natural. Opera a 28 països i compta amb 
16 milions de clients. És capdavantera a escala mundial en el camp de 

l’energia eòlica. 

 Fins fa poc, l'organització tenia un servei d'atenció al client molt orientat 

a processos, que gestionava milions de trucades d’una manera força 
mecànica. El repte era transformar l’organització per implantar una visió 

de customer experience en tots els processos que tenen relació amb els 
seus clients. Calia entrar en el terreny de les emocions i les històries 

que hi havia darrere les trucades o piulades a Twitter. 

 Per engegar aquest projecte de gestió del canvi a través de les emocions 

(i-Motion), Iberdrola va aplicar des del principi metodologies de design 
thinking que permetien investigar què estava passant en els equips, ja 

que calia tenir un punt de partida per saber quina direcció prendre. 
Aquestes sessions sistemàtiques de co-creació amb els equips feien 
possible d’aprofitar la intel·ligència col·lectiva i evitar que fos un projecte 

concebut als despatxos. 

 Per posar en marxa aquesta transformació, Iberdrola va començar a 

treballar en tres grans àrees: processos (per simplificar-los, però amb el 
focus posat en les emocions), formació (amb moltes hores per al seu 

personal) i qualitat. 

 Creació d’una Escola del Client en la qual parlen de com són els 

clients, què viuen, què pensen pel que toca al mercat i què senten 
quan els contacten. 

 Projecte Ring Ring: una metodologia de formació gamificada que 
permet un aprenentatge emocional, pràctic i lúdic de les noves 

actituds que volen transmetre. Va acompanyat d’una certificació per 
part d’auditors en un entorn de trucades reals. 

 És un canvi cultural que cerca generar comportaments i que es facin les 
coses de manera diferent. Aquelles persones que tenen bons resultats i 

acaben sent ambaixadores o capdavanteres de la transformació obtenen 
incentius i reconeixement públic. Es creen fans del projecte. No és tan 

necessari penalitzar allò negatiu, sinó recompensar les actituds 
transformadores. Algunes de les claus són treballar en paral·lel la 
customer experience i l'employee experience, i treballar el rol dels 

comandaments intermedis com a coaches. 

 L’índex NPS, que pregunta als clients si recomanarien Iberdrola a d’altres 

persones, ha experimentat un augment de 21 punts percentuals. 
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Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Garcia Brustenga, Guillem. La reina roja. Siete entrevistas a expertos sobre la 

función de la educación en la sociedad líquida. Barcelona: UOC, 2017. 

Laloux, Frederic. Reinventar las organizaciones. Barcelona: Arpa, 2017. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Creant organitzacions transformadores – Espai Factor Humà 2017 

Recopilació de tots els materials generats (vídeos inclosos) en la trobada del 25 
d'octubre de 2017 a l’Auditori del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 

https://factorhuma.org/ca/participa/espacio-factor-huma/espacio-factor-huma-
2017 

 

Business Model Innovation 

Blog de Patrick Stähler, fundador del think tank fluidminds, centrat en el 

concepte de la Reina Vermella. Ofereix una visió estratègica orientada a la 
innovació en els models de negoci. 

http://blog.business-model-innovation.com/ 

 

Laloux, Frederic. “The Future of Management Is Teal”. Strategy+Business, 

06/07/2015. 

Article de Laloux on exposa en profunditat el seu model evolutiu dels 

paradigmes organitzatius. 

https://www.strategy-business.com/article/00344?gko=10921 

Per a un resum en castellà, pots consultar el pdf: 

http://www.qaurea.es/wp-content/uploads/2017/01/Laloux-las-Organizaciones-

Teal.pdf 

 

 

https://factorhuma.org/ca/participa/espacio-factor-huma/espacio-factor-huma-2017
https://factorhuma.org/ca/participa/espacio-factor-huma/espacio-factor-huma-2017
http://blog.business-model-innovation.com/
https://www.strategy-business.com/article/00344?gko=10921
http://www.qaurea.es/wp-content/uploads/2017/01/Laloux-las-Organizaciones-Teal.pdf
http://www.qaurea.es/wp-content/uploads/2017/01/Laloux-las-Organizaciones-Teal.pdf
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The Red Queen and Performance Management (vídeo) 

Breu exposició del concepte de la Reina Vermella, amb un èmfasi en les 
persones com a font d’avantatges competitius. 

https://youtu.be/FJ6o33jtDp8 

 

“The Red Queen Principle: Avoid Running Faster and Faster Only to Stay in the 

Same Place”. Farnam Street, octubre del 2012. 

Article de la comunitat d’aprenentatge canadenca Farnam Street que recull 
alguns consells per evitar ser víctimes de l’efecte de la Reina Vermella. 

https://www.fs.blog/2012/10/the-red-queen-effect/ 

 

La dualitat unicorn-dinosaure 

Capítol del llibre La Reina Roja de Guillem Garcia Brustenga on s’entrevista a 

Enrique Dans, professor d’Innovació a IE Business School. Centrat en l’impacte 
en la formació i en les tecnologies disruptives com la Intel·ligència Artificial 
(IA). 

https://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2017/07/LRR-capitulo-

EDans.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FJ6o33jtDp8
https://www.fs.blog/2012/10/the-red-queen-effect/
https://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2017/07/LRR-capitulo-EDans.pdf
https://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2017/07/LRR-capitulo-EDans.pdf
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La gestió del talent Z 

 “Cada successiva generació pot considerar-se 
una mena de nació distintiva” 

Thomas Jefferson 
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Què és? 

 Quan parlem de gestió del talent Z ens referim a la gestió de la 
incorporació laboral de les persones titulades universitàries nascudes a 

partir de 1995, agrupades sota el nom de generació Z. Aquesta incipient 
incorporació al mercat laboral de la generació dels purs nadius digitals 

ens permet intuir algunes de les seves característiques i avançar-nos 
proactivament en el disseny de les eines i processos que ens permetran 
gestionar-los. 

 Altres denominacions per a aquesta generació són: iGen o post-

millennials. 

 Dos factors fonamentals han condicionat les característiques i 

expectatives d’aquesta generació: l’expertesa digital i el fet d’haver 
madurat en un entorn de crisi econòmica i precarietat laboral. 

Veurem com aquests dos factors han fet que aquesta generació estigui 
marcada per les contradiccions.  

 Les característiques principals de les persones integrants de la 

generació Z són: 

 Tenen una gran capacitat per realitzar múltiples tasques 
(multitasking) alhora i per passar d’una tasca a una altra sense 

solució de continuïtat. Naturalment aquesta habilitat té el contrapunt 
d’una menor capacitat de concentració sostinguda en el temps i d’una 

certa impaciència. 

 Són pragmàtiques i es fixen molt en el salari/preu: el fet d’haver 

crescut en plena crisi econòmica ha marcat aquesta generació. Estan 
oberts a la mobilitat geogràfica i als programes de beques formatives. 
Es malfien de la vella política i també posen els nous partits sota 

sospita. Combinen aquests pragmatisme i escepticisme amb una 
atracció per l’economia disruptiva (veure ’La dada’). 

 Creuen menys en la formació reglada institucional i s’han format més 
a partir de recursos online d’autoaprenentatge i BYOD (“porta el 

teu propi aparell”). En bona part, aquest recel prové del fet que han 
vist com les persones integrants de la generació anterior acumulaven 

màsters que no els servien per a res. Tanmateix, el nombre 
d’integrants de la generació amb titulació superior no ha minvat 
significativament perquè es considera un itinerari necessari, però en 

cap cas suficient. Per això, valoren les organitzacions que els 
ofereixen possibilitats formatives. 
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 És una generació més emprenedora. En la majoria d’estudis registra 

més percentatge d’integrants que aspiren a emprendre. 

 Valoren molt les marques associades amb estils de vida i maneres de 

fer. Com a persones consumidores segueixen influencers i portals 

online de comentaris sobre productes i serveis. No segueixen els 
mitjans tradicionals de notícies. Treballen la marca personal i la 
reputació online i s’informen sobre la marca de treball de les 

organitzacions que els interessen. 

 Valoren la conciliació, la diversitat, la transparència, el feedback 

immediat i la compartició d’informació. 

 En aquesta unitat de coneixement ens centrem en una franja de població 

molt jove les característiques i prioritats de la qual poden anar canviant 
durant els propers anys. Igualment, cal esmentar que la Sociologia ha 

tendit darrerament a crear franges generacionals molt estretes i 
subjectes a possibles modificacions en el futur. 

Eines 

 Treballar la marca de treball a les xarxes: és fonamental per atreure 

el talent d’aquesta generació. No s’empassen els eslògans retòrics, volen 
rebre inputs transparents i experiències: vídeos de treballadors/es 
actuals, visites a les instal·lacions, opinions de líders del sector 

(influencers). Valoren que no només estiguem a Internet, sinó que hi 
participem, que generem contingut interessant. Cal una estratègia 

d’employer branding digital. 

 Formació transversal: és una generació que abraça el canvi. Per tant, 

una de les millors maneres de formar-los és a través del cross-training, 
la rotació de projectes i la integració en diferents àrees de l’organització. 

 Plans de desenvolupament consensuats: estan acostumats a 
autoformar-se i els agrada poder intervenir en el disseny dels plans de 

desenvolupament i dels itineraris de carrera.  

 Gamificar: és una generació que adora els reptes i la sensació de rebre 

feedback durant la superació de fites graduals. És per això que ens serà 
molt útil gamificar diversos processos com el reclutament, la gestió de 

projectes, la generació d’idees, etc. 

 Estil de comunicació: per comunicar i connectar amb els/les integrants 

d’aquesta generació cal anar al gra (continguts snack), presentar la 
informació de forma concisa, amb una presentació visual (vídeos, 

infografies) i multicanal. 
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 Estructures planes: tot i que no és una generació especialment 

contestatària, no creu en les estructures jeràrquiques verticals per una 
qüestió pragmàtica: no són eficients en la compartició i gestió de la 

informació. La generació Z acompanyarà el procés d’aplanament de les 
estructures jeràrquiques i la transformació cap a models d’organització 

més dinàmics i àgils. 

 Canalitzar la seva expertesa: és una generació que no presenta les 

resistències gairebé instintives d’altres generacions davant tecnologies 
com la robòtica, la intel·ligència artificial i la Big Data. Previsiblement en 

pocs anys seran persones capdavanteres en aquestes àrees.  

 

La dada 

Segons un estudi d’Accenture que va entrevistar més de 1.000 estudiants 

espanyols graduats el 2017, les persones integrants de la generació Z es 
caracteritzen pel seu pragmatisme: el 93% va tenir en compte la situació del 
mercat laboral a l’hora de triar una carrera i el 89% està disposat a traslladar-

se a una altra regió o ciutat per treballar. Tanmateix, aquest pragmatisme es 
combina amb un cert punt idealista. Segons un estudi de Ricoh, el nombre de 

persones integrants de la generació Z que se senten atretes per l’economia 
col·laborativa —capaç de tenir un impacte positiu al món— i disruptiva és del 
34%, duplicant el registre dels millennials (15%).  

 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

ANALITZA 

 

 El primer pas és identificar àrees de la nostra organització que es 

beneficiarien de la incorporació de talent Z. 

 Aquest procés s’ha d’inserir dins un pla de diversitat més ampli acompanyat 

d’un estudi demogràfic de la nostra organització que ens permeti fer una 
estimació de les potencials rotacions/jubilacions/plans de carrera. 
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L'experiència 

 

 Indra és una organització multinacional espanyola que ofereix serveis de 

consultoria sobre transport, defensa, energia, telecomunicacions, serveis 
financers i assessoria del sector públic. Va ser fundada el 1993 i en 

l’actualitat té prop de 40.000 persones col·laboradores i presència a 46 
països.  

 El seu nou programa de júniors i becaris Smart Start va néixer amb 
l’objectiu d’incorporar a Espanya més de 1.500 joves universitaris de 

Màster i Grau, que hagin finalitzat o estiguin finalitzant els seus estudis, 

TRANSFORMA 

 

 Fins ara hem parlat de “gestionar” i “integrar” el talent Z, però cal 

preguntar-se si la incorporació de cada nova generació no és també una 
oportunitat de reinventar les nostres organitzacions. No es tracta de 
“tolerar” les seves característiques, sinó de saber aprofitar el seu potencial 
transformador. Algunes de les àrees on el talent Z pot ser catalitzador del 
canvi són: 

o Intraprenedoria. 

o Aplanament d’estructures jeràrquiques. 

o Mobilitat funcional. 

o Feedback immediat. 

o Transparència radical. 

 

  

INTEGRA 

 

 La incorporació de talent jove vindrà de la mà d’eines com un employer 
branding digital, la gamificació dels processos i d’un estil de formació i 
comunicació adequat al seu perfil. 

 

http://www.indraempleo.com/es/smart-start
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especialment en l'àmbit cientificotecnològic (Informàtica, Enginyeria, 
Matemàtiques, Física, etc.). El perfil que cerquen són persones 
innovadores, proactives i amb ganes d'aprendre i participar en projectes 

que van des de la consultoria funcional i tecnològica fins a l'enginyeria, el 
desenvolupament de solucions o la producció de software. 

 Com a part del programa organitzen la jornada de portes obertes Smart 
Start Day per a 200 universitaris i titulats recents. La jornada consta de 

3 blocs: una benvinguda per part del president, Fernando Abril-Martorell; 
una visita grupal als espais i àrees de producció d’Indra; i un Indra 

Moment en què es facilita el contacte entre aspirants i col·laboradors/es 
de la plantilla d’Indra. 

 Segons les persones impulsores de la iniciativa, en un entorn de canvi 

constant cal apropar-se a les noves generacions parlant el seu 

llenguatge (sobretot al seu espai natural que són les xarxes socials) i 
oferint-los experiències reals i possibilitats de formació contínua. En 
aquest sentit, el programa Smart Start es reforça amb la formació a la 

universitat corporativa d’Indra. Altres factors que valoren les persones 
integrants de la generació Z són la flexibilitat, la igualtat d’oportunitats, 

la diversitat i els reptes com ara la intraprenedoria.  

 El 2017 el programa fou tot un èxit i superà les previsions d’incorporació 

de 1.500 professionals al llarg de l’any. 

 

 

 Unilever és una organització anglo-holandesa creada el 1930 que 

produeix i comercialitza aliments, detergents, cosmètics i productes de 
neteja. Té més de 150.000 col·laboradors/es que fabriquen i venen 
productes de 400 marques arreu del món, algunes tan conegudes com 

Frigo, Axe o Knorr. 

 Després d'implantar-se amb èxit a Regne Unit i Irlanda, l’organització 

aplicà el 2017 a Espanya un nou sistema de reclutament 
completament digital. L'objectiu fonamental de digitalitzar el procés de 

contractació era atreure talent jove i fomentar i reconèixer les 
competències individuals per sobre dels coneixements acadèmics. 

 Dues característiques destacades del sistema són la incorporació de la 

gamificació i la intel·ligència artificial en el procés. Les passes són: 

 Formulari de dades: les persones participants completen un 
formulari on especifiquen les seves dades de contacte, formació, etc. 

Poden enllaçar amb la informació del perfil d'usuari de LinkedIn per 
agilitar els tràmits. 
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 Jocs virtuals: inverteixen 20 minuts en 12 jocs online dissenyats per 

avaluar les seves competències professionals. El sistema selecciona 
els perfils que més encaixen amb Unilever. 

 Entrevista digital: les persones candidates seleccionades pel 

sistema arriben a la fase d'entrevista online. Han d’enregistrar les 
respostes a 3 preguntes hipotètiques i a un cas de negoci allà on 
vulguin mitjançant qualsevol dispositiu digital. Són avaluades amb 

l’ajut d’un sistema d'intel·ligència artificial amb l'objectiu d'eliminar 
qualsevol tipus de prejudici o biaix immediat. 

 Avaluació final: la darrera etapa del procés és una avaluació que es 
fa a les oficines d'Unilever. Aquesta visita pràctica segueix la 

metodologia d’un Discovery Center/Assessment Center i es realitza 
mitjançant un procés d'immersió real, posant a prova les habilitats 

professionals de les persones candidates sobre la base d'un cas 
autèntic de l’organització. 

 Aquest sistema de reclutament està integrat dins l’Unilever Future 

Leaders Programme, un programa de 3 anys que cerca el reclutament de 
graduats recents i els ofereix una formació integral a través de la rotació 

funcional i geogràfica (mobilitats nacional i internacional) i el mentoring. 
Està dirigit a àrees com supply chain, finances, màrqueting i RH. 

 

 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Díaz Llairó, Amparo. El talento está en la red. Madrid: LID, 2011. 

Diversos autors. Diferéncia(te) - El proyecto Global Shapers. Barcelona: Edebé, 

2015. 

Ortega, Iñaki; Vilanova, Núria. Generación Z: Todo lo que necesitas saber sobre 

los jóvenes que han dejado viejos a los millennials. Barcelona: Plataforma, 
2017. 

 

 

 

https://www.unilever.es/careers/graduates/uflp/
https://www.unilever.es/careers/graduates/uflp/
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

What do we know about the generation after millennials? (vídeo TED) 

Vídeo de la xerrada de Jason Dorsey en què desmitifica la fixació amb els anys 

de naixement per establir les generacions. Segons el seu parer, l’acceleració 
tecnològica farà que tots acabem adquirint característiques de la generació Z. 

https://youtu.be/4f16o9Q0XGE 

 

Gen Z Rising (pdf) 

Interessant infografia d’Accenture amb dades d’un estudi de 2017 i consells per 

atreure la generació Z. 

https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-

es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-
es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf 

 

Diagnóstico de la diversidad generacional (pdf) 

Complet estudi d’ObservatorioGT en col·laboració amb l’ICADE sobre les 

característiques distintives de cada generació. Els resultats hi són presentats de 
manera molt visual i atractiva. 

http://www.generacciona.org/generaciones.pdf 

 

Lane, Sylvan. “Beyond Millennials: How to Reach Generation Z”. Mashable, 

20/08/2014. 

Article de Mashable que ens ofereix una anàlisi des de la perspectiva dels EUA. 

Sovint les característiques generacionals varien lleugerament segons les 

circumstàncies de cada àrea geopolítica. Aquest article, i la infografia que 
l’acompanya, ens permeten obtenir una visió més global de la generació Z. 

https://mashable.com/2014/08/20/generation-z-marketing/ 

 

“Unitat de coneixement: Marca de treball 2.0”. Fundació Factor Humà, 

05/06/2013. 

La gestió de la marca de treball 2.0 és la implementació de pràctiques que se 

serveixen de les TIC i les xarxes socials per tal de caracteritzar la nostra 
organització com a bona empleadora, diferenciant-la i mostrant els atributs que 

la converteixen en un lloc desitjable on treballar.  

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-

treball-20  

https://youtu.be/4f16o9Q0XGE
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
https://www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Local/es-es/PDF_5/Accenture-Strategy-Workforce-Gen-Z-Rising-Infographic-ES.pdf
http://www.generacciona.org/generaciones.pdf
https://mashable.com/2014/08/20/generation-z-marketing/
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-treball-20
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10277-marca-de-treball-20
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“Unitat de coneixement: Gamificació”. Fundació Factor Humà, 06/02/2013. 

La gamificació és l’aplicació de les mecàniques i dinàmiques dels jocs en àmbits 
que originàriament no són lúdics —com ara el màrqueting, la formació o la 

gestió de projectes— amb la finalitat d’involucrar la persona participant i 
augmentar la seva motivació, concentració, esforç i fidelització. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10017-gamificacio  

 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10017-gamificacio
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Polimatia 

 “L’especialització és per als insectes, no per a 
les persones.” 

Robert A. Heinlein 
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Què és? 

 La polimatia és un terme amb el qual fem referència a la condició d’una 
persona que té una multiplicitat de coneixements en diverses branques 

del saber. Una persona polímata és algú que no restringeix la seva 
expertesa a una àrea concreta sinó que domina diferents disciplines, 

generalment de les arts i de les ciències. 

  La paraula prové del grec πολυμαθία, mot compost que podem 

descompondre en molt+aprendre. 

 La polimatia contradiu la tendència a l’especialització que ha 

dominat el món de les organitzacions. Aquest recel davant les persones 
amb coneixements en camps molt diversos està codificat en la mateixa 

història del terme i les seves definicions. En aquest sentit, alguns 
diccionaris encara defineixen la polimatia com “erudició pedantesca i 

ociosa consistent en l'acumulació de nocions nombroses i inconnexes”. La 
saviesa popular també ha codificat aquest recel en expressions com 
“qui molt abraça poc estreny” o “aprenent de tot, mestre de res”. 

 Per què s’està invertint aquesta percepció secular i cada cop es valora 

més la polimatia a les organitzacions? Algunes raons i tendències que 
ho expliquen: 

 Estem en una economia on la creativitat i la innovació són 

fonamentals. 

 En un món cada cop més digital, els punts de contacte entre la 
tecnologia i la persona usuària (interfícies amb components 

humanistes) són cada vegada més importants.  

 El relat associat als nostres productes, serveis i experiències té un 

impacte fonamental en la nostra reputació. El terreny de la 
narrativitat i la construcció d’un relat amb sentit ha estat treballat 

tradicionalment per les arts. 

 

Model Boh et al. sobre expertesa 

(2014) 

AMPLADA DE L’EXPERTESA 

BAIXA ALTA 

PROFUNDITAT DE 

L’EXPERTESA 

BAIXA 
 

PRINCIPIANT 

 

GENERALISTA 

ALTA 
 

ESPECIALISTA 

 

POLÍMAT 
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 Impulsar la polimatia no vol dir que totes les nostres persones 

col·laboradores hagin de ser humans renaixentistes o Homo universalis. 
La polimatia també es pot fomentar en l’àmbit dels equips, introduint-hi 

diversitat d’àrees d’experteses i d’aproximacions als problemes. 

 Alguns dels avantatges d’incorporar persones obertes a la polimatia a 

les nostres organitzacions: 

 Són agents propiciadors del xoc d’idees i estímuls a la creativitat. 

Generen una fertilització creuada. 

 Eviten l’efecte cambra d’ecos als equips (persones amb perfils tan 

similars que només intercanvien l’eco de les seves veus). 

 La polivalència d’aquestes persones encaixa molt bé amb la mobilitat 
horitzontal i les metodologies àgils. 

 Enriqueixen el seu entorn en aportar estímuls variats i converses 

crosstalk. 

Eines 

 Del model STI (Science, Technology, Innovation) al model DUI 

(Doing, Using, Interacting): el cicle tradicional d’innovació i 
desenvolupament passava per un model formal i lineal d’inversió en 

ciència i tecnologia. La polimatia suposa a una transició cap a un model 
basat en l’experiència i els models sintètics que integren teoria, 
pràctica i art. És el cas, per exemple, dels mestres fabricants de 

catanes al Japó, moltes de les seves tècniques procedeixen de la 
transmissió tradicional i artesanal. En aquesta línia Steve Jobs assenyalà 

que l’alt grau de qualitat tipogràfica dels ordinadors Apple, des dels 
primers models, es deu a un curs de cal·ligrafia tradicional al qual va 
assistir. Aquest model DUI té moltes connexions amb el design 

thinking. 

 Innovació a través de la diversitat: segons diverses persones 

expertes en el Renaixement (com Walter Isaacson,  biògraf de 
Leonardo), un dels factors centrals que expliquen l’eclosió de talent que 

es produí en un temps i un indret molt acotats és la diversitat de talents 
que confluïren a la Florència del quattrocento: joiers, teixidors, químics, 

escultors, arquitectes... totes elles persones amb els seus tallers a tocar i 
en un intercanvi constant de coneixements. Estimular la diversitat 
d’experteses i celebrar les diferències en els nostres equips ens 

permet reproduir medis proclius a la creativitat. 

 Cuidar l’estètica o la bellesa d’allò inútil: vivim en una era visual i el 

factor estètic dels productes sovint passa per davant de consideracions 
utilitàries i tècniques. Un dels factors diferencials és la cura que posem 
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en els acabats i els detalls aparentment accessoris. El factor artístic no és 
sobrer, sinó essencial. Algú recorda el reguitzell de reproductors de mp3 
francament lletjos que hi havia abans de l’arribada de l’IPod? 

 Principi de Pareto aplicat a la formació: si pensem que formar-nos 

en altres camps suposaria massa feina, temps o esforç, convé que 
recordem el Principi de Pareto o principi del 80/20: el 20% de les 
causes produeix el 80% dels efectes o, en altres paraules, el 20% dels 

esforços produeix el 80% dels resultats. Això té un seguit d’implicacions 
en formació: 

 Mai és massa tard: amb un esforç focalitzat en els punts importants 
(el 20%) es pot tenir una bona noció general d’una branca del saber. 

 Diversifica els teus coneixements: aquells coneixements que 
crèiem inútils o sense cap relació amb la nostra carrera poden acabar 

essent el factor diferencial que ens distingeixi per sobre d’altres 
persones candidates més semblants entre elles. 

 Aprenentatge amb inputs significatius: les darreres teories sobre 
aprenentatge interactiu assenyalen la corba òptima de l’aprenentatge; 

rebre inputs significatius que estiguin tot just un punt per sobre del 
nostre nivell actual, però no generin frustració. Les eines i aplicacions 

d’aprenentatge interactiu que ens ofereixen les noves tecnologies són 
ideals per generar un feedback immediat sobre el nostre aprenentatge 
i situar-nos en aquesta corba gradual amb eines com la spaced 

repetition (repàs espaiat). 

 Artista resident: diverses organitzacions tecnològiques com Adobe, 

Planet Labs, Autodesk i Facebook tenen programes que estimulen les 
estades d’artistes a les seves organitzacions per tal que els seus equips 

d’enginyeria s’impregnin de les maneres de pensar i fer dels artistes, i 
així obtinguin una visió complementària al pensament cientificotècnic.  

La dada 

Segons l'últim informe sobre Ocupabilitat i Coneixement d'Adecco, les carreres 
de la branca d'Arts i Humanitats recuperen pes específic en la seva aportació al 

conjunt de les titulacions universitàries més demandades pel mercat laboral, 
passant de generar poc més del 2% del total d'ofertes d'ocupació el 2014 al 

3,16% actual. Aquesta tendència és especialment forta en el cas de les start-
ups. La combinació d’habilitats humanístiques i tècniques cotitza a l’alça. 
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTODIAGNÒSTIC DE POLIMATIA 

INDIVIDUAL I PER A EQUIPS 

 

 Per crear un perfil del grau de polimatia i diversitat personal o d’un equip 

podem partir d’algunes de les conceptualitzacions dels tipus d’intel·ligència. 
Per exemple, la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. 
Gardner descriu 8 tipus d’intel·ligència: lingüística, logicomatemàtica, espacial, 
musical, corporal-cinestèsica, intrapersonal i interpersonal o naturalista. 

 Qualsevol persona o equip pot obtenir amb relativa facilitat un perfil de 
fortaleses i debilitat en aquestes àrees. 

TRASTOCA LA TEVA “T” 

 D’acord amb el model de Boh (veure ’Què és’) podem parlar de l’amplada i la 

profunditat de la nostra expertesa. Si imaginem una lletra T en la qual el traç 
horitzontal representi l’amplada i el vertical la profunditat, els coneixements 
centrals a la nostra carrera solen situar-se en l’eix vertical i els relatius a 
hobbies i aficions en l’horitzontal. 

 Treballar nous camps pot alterar la nostra “T” de maneres inesperades:  

 Quelcom que ens semblava una ocupació tangencial pot 

adquirir la fondària d’una nova carrera professional, superant 
en importància l’anterior. És el cas dels Knowmads o nòmades 
del coneixement. 

 L’interès per un subcamp que desconeixíem de la nostra 

professió pot dur-nos a profunditzar en una carrera relacionada 
però lleugerament diferent. 

IDENTIFICA 

 Per identificar un camp del coneixement o un tipus d’intel·ligència a potenciar 

cal fixar-nos en allò que ens atreu (en el cas d’una persona) o pot ser útil per al 
producte o servei (en un equip). 

 No podem triar un camp que ens desperti un rebuig frontal (“odio els 
números”), sinó un terreny que ens intrigui però en el qual no siguem entesos 

(“m’agraden els còmics, però mai m’he posat a dibuixar”, “m’encanta l’òpera 

però no sé solfeig”). El cercle virtuós es produeix quan sortim de la nostra zona 
de confort sense caure en la frustració. 
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L'experiència 

 

 

 3M és una organització multinacional nord-americana que fabrica més de 

55.000 productes: des d’equipaments industrials a productes per al 
consumidor domèstic com adhesius, ceres, materials per al manteniment 

d’automòbils, equips de protecció personal, etc. Té prop de 100.000 
persones col·laboradores arreu del món i presència a més de 65 països. 

Entre les seves invencions més icòniques destaquen la cinta adhesiva i 
els Posts-Its. 

 L’aposta per la polimatia també té plasmació a 3M en el seu model de 

desenvolupament i formació. Creat el 2013 amb una inversió de 6 
milions d’euros, el Centre d'Innovació de 3M fomenta la col·laboració 

entre les mateixes persones treballadores, investigadores, tècniques, 
venedores, personal de màrqueting i clients. 

 El Centre d'Innovació de 3M a Espanya funciona com a punt 
d'intercanvi d'idees per tal que els seus col·laboradors i les seves 

col·laboradores es posin en mode polímata i comencin a unir els punts. 
En definitiva, es tracta de mirar amb una altra mirada, forçant-se a 

pensar fora del nostre entorn habitual per deixar fluir les idees, i 
incorporar les arts i les emocions a les ciències i les tecnologies més 
innovadores. 

 Altres polítiques amb què s’impulsa la polimatia a 3M són el foment de la 

intraprenedoria amb metodologies com el Programa 15%, el qual 
permet que un/a col·laborador/a destini part del seu temps a 
desenvolupar idees en altres camps allunyats de la seva àrea 

d’expertesa. La polimatia també té plasmació en l’aposta per una major 
diversitat dels equips. 

 A 3M estan convençuts que la polimatia serà en el futur una de les àrees 
clau a treballar en el desenvolupament de persones. Per això, amb 

col·laboració amb la Universitat de Deusto han impulsat l’estudi 
Polímatas (veure ’Materials en línia’). 

 

 

 DreamWorks és un estudi d'animació nord-americà que és una filial 
d'Universal Studios, una divisió de NBCUniversal. Té la seu a Glendale, 
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Califòrnia, i produeix llargmetratges d'animació, programes de televisió i 
jocs virtuals en línia. Compta amb 14 pel·lícules entre les 50 més vistes 
de la història de l’animació, entre elles títols tan populars com Shrek o 

Kung Fu Panda. Fou fundat per Steven Spielberg i té més de 2.000 
treballadores i treballadors. 

 En una organització com la productora californiana, en la qual la 
creativitat deixa de ser un procés per convertir-se en un producte 

cultural, és del tot imprescindible que alguns dels professionals que s'hi 
incorporin estiguin fora del perfil STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics) i provinguin de disciplines humanístiques. Segons Jim 
Mainad, el seu responsable d’estratègia digital, aquesta combinació fa 
que sovint s’arribi a la mateixa solució però des de viaranys i òptiques 

diferents. 

 El Departament d’Innovació de la companyia, per exemple, consta d’unes 

120 persones amb un nivell de màster i doctorat en àrees com 
Astrofísica, Enginyeria Aeronàutica, Química, Matemàtiques i Ciències de 

la Computació. Una dotzena procedeixen del laboratori de propulsió de la 
NASA. 

 Aquest model STEM, basat en les ciències dures, ha de convertir-se en 
un model STEAM. La lletra A addicional remet a les disciplines 

considerades artístiques o humanístiques. L’organització té 15 galeries 
d’art on els/les treballadors/es poden mostrar les seves obres (encara 

que no tinguin res a veure amb cap projecte) i ofereix classes d’art 
gratuïtes a tota la plantilla. 

 Una de les metodologies més preuades per a Dreamworks és el treball en 

equips reduïts. Cap equip supera les 6 persones integrants i sovint 
l’equip només és de 4 membres. Aquesta mida produeix les condicions 

idònies per crear una atmosfera d’intimitat i compartició d’experteses 
diverses. 

 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Hartley, Scott. The Fuzzy and the Techie: Why the Liberal Arts Will Rule the 
Digital World. Houghton Mifflin Harcourt, 2017. 

Johansson, Frans. The Medici Effect, With a New Preface and Discussion Guide: 
What Elephants and Epidemics Can Teach Us About Innovation. Harvard 

Business Review, 2017. 
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Madsbjerg, Christian. Sensemaking: What Makes Human Intelligence Essential 

in the Age of the Algorithm. Little Brown, 2017. 

Roca, Raquel. Knowmads. Los Trabajadores Del Futuro. Lid, 2015. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Polímatas 

Formulari de descàrrega de l’estudi de la Universitat de Deusto amb el suport 
de 3M sobre la renaixença de la polimatia en l’era digital. 

https://engage.3m.com/que_es_la_polimatia?WT.mc_id=www.3m.com.es/poli

matia 

 

Boullosa, Nicolás. “Elogi de la polimatia: genis que van dominar vàries 
matèries”. *faircompanies, 22/05/2012. 

Article inspirat en la concepció de lideratge de William Deresiewic. Conté una 

llista de 16 polímats que van canviar la història. 

https://faircompanies.com/articles/elogio-de-la-polimatia-genios-que-

dominaron-varias-materias/ 

 

“Design Thinking”. Fundació Factor Humà, 07/06/2017. 

El design thinking és una metodologia de resolució de problemes i de 
descobriment d'oportunitats inspirada en els procediments del disseny, que 

intenta aconseguir solucions creatives en què es combinin les necessitats de 
l'organització amb allò que és humanament i tecnològicament factible i aporta 

valor afegit. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/13065-design-thinking  

 

The Future is Diverse and Unexpected (vídeo) 

Xerrada TED de Frans Johansson, creador del concepte The Medici Effect que a 

partir de l’analogia renaixentista explica per què els equips diversos propicien 
una explosió d’innovació i creativitat. 

https://youtu.be/nRAkko6WZbs 

 

Chapman, Jake. “Specialization, Polymaths And The Pareto Principle In A 

Convergence Economy”. Techcrunch, 17/10/2015. 

https://engage.3m.com/que_es_la_polimatia?WT.mc_id=www.3m.com.es/polimatia
https://engage.3m.com/que_es_la_polimatia?WT.mc_id=www.3m.com.es/polimatia
https://faircompanies.com/articles/elogio-de-la-polimatia-genios-que-dominaron-varias-materias/
https://faircompanies.com/articles/elogio-de-la-polimatia-genios-que-dominaron-varias-materias/
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/13065-design-thinking
https://youtu.be/nRAkko6WZbs
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Article de Techcrunch, publicació de referència en l’àmbit de les start-ups 

tecnològiques, sobre les implicacions múltiples d’una idea aparentment senzilla 
com el Principi de Pareto. 

https://techcrunch.com/2015/10/17/specialization-polymaths-and-the-pareto-

principle-in-a-convergence-economy/ 

https://techcrunch.com/2015/10/17/specialization-polymaths-and-the-pareto-principle-in-a-convergence-economy/
https://techcrunch.com/2015/10/17/specialization-polymaths-and-the-pareto-principle-in-a-convergence-economy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Actualització de la 
matriu de talent 

 “El talent guanya partits. Però el joc d’equip 
guanya campionats.” 
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Què és? 

 En parlar de la necessitat d’una actualització de la matriu de talent, 

fem referència a desenvolupaments i tendències recents que posen en 

qüestió el model d’identificació i gestió del talent basat en la vinculació 
entre hard skills i talent potencial. Aquestes noves tendències propugnen 
models més flexibles, més relacionals i vinculats a soft skills i d’una 

periodicitat d’actualització més contínua. 

 Per parlar dels models tradicionals agafarem com a exemple l’eina 9-Box 

Talent Grid i analitzarem algunes de les seves mancances. 

 Què és la 9-Box Talent Grid? És una eina usada per moltes 

organitzacions d’arreu que ubica les persones col·laboradores 

en 9 capses definides per 2 eixos: potencial i acompliment. 

 

Aquesta matriu se sol emplenar amb reunions d’avaluació de 
l’acompliment, feedback 360º, entrevistes de disseny de 

carrera, assessment center, etc. 

 Les persones expertes i diversos estudis empírics han assenyalat algunes 

deficiències i biaixos metodològics d’aquest model i d’altres 
semblants: 
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 La situació en la matriu depèn d’una combinació rígida d’acompliment 

i potencial, quan s’ha demostrat que l’un no és un bon predictor de 
l’altre. Són factors molt dependents del lloc actual, del context, així 

com de l’equip, i convertir-los en capsetes individuals pot induir a 
error. Calen definicions més contextuals i relacionals. 

 Les organitzacions parteixen d’una definició de potencial massa 

vinculada a la promoció i a la identificació de posicions crítiques 

per a la successió. Cal partir d’una definició matisada de ‘potencial’ 
com a habilitat complexa i d’alt nivell, identificada per elements de 
personalitat i soft skills. Alguns d’aquests elements identificats per 

les persones expertes són: capacitat intel·lectual, capacitat per 
reflexionar sobre horitzons temporals més llargs o pensament 

estratègic, capacitat per gestionar l’ambigüitat i la complexitat, 
sociabilitat, resiliència, estabilitat emocional, adaptabilitat, 
determinació i tenacitat, assertivitat i interès per aprendre. 

 Les avaluacions vinculades a l’acompliment sovint forcen una 

excessiva agrupació de resultats en les mesures centrals (biaix 
estadístic). Així obtenim una massa de resultats uniformes i uns pocs 
casos extrems que destaquen a banda i banda de la distribució.  

 No té en compte elements de clima que poden impactar fortament 
l’avaluació i la gestió del talent. Està massa centrada en l’individu. 

Eines 

 Meta4: ofereix un programari de gestió del talent que permet gestionar 

d’una manera gràfica elements com ara: 

 Destacar els llocs crítics i el risc de fugida de talent. 

 Utilitzar filtres interactius per analitzar les dades: quines persones 

empleades estan prop de la jubilació? quines parlen francès?, etc. 

 Comparar el talent en diferents unitats de negoci permetent analitzar 

les tendències al llarg del temps. 

 Seleccionar qualsevol població de talent i veure ràpidament tant les 

persones successores com les dificultats en la successió. 

 Visualitzar dades crítiques com ara: el risc de fugida de talents, temps 

de resposta i rànquing. 

 Analitzar el gap d'habilitats d'una persona empleada respecte al seu 

lloc i dissenyar plans de carrera estratègics segons les necessitats de 

l’organització. 

http://www.meta4.es/software-matriz-talento
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 The Valley Digital Index: és una eina per mesurar les competències 

digitals i coneixements de les persones col·laboradores. A través d'un 
test s'analitza el nivell de digitalització i a més s'identifica a cada persona 

usuària amb un perfil determinat, fet que permet establir les 
personalitats més idònies per liderar la transformació alhora que 
detecta les necessitats formatives dels/de les col·laboradors/es. Aquesta 

eina, que neix vinculada a una escola de negoci digital, es basa en perfils 
vinculats a la personalitat: 

 Thinker: dedicat a construir visions a llarg termini, entén l'entorn en 
un sentit ampli i s’anticipa les conseqüències. És més inspirador que 

no pas executiu. 

 Influencer: generador d'opinió en les persones, aconsegueix atreure 

un gran nombre de seguidors amb les seves comunicacions. 

 Pusher: dirigeix l'esforç d'un equip. Escolta, motiva i venç 

resistències. Genera resultats concrets i maneja els recursos que té al 
seu abast eficientment. 

 Supporter: col·labora i coopera amb altres persones en entorns 

digitals. Reforça l'acció de les altres persones i ajuda activament a 
concloure tasques. 

 Explorer: obre el seu canal de cerca de recursos i informació de 

manera autònoma, participa en comunitats d'aprenentatge i 

comparteix el seu coneixement. 

 Relational: connecta als/a les professionals entre ells/es. Busca 

punts d'interès compartit, harmonitza i fomenta el networking 
presencial i virtual. 

 Eines de seguiment de clima i satisfacció en temps real: hem vist 

com una de les mancances més importants de la gestió tradicional del 

talent és la manca de context i d’una visió més col·lectiva. Per obtenir 
aquesta visió ens poden ser útils eines de seguiment de clima que tenen 
una orientació contínua: 

 Happyforce: és una aplicació mòbil capaç de mesurar la felicitat de 

les empreses. Happyforce permet sentir la veu dels/de les 
treballadors/es assegurant l'anonimat de les persones participants i 
amb la periodicitat que es consideri oportuna. La mitjana és de 10 a 

12 votacions mensuals. La informació es recull en gràfiques i es 
classifica per departaments. 

 TeamEQ: Veure ‘Guia de Treball’. 

https://thevalley.es/talento/digital-index/
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La dada 

Segons un estudi de 2015 dirigit pel psicòleg organitzatiu Allan Church, a partir 

d’una mostra de 111 gran empreses nord-americanes, el 75 per cent de les 
organitzacions encara utilitzen l’acompliment com a principal predictor del 

potencial. Això planteja alguns biaixos metodològics, perquè diversos estudis 
recents han assenyalat que les avaluacions d’acompliment són altament 

subjectives, tendeixen a igualar en les mesures centrals (nivell satisfactori) i no 
són bones predictores del potencial futur (com va demostrar un estudi de 2015 
de Talent Strategy Group). 

Guia de treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

EINA TeamEQ 

PROVA PILOT 

 

 La recomanació de TeamEQ és implementar l’eina en una prova pilot de 2 o 3 
mesos en un equip, i anar-la desplegant a tota l’organització. 

 Això ens permet familiaritzar-nos amb els seus informes i gràfiques, i decidir en 

quins departaments i equips l’aplicarem. Com més equips, més informativa serà 
la visió multi-team a l’hora dels resultats. 

TEST 

 L’eina s’alimenta dels resultats d’un breu test que reben tots els membres de 

l’equip amb una periodicitat quinzenal (que pot ajustar-se a setmanal, mensual, 
etc.) i que pot emplenar-se en 2 minuts. 

 Algunes de les preguntes, a tall d’exemple, són: “Valora el nivell de confiança 

que perceps en aquest moment dins el teu equip” o “Valora el nivell de 

motivació que perceps en aquest moment”. 

 Les respostes s’ajusten a una escala de l’1 al 7. Aquesta inusual escala està 
pensada per trencar amb les escales escolars i conceptes com 

aprovat/insuficient. Això reubica el focus en l’evolució de la sèrie de dades i la 
dispersió dels resultats. L’eina requereix una participació de com a mínim el 
50% de l’equip per oferir resultats significatius. 
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L'experiència 

 

 Cetelem és una entitat bancària, fundada el 1988 i pertanyent al grup 
BNP Paribas des del 2000, especialitzada en la concessió de crèdits al 

consum (finançament en punts de venda, crèdit on-line i targetes). 

 Des de 2011 impulsa el programa Talentos, un programa de 

desenvolupament que va néixer amb la finalitat d'avaluar de forma 
objectiva les competències estratègiques i la identificació amb els 

valors de totes les persones col·laboradores. Periòdicament el/la 
col·laborador/a participa en un complet assessment amb proves 
psicotècniques, entrevista amb RH i avaluació per part del/de la seu/seva 

manager. Així s’obté una visió global sobre les competències de cada 
persona per treballar el desenvolupament de forma adaptada a les 

necessitats reals de la persona. 

 L’objectiu és identificar i potenciar el talent existent i potencial de les 

persones col·laboradores i fer-ne un seguiment en el temps mitjançant 
una base de dades global amb informació del 100% de la plantilla, tant 

RESULTATS 

 Els resultats de les diferents àrees s’agrupen en una dada agregada anomenada 

Team Health Index. Aquest concepte està inspirat en la idea d’equip com a 
sistema viu i té la finalitat de mesurar les seves pulsacions en temps real com 
ho fa un cardiograma. Tan important com aquesta dada és la dispersió dels 
resultats en termes estadístics.  

 Els membres de l’equip tenen accés a la seva evolució i poden conèixer com se 

situen les seves puntuacions en relació amb la resta de l’equip. 

 En consultar l’EvolutionBEAT, una visió general de l’evolució de totes les 
variables en el temps, podem realitzar operacions avançades amb les gràfiques 

com acotar períodes de temps determinats, seleccionar només les variables que 
ens interessen per veure la seva correlació i consultar gràfiques de dispersió 
dels resultats.  

 L’eina també obre la porta a converses 1 a 1 amb el líder de l’equip (de forma 

anònima o signada). El líder pot marcar aquests missatges amb un ‘T’escolto’, 
amb una estrella o bé respondre amb un missatge. 
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en matèria d'acompliment com de coneixements, i que inclou una 

avaluació de les competències clau de cada col·laborador/a. 

 Els criteris que guien l’avaluació estan a la formula triple TALENT = 

ACCIÓ + COMPROMÍS + CAPACITATS. 

 Algunes de les metàfores de què se serveixen els responsables de RH de 

Cetelem per definir el programa són: 

 Un concepte proper als CRM (Customer Relationship Management) del 

màrqueting però dirigit a empleats. 

 Uns itineraris de desenvolupament en què la persona col·laboradora 
és la protagonista com en els llibres de “tria la teva aventura”. 

 Passar de sastres que treballen a partir d’uns pocs patrons 
preestablerts a fer prêt-à-porter amb patrons fets a mida. 

 

 

 La Farga és una organització nascuda a La Barceloneta el 1808 que 

fabrica i comercialitza productes de coure per als mercats elèctrics, 
d’envasos metàl·lics, ferroviaris, automoció, canonades i conductors 

especials. Té la seu a Les Masies de Voltregà, i compta amb 3 plantes 
productives a Espanya i dos centres de distribució de canonades de 

coure: un a França i l’altre a Anglaterra. 

 Des de l’aparició de l’eina TeamEQ, La Farga la va implementar en 

sintonia amb la seva estratègia de liderar i coresponsabilitzar: hi ha un 
líder, però si l'equip no participa i no es fa responsable del clima i la 
gestió emocional, res no té sentit.  

 TeamEQ és una eina de gestió d’equips que els permet mesurar la 

motivació, l’eficàcia i la satisfacció de l’equip en temps real (Veure ‘Guia 
de Treball’).  

 Per implementar l’eina, a La Farga van seguir la recomanació de fer 

primerament una prova pilot. Van començar aplicant-la a dos equips: la 

direcció d'una àrea de negoci i el mateix departament de RH, per poder 
establir un control de l'eina i realitzar una supervisió més propera dels 
progressos. L’extensió de l’eina va ser molt ràpida (uns mesos) perquè 

en destaquen el caràcter intuïtiu. 

 Els responsables de la implementació assenyalen que els equips no 

solament aconsegueixen els seus objectius i alliberen tot el seu potencial 
mitjançant el coneixement, sinó també a través de les emocions. Una 

gestió en temps real d’aquesta evolució emocional esdevé un 
potenciador del talent latent. 
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Materials 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Talent Management: Time to Question the Tablets of Stone? (pdf) 

Complet estudi de la Universitat de Lancaster que assenyala les diferents 

filosofies existents en la percepció del talent, i com podem avançar cap a un 
millor equilibri entre risc per al negoci i una gestió estratègica del talent 
potencial. 

https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-

assets/documents/lums/cphr/talent-management-ti.pdf 

 

Markus, Leanne. “Is the 9-Box Talent Grid Still Relevant?”. Talent Economy, 
02/10/2017. 

La  matriu de talent de nou capses s’ha desenvolupat fins a convertir-se en una 

eina valuosa. Ho hauria de seguir sent? 

http://www.talenteconomy.io/2017/10/02/nine-box-grid/  

 

Carrión, Juan. “Sobre el talento y su segmentación”. Jano 2.0, 15/01/2014. 

Crítica de la matriu de talent de 9 capses per la distribució forçada dels 

resultats i la seva naturalesa estàtica. 

https://juancarrion.wordpress.com/2014/01/15/sobre-el-talento-y-su-

segmentacion/ 

 

Brook, James. “Boost the nine-box talent grid”. Training Journal, 01/09/2014. 

Una visió reformista que no pretén abolir la matriu de 9 capses, sinó redefinir-la 
per corregir algunes de les seves mancances. 

https://www.trainingjournal.com/articles/feature/boost-nine-box-talent-grid 

 

Oliver, Ramón. “Datos que revelan talento”. El País, 18/06/2016. 

Article sobre com les noves eines que ens ofereix la Big Data podrien 

revolucionar la identificació i gestió del talent. 

https://elpais.com/economia/2016/06/15/actualidad/1465985689_215000.html

https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lums/cphr/talent-management-ti.pdf
https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lums/cphr/talent-management-ti.pdf
http://www.talenteconomy.io/2017/10/02/nine-box-grid/
https://juancarrion.wordpress.com/2014/01/15/sobre-el-talento-y-su-segmentacion/
https://juancarrion.wordpress.com/2014/01/15/sobre-el-talento-y-su-segmentacion/
https://www.trainingjournal.com/articles/feature/boost-nine-box-talent-grid
https://elpais.com/economia/2016/06/15/actualidad/1465985689_215000.html
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Model 
d’aprenentatge 

70:20:10 

 “Escolto i oblido. Veig i recordo. Faig i entenc” 

Confuci 
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Què és? 

 El model d’aprenentatge 70:20:10 afirma que la formació més 

efectiva es produeix quan la persona dedica el 10% del seu temps a 

cursos de formació presencials o online (educació formal estructurada); 
el 20% a aprendre d'altres persones com ara companyes i companys, 
integrants d'un equip, mentors o altres professionals (aprenentatge 

social); i el 70% del temps en el transcurs del treball (aprenentatge 
experimental). 

 Aquest model està en consonància amb les teories de la percepció més 
recents que han estudiat el nivell de retenció de coneixements segons el 

tipus d’aprenentatge: 

 30% de retenció a les 24h: escoltar, llegir, veure audiovisuals. 

 90% de retenció a les 24h: argumentar, fer, treballar amb altres. 

 Aquest model suposa, doncs, passar d’una formació passiva o receptiva a 
una formació vivencial, amb un fort component d’aprenentatge on the 

job. 

 Naturalment, l’aplicació d’aquest model suposa un canvi en la funció de 

Recursos Humans pel que fa a la gestió de la formació: 

 Mantenir un catàleg de cursos   Gestionar entorns 

d’aprenentatge. 

 Dissenyar materials estructurats  Donar suport a experiències 
de treball.  

 Els principals avantatges del model 70:20:10 són:  

 Atès que és un model multirecurs i mixt (blended), combat la fatiga 

de l’aprenentatge que es produeix quan només s’usa un sol recurs o 

canal (la síndrome de “em queden 100 pàgines per llegir” o “20 vídeos 
per veure”). 

 Fomenta la cultura de la col·laboració i la compartició d’informació. 

Fins i tot més enllà de les estructures d’equips o departaments. 

 És un model àgil i flexible, que s’adiu bé amb els conceptes 
d’aprenentatge continu i just in time learning. 

 Supera el model lliçó/avaluació en favor d’un model d’aprendre 
practicant, superant reptes. 
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 Millora la capacitat d’adaptar-se al canvi i atreure talent. 

 La principal crítica que pot fer-se a aquest model és que les proporcions 
exactes 70:20:10 no estan escrites en pedra ni tenen prou recerca 

darrere. Hi ha organitzacions que pel seu tipus d’activitat o model de 
negoci possiblement necessitaran més pes de la formació formal o social. 

Sigui com sigui, la necessitat d’ajustaments i personalització no elimina 
la validesa global de l’enfocament. 

Eines 

Ens centrarem en algunes de les eines experimentals i les socials perquè les 
formals (cursos, tallers, seminaris...) són a bastament conegudes. 

 Eines experimentals o vivencials: els canvis tecnològics les estan 

impactant fortament. 

 Realitat virtual o realitat augmentada: permetrà integrar continguts 

al quefer diari, sense interrupcions per ‘anar a l’aula’ o ‘consultar la 
Intranet’. 

 Rotació dels llocs de treball: treu fora de l’àrea de confort. 

 Rotació d’enfocaments dins un mateix rol: millora les habilitats de 

solució de problemes. 

 Presentacions i xerrades: són interessants perquè estimulen la recerca 

aplicada. 

 Secondment: enviar un membre d’una organització a una altra 
organització de manera temporal. 

 Introduir reptes, fites i altres elements gamificats al cicle 
d’acompliment. 

 Activitats comunitàries.  

 Eines socials:  

 Coaching i mentoring. 

 Feedback 360º. 

 Feedback informal: cercar consell, sondejar l’acollida d’idees, demanar 
opinions. 

 Comunitats d’aprenentatge. 
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 Grups de debat: sobretot amb metodologies com l’action learning 

grupal: 

 Es parteix d’un problema real, crític i complex. 

 L’aborda un equip divers. 

 Hi ha un procés de reflexió i debat. 

 Les paraules s’han de traduir en solucions concretes i la solució, 

en compromís. 

 Integració en associacions professionals o sectorials. 

La dada 

Les proporcions 70:20:10 van ser proposades a finals dels vuitanta per Morgan 

McCall, Michael M. Lombardo i Robert A. Eichinger, tres professionals que 

treballaven al Center for Creative Leadership. Estudis posteriors n’han confirmat 
en termes generals la validesa, en alguns casos amb proporcions lleugerament 
diferents. Un estudi de 2015 de The Conference Board – DDI sobre 

organitzacions amb un lideratge d'alta qualitat va registrar que els líders 
dedicaven el 52% del temps a l'aprenentatge en el lloc de treball, el 27% 

aprenent dels altres i el 21% a l’aprenentatge formal. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓ 

 

 Decidir si les proporcions s’adeqüen a la nostra organització. En una organització 

d’un sector molt regulat o cientificotècnic (per exemple una organització de 
serveis financers) les persones expertes recomanen ajustar-ho a un 50:25:25. 

 El compromís de la direcció i altres stakeholders és fonamental perquè es tracta 
d’un model de canvi cultural que provoca canvis tangibles en les àrees de 

desenvolupament, alt potencial i gestió de la informació. 

 La seva participació en la definició del model també contribueix a una millor 
alineació amb els objectius de l’organització. 
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AVALUACIÓ 

 Alguns dels indicadors que les persones expertes han creuat per mesurar 
l’impacte del model 70:20:10 són: 

o Percentatge de persones que s’avenen a iniciatives de 

desenvolupament per iniciativa pròpia. 

o Persones implicades en el disseny d’iniciatives d’aprenentatge. 

o Grups i comunitats de suport a l’aprenentatge. 

o Participació en l’elaboració i cura de continguts. 

o Persones que han estat identificades com a models o expertes internes. 

o Puntuació del component pràctic dels continguts i itineraris 

d’aprenentatge. 

NOU ROLS I PROCESSOS DE RH 

 SABER-HO: facilitar que les persones col·laboradores facin seu el material per 

mitjà d’una orientació a l’aplicació al lloc de treball. 

 VEURE-HO: animar les persones col·laboradores a observar els companys i 
companyes, cercar models, referents. 

 NECESSITAR-HO: obrir canals de comunicació i establir indicadors que 

permetran donar feedback sobre els reptes, progressos i resultats de la 
metodologia. Crear una cultura de l’aprenentatge que reconegui la compartició 
dels èxits i les idees amb la resta de l’equip. 

 FER-HO: crear situacions reals i entorns en les quals les persones 

col·laboradores puguin posar a prova les noves habilitats i coneixements. 

 VIURE-HO: estimular una cultura d’aprenentatge continu, de coaching informal i 
de comunitats d’aprenentatge. L’autoreflexió sobre els progressos i el 
reconeixement dels avenços són dos dels principals reforços del model. 
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L'experiència 

 

 KPMG és una xarxa global d’organitzacions de serveis professionals que 

ofereix auditoria, fiscalitat i assessorament financer i de negoci a 152 
països. És una de les quatre organitzacions més importants del món en 

l’àmbit dels serveis professionals. A Espanya compta amb més de 3.600 
professionals en 16 oficines situades a les principals ciutats. 

 El model d'aprenentatge 70:20:10 de KPMG impulsa la formació en el lloc 

de treball de manera que els coneixements tècnics dels seus 

professionals es posen a prova en projectes reals en els quals el rigor i 
l’exigència són màxims. Per això combinen la formació formal (facilitada 
des de l’organització) amb la informal i l’orientació a l’acompliment. 

 Els principis del model 70:20:10 tal com s’aplica a KPMG són: 

 L'aprenentatge passa a tot arreu: a través de l'experiència laboral, 
la col·laboració amb les persones escaients i l'educació formal. 

 El coneixement és fluid i ha de ser compartit per les persones d’un 
cap a l’altre de l’organització. 

 El fet de capturar les lliçons extretes de les experiències ha d’estar 

incrustat estructuralment en els cicles de vida dels projectes. 

 Els recursos i les millors pràctiques es comparteixen activament 

per tota la xarxa global. 

 Una de les claus del model és integrar la metodologia 70:20:10 amb la 

gestió del talent i el desenvolupament directiu. També el fet de 
prestar una especial atenció a l’aprenentatge informal. 

 Alguns dels beneficis d’implementar-lo han estat: 

 Reducció del temps d’aprenentatge passat en una aula.  

 Més aprenentatge sobre la base de la tecnologia. 

 Prioritat dels tallers i grups reduïts. 

 Potenciació de l’aprenentatge entre iguals. 
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 O2 és la marca comercial de Telefónica UK des de la seva adquisició el 
2006. Compta amb 25 milions de clients de serveis de telefonia mòbil i 

una cadena de 450 botigues. O2 també és propietària del 50% de Tesco 
Mobile.  

 Per iniciativa de la direcció d’aprenentatge i desenvolupament endegà 

una prova pilot del model 70:20:10 per familiaritzar l’equip directiu amb 

la metodologia en col·laboració amb la consultora Clear Lessons. 

 El programa de vuit setmanes de durada tingué els següents elements: 

 Intervencions formals mitjançant webinars. 

 Experiències: tasques concretes vinculades al treball amb suport 
d’eines i metodològic. 

 Estímul del diàleg i la col·laboració activa entre col·legues. 

 Les persones participants en el projecte en destacaren l’efecte 

acumulatiu de la combinació de metodologies (l’estímul i la varietat que 

suposa passar d’una aula virtual a converses personals i tasques 
concretes vinculades a la feina). 

 La implicació de la direcció sènior ha d’anar més enllà de simplement 

“signar” i aprovar la metodologia. El seu comportament i la dedicació a 

desenvolupar els seus propis equips és la marca més segura d’una 
translació al flux de treball diari. 

 Una altra lliçó de l’experiència és que la tecnologia és fonamental per 

oferir coneixements allà on es necessiten (point-of-need), eliminant 
redundàncies i coneixements superflus. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Jennings, Charles. 702010 - Towards 100% Peformance. Sutler Media, 2016. 

Kolb, David. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 
Development. Pearson FT Press, 2014. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Aprenentatge en l'acció (vídeo) 

Vídeo de la III Jornada CEJFE/EDO (UAB) sobre experiències internacionals del 
model 70:20:10. Ponència de Graciela M. Falivene de la Universidad de 

Concepción d’Uruguai.  

https://youtu.be/A4LnlkSBRTc 

 

70:20:10 (vídeo en anglès) 

Xerrada de Charles Jennings, cofundador del 70:20:10 Institute i un dels 

màxims impulsors del model. 

https://youtu.be/t6WX11iqmg0 

 

70:20:10 Institute Blog 

Blog del 70:20:10 Institute centrat en aquest model. Aclariments sobre el 

funcionament i els mites associats a aquesta nova distribució de l’aprenentatge. 

https://702010institute.com/blog/ 

 

Wick, Cal. “The Origins and Evolution of 70-20-10”. 70-20-Learning Made 

Productive, 09/08/2016. 

Complet repàs als orígens acadèmics del model: exposa els articles i llibres 
fundacionals i les posteriors confirmacions empíriques arreu del món. 

http://www.70-20.com/70-20-10-origin-research-purpose/ 

 

Muntada, Manel. “Dificultades al aprendizaje informal”. Observatorio de 

Recursos Humanos, juliol de 2015. 

No tot són flors i violes en aquesta transició cap a models més vivencials i 

informals d’aprenentatge. Manel Muntada, expert en gestió del coneixement i 
desenvolupament i canvi organitzatiu, repassa les principals resistències al 

canvi. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-

informal  

https://youtu.be/A4LnlkSBRTc
https://youtu.be/t6WX11iqmg0
https://702010institute.com/blog/
http://www.70-20.com/70-20-10-origin-research-purpose/
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-informal
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-informal
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Edatisme 

 “Old Is The New Gold” 

Frase en una samarreta d’Advanced Style 
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Què és? 

 L’edatisme és tota actitud discriminatòria envers una persona com a 

conseqüència de la seva edat, especialment en el cas d'una persona 

d'edat avançada. És un terme sintètic per parlar i fer visible la 
discriminació per raons d’edat, de la mateixa manera que ho són 
termes amb més circulació i que ens resulten més familiars com ara 

sexisme o racisme. 

 El terme és una adaptació de l’anglès ageism acceptada pel 

TERMCAT, però no encara per la RAE. Fou encunyat el 1969 pel 
gerontòleg Robert Neil Butler, el qual el descrigué com una 

combinació de tres elements interconnectats: prejudicis envers 
la gent gran, pràctiques discriminatòries i pràctiques 

institucionals que perpetuen els estereotips sobre la gent gran. 

 Les persones expertes assenyalen que l’edatisme és menys visible i hi 

ha menys consciència sobre els seus efectes que altres discriminacions 
més debatudes com el racisme. Això fa que sigui una discriminació 

invisible, més resistent al canvi i que acabi convertint-se en una 
profecia autocomplerta. Per exemple, si atribuïm un lapsus de 
memòria o una errada a la feina a l’edat d’una persona, sovint amb la 

bona intenció de disculpar-la, estem reforçant l’estereotip del/de la 
treballador/a sènior com algú “mancat” a qui cal tractar amb dosis de 

condescendència. 

 L’OMS ha advertit que l’edatisme és una actitud molt estesa amb efectes 

nocius sobre la salut i que constitueix un prejudici perillosament 
normalitzat. Alguns estereotips en què s’encasellen les persones sèniors 

són: fragilitat, tristesa, rigidesa formativa, analfabetisme digital i llast 
econòmic. 

 Es presenten les persones sèniors només com a consumidores de nínxols 

de mercat molt específics: pròtesis, medicaments, viatges... No 

considerar-les com a persones amb moltes facetes i interessos 
diversos ens pot fer perdre oportunitats de mercat. 

 Hi ha factors socials i demogràfics que expliquen per què cal 

combatre més que mai l’edatisme a les organitzacions: 

 Allargament de l’esperança de vida: ha passat dels 70 anys el 1960 

als actuals 83 anys a l’Estat espanyol. 

 Allargament de l’edat de jubilació: amb les darreres reformes legals 
passarà dels 65 als 67 anys l’any 2027. 
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 Les millores sanitàries fan que les persones arribin a edats avançades 

en millors condicions físiques i cognitives que en el passat. Aquests 
canvis demogràfics han portat a parlar del sorgiment d’una nova 

maduresa, allunyada d’estereotips associats a la decrepitud. Algunes 
persones expertes fins i tot anticipen un futur de superlongevitat.  

 Circumstàncies econòmiques: les generacions més joves en bona part 

no estan vivint millor que els seus pares. La precarietat, la crisi i el 

mercat de treball dual han impactat fortament la seva situació 
econòmica. En canvi, sovint se subestima el potencial econòmic 
del col·lectiu sènior. 

Eines 

En altres unitats ja hem parlat de mesures com l’adaptació dels llocs de treball 

a les necessitats dels/de les treballadors/es sèniors. En coherència amb la 
perspectiva de no veure les persones sèniors com un llast o una despesa 
abordarem mesures que ens aporten valor com a organització. 

 Política de comunicació:  

 Externa: el màrqueting de la major part d’organitzacions intenta 
associar els productes i serveis amb la joventut i invisibilitza el 

col·lectiu sènior. Per combatre aquesta tendència cal pensar que el 
model rígid de classificació de generacions i associació de determinats 

productes amb determinats grups d’edat està en crisi i ha deixat de 
ser productiu per analitzar la realitat. Les campanyes haurien de filar 
més prim i centrar-se més en la diversitat intercultural dins de 

cada generació. 

 Interna: sovint s’emmiralla amb el màrqueting i adopta alguns dels 

seus biaixos. La política comunicativa i la imatge corporativa han 
d’estar alineades amb les polítiques de gestió dels/de les 

treballadors/es sèniors. Les campanyes de comunicació interna han de 
comptar amb la presència de sèniors. Especialment valuoses són les 
campanyes de reconeixement de l’aportació de valor de les 

persones d’edat avançada. 

 Equips intergeneracionals: cada vegada es reconeixen més els 

beneficis dels equips amb integrants de diverses generacions. Aporten 
una varietat d’aproximacions a la resolució de problemes i reflecteixen 

millor la pluralitat de la societat que acabarà consumint els nostres 
productes o serveis. Requereixen, però, líders formats en la gestió 

d’equips diversos a fi d’assolir la seva potencialitat. 

 Política de reclutament: hi ha recomanacions de la UE sobre la 

supressió dels límits d’edat de les ofertes laborals i de la definició dels 
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llocs de treball. Tanmateix, més enllà de les recomanacions, la 

jurisprudència resulta ambigua, admetent supòsits com ara la necessitat 
d’un “període d’activitat raonable abans de la jubilació” o “requisits de 

formació del lloc” (Directiva 2000/78). Baixar la mitjana d’edat de la 
nostra organització és sempre positiu? Cal començar a posar en qüestió 
aquest tipus de receptes esquemàtiques. 

 Plans de carreres: la formació contínua s’ha d’estendre a totes les 

etapes de la vida laboral. Es comença a qüestionar que hi hagi una edat 
a partir del qual les carreres hagin d’estancar-se, entrar en moviments 
laterals o tendir a la disminució de responsabilitats. Tal com hi ha una 

detecció de talent potencial, també podem implementar polítiques de 
detecció del talent invisibilitzat per l’edat. Les persones sèniors 

poden aportar molt valor no només en processos de mentoring i de 
successió formals (transferència del coneixement), sinó també com a 
introductors informals de les noves incorporacions en la cultura i valors 

de l’organització. L’existència d’un relat que es transmet entre 
generacions dota de continuïtat i d’un sentit de finalitat a les 

organitzacions. 

La dada 

Segons un estudi de Top Employers Institute, a partir d’una mostra de grans 

organitzacions d’arreu del món que han certificat, només un 29% de les 
organitzacions a Espanya tenen polítiques relacionades amb la incorporació i la 

retenció de professionals sèniors, davant el 52% de mitjana europea. Aquest és 
un dels factors que poden explicar per què, segons dades de l’Idescat, el 71% 
de les persones aturades de llarga durada tenen més de 50 anys.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

COMPONENT ESTRATÈGIC 

 

 Les persones expertes assenyalen que cal integrar la lluita contra l’edatisme dins 

de plans d’acció estratègics, sostinguts en el temps. Les mesures aïllades no 
funcionen. 

 Aquest component estratègic pot articular-se de diverses formes: integrant-ho a 

la gestió de la diversitat o del talent. 

 Cal presentar la longevitat en positiu: com un catalitzador d’oportunitats de 
canvi per a l’organització. 
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L'experiència 

 

 Damm és un grup cerveser amb seu a Barcelona. La fabricació i 

comercialització de cervesa és el principal negoci del grup, però també 
comercialitza altres begudes com aigua o el conegut Cacaolat. 

MESURES 

 Algunes mesures concretes que poden contribuir al combat de l’edatisme: 

o Difuminar el tall entre activitat laboral i jubilació: compatibilitzar la 
jubilació amb determinats tipus d’activitat remunerada com la 

formació, els drets d’autor, l’assessoria, el senior mentoring. És una 
mesura de política pública. 

o No excloure dels cursos de formació els/les treballadors/es sèniors, ja 
que equival a condemnar-los a una obsolescència programada.  

o Visibilitzar l’edatisme amb campanyes de denúncia dels estereotips. 

o Reclutament i promoció age-blind: esborrar l’edat dels currículums i no 
tenir-la en compte com un factor de promoció. 

GESTIÓ D’EQUIPS INTERGENERACIONALS 

 La coexistència dins un mateix equip de persones de diverses generacions no 

constitueix per ella mateixa un equip intergeneracional. 

 Cal que s’hi produeixi una dinàmica d’interdependència, reciprocitat i, sobretot, 
de transferència del coneixement. 

 Els coneixements intangibles són els més complicats de transferir. Sovint les 
anècdotes (sobre moments fundacionals o crítics de l’organització) i la 

transmissió d’un relat són els mitjans més efectius de fer-ho. Obrir espais de 
reflexió on es produeixi aquest intercanvi ens pot ser molt útil. 

 Hem de gestionar el talent i el que cadascú pot aportar, no les edats.  
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 La transformació digital és un projecte impulsat des de la mateixa 

Presidència i amb una implicació totalment transversal, en el qual les 
més de 3.000 persones col·laboradores són les autèntiques impulsores 

d'un canvi que és sobretot cultural. 

 Per impulsar-la, Damm creà el 2016 un grup multidisciplinari i 

multigeneracional: un equip de Transformació Digital integrat per 9 
persones que s'encarrega de prioritzar i gestionar els projectes en aquest 

àmbit, donant suport a les diferents unitats de negoci, en idees que 
s’hagin proposat. 

 En un termini de tres anys, l'equip de Transformació Digital de Damm té 

previst endegar setanta projectes de diferent envergadura, en els quals 
col·laboraran fins a 200 persones de la companyia. 

 Els projectes incidiran en cinc àrees: aportar valor afegit al consumidor; 

ajudar als distribuïdors amb eines que els facilitin el seu dia a dia; 
impulsar un canvi de cultura corporativa; emprar data analytics per 
elaborar models predictius que serveixin de suport a l’equip de vendes; i 

augmentar l'eficiència de processos, a través, per exemple, de la 
traçabilitat de les matèries primeres. 

 La iniciativa se sustenta en dos pilars fonamentals: captació de talent 
digital intern i capacitació de les persones col·laboradores per no deixar 

ningú enrere per motius d’edat o de perfil. Una plataforma d’e-
learning, personalitzada i adequada al perfil de cada persona 

col·laboradora serà un dels mitjans d’aquesta capacitació, així com 
jornades i esdeveniments agrupats sota el lema Let's Damm Together 
que tenen com a objectiu conscienciar sobre el potencial i la necessitat 

de la transformació digital. 

 Una fluida comunicació interna omnicanal es considera fonamental 

perquè aquest projecte d’àmplia volada sigui reeixit i impliqui la totalitat 
de les persones col·laboradores. 

 

 Gas Natural és una organització del sector de l'energia que opera 
principalment a Espanya, Itàlia, Mèxic, Colòmbia, Argentina, Puerto Rico i 

Marroc. La seva principal àrea de negoci és la distribució de gas natural 
al sud-oest d'Europa i a Sud-Amèrica, així com la generació i 

comercialització d'electricitat a diversos mercats elèctrics. 

 El 2016 va rebre un dels Premis a les Millors Pràctiques Empresarials 

organitzats per KPMG i El Confidencial en la categoria que distingeix a les 
empreses que han demostrat un alt grau de compromís amb la 

diversitat. 
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 En l’àmbit de l’edat aquest compromís es va fer palès en un ambiciós pla 

d'acció anomenat Cuidamos la Experiencia, els principis del qual són: 

 Prevenir potencials problemes físics i de salut a futur de les persones 

col·laboradores. 

 Allargar la trajectòria professional de les persones col·laboradores, 

permetent-les completar la seva vida laboral i assegurar-se una 
transició reeixida cap a posicions amb una menor exigència física.  

 Revisar i adaptar els plans d'ergonomia, reforçar els protocols de 

prevenció i elaborar plans de reubicació i insourcing. Facilitar la 
formació en les seves noves funcions i implementar un pla de 
comunicació i reconeixement per a les persones col·laboradores de 

més edat. 

 La transversalitat, el treball col·laboratiu i els fòrums on compartir 

coneixement (i evitar que es perdin els coneixements de les persones 
més experimentades), són alguns dels punts en els quals recolzen el pla 

director per als anys vinents dins l’àrea de Direcció de Persones. 

 Aquests objectius s’articulen mitjançant programes com Savia (fòrum 

d’intercanvi de coneixements per a comandaments intermedis de tots els 
països), o programes de shadowing i de rotació per a noves 

incorporacions d'alt potencial que reben l’acompanyament de 
persones expertes sènior com ara el programa Avanza. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Applewhite, Ashton. This Chair Rocks: A Manifesto Against Ageism. Networked 
Books, 2016. 

D. Nelson, Todd (ed). Ageism: Stereotyping and Prejudice against Older 

Persons. The MIT Press, 2017. 

  

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Ayalon, Liat; Tesch-Römer, Clemens (ed.).  Contemporary Perspectives on 
Ageism. Springer Open, 2017. 

Llibre col·lectiu i descarregable digitalment amb contribucions de científics i 
professionals de més de vint països. Un llibre per conèixer a fons l’estat de la 
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qüestió des de diverses perspectives. Els capítols 5 i 6 analitzen, 

respectivament, l’origen de l’edatisme en entorns laborals i l’edatisme en el 
mercat laboral. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-73820-8 

 

Terminemos con el edadismo (vídeo) 

Xerrada TED d’Ashton Applewhite que crida a la mobilització contra un prejudici 

acceptat socialment que, tard o d’hora, acabarà afectant-nos a tots si no el 
combatem. 

https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism?language=es 

 

El edadismo (vídeo) 

Xerrada de Josep Vilajoana, degà del Col·legi de Psicòlegs, a 
TEDxBarcelonaSalon, on defineix el concepte i dóna alguns consells per evitar-

lo. 

https://youtu.be/-Zlcn6IlSp8 

 

Microedadismos 

Espai de denuncia d’actituds discriminatòries quotidianes per raó d’edat de la 

revista adreçada les persones grans QMayor. 

https://www.qmayor.com/category/microedadismos/ 

 

“Revolució demogràfica: la nova maduresa”. Fundació Factor Humà, 

13/03/2018. 

Documentació de la jornada, coorganitzada entre la Fundació Bancària "la 

Caixa" i la Fundació Factor Humà, en què es va abordar l'envelliment de la 
població activa i es van explorar recursos per desenvolupar el talent sènior que 

conformarà, aviat, la nova majoria. Acte conduït per la periodista Rosa Maria 
Calaf amb diverses persones i organitzacions expertes. 

https://factorhuma.org/participa/actividades-abiertas-de-la-fundacio/13478-

revolucio-demografica-la-nova-maduresa  

 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-73820-8
https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism?language=es
https://youtu.be/-Zlcn6IlSp8
https://www.qmayor.com/category/microedadismos/
https://factorhuma.org/participa/actividades-abiertas-de-la-fundacio/13478-revolucio-demografica-la-nova-maduresa
https://factorhuma.org/participa/actividades-abiertas-de-la-fundacio/13478-revolucio-demografica-la-nova-maduresa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Desaprendre 

 “Els analfabets del segle XXI no seran aquells 
que no sàpiguen llegir o escriure, sinó aquells 

que no sigui capaços d’aprendre, desaprendre 
i re-aprendre.” 

Alvin Toffler 
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Què és? 

 Desaprendre és el procés de descartar marcs conceptuals, hàbits i 

pràctiques arrelades per fer lloc a nous aprenentatges i obrir-nos a 

canvis profunds. Aquest procés és vàlid a escala individual, però també 
pot ser un catalitzador del canvi a les organitzacions si establim, com fan 
algunes persones expertes, que existeix la memòria organitzativa. En 

aquest sentit, el fet de desaprendre seria “la disrupció i recreació de 
parts de la memòria organitzativa” (V. Anand). 

 Cert component de desaprenentatge sempre acompanya tot procés 
d’aprenentatge. En un procés gradual i continu, els antics coneixements 

es van esvaint i van fent lloc als nous. El que marca la diferència, però, 
és l’esforç deliberat, conscient i col·laboratiu per fomentar el 

desaprenentatge organitzatiu. 

 Per què és necessari aquest esforç? La teoria organitzativa ha posat molt 

èmfasi durant les darreres dècades en la noció d’aprenentatge. 
Organitzacions que aprenen, aprenentatge continu, entorns personals 

d'aprenentatge, etc.  són conceptes que han obtingut una gran circulació 
i ressò. El problema de la insistència en l’aprenentatge com a finalitat és 
que podem acabar amb una organització cosmètica, on cada successiu 

canvi és només una fina capa que recobreix i amaga les pràctiques i els 
hàbits del passat. 

 Desaprendre no és oblidar. És fer-nos conscients de la pluralitat de 
models i paradigmes alternatius. És un procés necessari per fer aflorar 

els biaixos cognitius i les inèrcies del nostre actual model. Per tant, és 
una condició necessària per encarar canvis profunds. 

 Alguns conceptes arrelats que cal qüestionar des del desaprenentatge 
actiu són: 

 L’essència de l’estratègia és establir límits a allò que volem 
aconseguir. 

 Les organitzacions només funcionen si són estructures jeràrquiques 

piramidals. Conceptes com l’holocràcia (veure ‘Materials’) comencen a 
qüestionar-ho. 

 La gestió de les persones és responsabilitat de Recursos Humans. 

 Les sèries de dades històriques del passat són predictives del futur. 
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Eines 

 Identificació de resistències al canvi: els éssers humans som animals 

de costums i les resistències als canvis sempre hi són. Negar o no voler 
veure les resistències al canvi manifestes o implícites és molt perillós i 
posa en risc la major part de processos d’innovació. Les seves 

conseqüències són boicots inconscients, passivitat i una tendència a 
adaptar o conformar forçadament els nous models als models anteriors. 

 De l’aprenentatge incremental a l’aprenentatge substitutiu:  en 
formació i desenvolupament ha predominat un model formatiu que s’ha 

dedicat a identificar i a pal·liar mancances. Aquest model de “tapar 
forats” ja no serveix en un entorn d’incertesa en el qual la velocitat dels 

canvis és vertiginosa. En l’actualitat molts dels coneixements que hem 
d’adquirir entren en conflicte i són incompatibles amb els coneixements i 
maneres de fer anteriors. Són coneixements que no sumen ni 

complementen, sinó que substitueixen els anteriors. Sense una fase 
prèvia dedicada a desaprendre, la formació tindrà els peus de fang i es 

produiran retorns a la zona de confort. 

 Learnability: en la societat del coneixement actual, paradoxalment, el 

coneixement pur deixa de tenir valor. La prova més clara és la inflació 
acadèmica de molts currículums.  L’avantatge competitiu —i el que cal 

cercar en els processos de selecció— és la competència de desaprendre, 
aprendre i re-aprendre, és a dir, la capacitat d’aprenentatge 
adaptatiu. 

 Mindfulness: pot ser una eina molt útil per propiciar un estat mental i 

anímic propici a desaprendre. Desaprendre és una operació de buidatge, i 
la mindfulness ajuda a habituar-nos al buit, ens fa ser conscients de la 
inconsistència dels agafadors i les inèrcies mentals que hi ha darrere dels 

nostres hàbits més arrelats, siguin individuals o organitzacionals. 

 Repensar les “eines invisibles”: hi ha eines i processos que usem 

cada dia però que ni tan sols considerem com a tals perquè la força de 
l’ús les invisibilitza i les fa part del medi. Un exemple clar és: 

 “La meva taula i el meu ordinador”: aquest paradigma ha estat 
posat en qüestió per les noves formes d’organitzar els espais que ens 

conviden a desaprendre allò que hem entès fins ara com a oficina. 
Conceptes com el Free seating  o el Bring Your Own Device (BYOD) 

posen en qüestió aquest model secular. (Veure la unitat Nous espais 
de treball a ‘Materials’) 
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La dada 

Segons un estudi d’investigadores de la Universidad Politécnica de  Cartagena i 

de la Universidad de Sevilla —amb una mostra de 112 organitzacions incloses al 
SABI  (Sistema  de  Análisis  de  Balances  Ibéricos)—, les organitzacions que 

introdueixen elements de desaprenentatge en la formació del seu capital humà 
registren un retorn superior en mètriques objectives com el ROI. La seva 

hipòtesi, tot i reconèixer la dificultat de mesurar-la, és atribuïble al 
desenvolupament i aprofitament de noves habilitats que incrementen el valor 
del capital humà.   

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FASES D’UN PROCÉS D’APRENENTATGE ADAPTATIU 

IMPACTE 

 

 La història prèvia ha anat creant un seguit d’inèrcies i usos solidificats.  

 La primera reacció davant un procés de canvi és l’impacte, una certa 

desorientació unida a la sensació que allò que creiem sòlid cedeix sota els nostres 
peus. 

 En aquesta fase es faran visibles les resistències al canvi més “superficials” i 
immediates. Cal que ens hi anticipem i la millor manera és fer partíceps les 
persones del procés de canvi col·laboratiu. 

RETIRADA 

 En aquesta fase el canvi ja està en marxa, però afloren les resistències al canvi 

més profundes i amagades. 

 Cal analitzar els biaixos implícits i cognitius que hi ha darrere aquestes 
resistències i partir de la premissa que sempre hi són. 

 Si no es combaten mitjançant trobades i eines com ara tallers de mindfulness o 
de programació neurolingüística, aquestes reticències més subtils són 

perfectament capaces de torpedinar el procés d’innovació. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300249
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L'experiència 

 

 La Fundació Jesuïtes Educació agrupa una xarxa de 8 centres educatius 

que desenvolupen la seva tasca docent des del respecte a la persona i als 
drets humans que brolla de l’Evangeli, en el marc de l'Església Catòlica i 
amb la inspiració del carisma ignasià: Jesuïtes Casp, Jesuïtes El Clot, 

Jesuïtes Sarrià, Jesuïtes Lleida, Jesuïtes Bellvitge, Jesuïtes Poble Sec, 
Jesuïtes Sant Gervasi i Jesuïtes Gràcia 

 El Projecte Horitzó 2020 és una iniciativa de transformació del model 
educatiu que Jesuïtes Educació està implementant en determinats 

cursos de tres centres concertats a tall d’experiència pilot. L’objectiu és 
que l’any 2020 aquest model funcioni als 8 col·legis catalans (que sumen 

13.000 alumnes). 

 Les característiques principals del model són: 

 L’alumnat és protagonista actiu i corresponsable del seu 

aprenentatge. 

 L’aprenentatge es realitza segons el model del descobriment guiat, 

en oposició al model de classe magistral + examen. 

 Els nens i nenes treballen en un grup en projectes que integren 

diferents disciplines (es trenca la compartimentació per assignatures). 

ACCEPTACIÓ 

 En aquesta fase s’accepta la necessitat de desaprendre. 

 Les sensacions predominants són les de “deixar anar llast” i d’haver fet “espai 

per a nous coneixements”. 

 En l’acció posterior i en el compromís creatiu de les persones implicades en el 

procés de canvi, es podrà calibrar si el procés d’aprenentatge adaptatiu ha 
estat reeixit.   

http://h2020.fje.edu/
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 L’avaluació és contínua. 

 La docència es realitza de manera compartida per 3 professors/es que 
actuen de manera conjunta. Cadascun/a és especialista en un 

d’aquests àmbits: ciències, humanitats, llengües. 

 Hi ha un canvi del rol de la persona educadora cap a un rol de 

preparadora/dinamitzadora/avaluadora. 

 Els grups són grans, d’uns 60 alumnes (resultat de fusionar dues 

classes). 

 Els temps i els espais són susceptibles d’agrupacions flexibles. 

 L’aula tradicional rígida de fileres de taules i una pissarra és 

substituïda per una aula oberta (taules amb rodes, graderies, sofàs, 
pufs, jardins) i llibertat de moviments. 

 És un model que pressuposa el desaprenentatge d’allò que 

tradicionalment s’havia entès com a educació. L’objectiu és que els nens i 
nenes aprenguin a crear sistemàticament en equip, que experimentin i 
perdin la por a equivocar-se, així com potenciar la millora contínua i 

defugir el perfeccionisme. 

 

 Project Implicit és una organització sense ànim de lucre que agrupa una 

xarxa internacional de persones expertes en biaixos i estereotips 
inconscients que condicionen la nostra cognició social. 

 Ofereixen una sèrie de tests, dissenyats per la Harvard University, que 
ens permeten explorar els nostres biaixos implícits i tendències no 

conscients al racisme, sexisme o al rebuig a les persones amb sobrepès. 

 Aquestes eines són molt útils com a part dels programes de formació en 

diversitat de les organitzacions. Ens poden ajudar a fer-nos conscients i a  
desaprendre automatismes, reaccions inconscients i dreceres mentals 

que afecten la relació amb els companys, companyes i clients. 

 Segons els seus impulsors, els resultats (sovint colpidors per a la persona 

que es pensava que no tenia cap tendència a aquests biaixos implícits) 
no s’han de prendre com un diagnòstic, sinó com una eina educativa.  

 Recomanen precaució a l’hora de comunicar els resultats i no creure que 
són eines per detectar racistes o masclistes. Els resultats mostren com 

ens situem en relació a la mitjana i si som proclius a algun biaix cognitiu. 
Això ens permet reflexionar sobre els nostres automatismes mentals i 

prejudicis adquirits i treballar-los de manera constructiva. 

https://implicit.harvard.edu/implicit/
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 Un exemple recent de biaix implícit que ha saltat als mitjans és l’actuació 

del responsable d’un Starbucks de Philadelphia que va denegar l’ús del 
lavabo a dos afroamericans tots dient-los que eren d’ús exclusiu per a 

clients.  Els dos homes estaven asseguts en una taula esperant un tercer 
per fer la comanda. El responsable, a més, els va fer fora i va trucar a la 
policia. 

 Altres biaixos implícits són menys subtils i més tràgics. És el cas de la 

shooter bias, la tendència de la policia nord-americana a disparar contra 
afroamericans desarmats amb més freqüència que contra persones de 
raça blanca. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Byrne, Hugh G. El hábito del aquí y ahora. Màlaga: Sirio, 2016. 

Marcet, Xavier. Esquivar la mediocridad. Notas sobre management: 
complejidad, estrategia e innovación. Barcelona: Plataforma Editorial, 2017. 

  

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

The Backwards Brain Bicycle (vídeo) 

Vídeo molt il·lustratiu sobre les dificultats que té el nostre cervell per 

desaprendre hàbits adquirits. L’autor del vídeo intenta aprendre a fer anar una 
bicicleta amb un manillar que funciona a la inversa de les bicicletes normals. 

https://youtu.be/MFzDaBzBlL0 

 

“Unitat de coneixement: Nous espais de treball”. Fundació Factor Humà, 

04/04/2017. 

Els nous espais de treball són tendències recents en l'organització dels entorns 

laborals que tenen l'objectiu de superar algunes de les mancances dels models 
tradicionals. L'estreta vinculació de l'organització d'aquests espais amb les 

noves tecnologies de la informació i amb les noves formes de treball flexible fa 
que algunes persones expertes parlin de l'Oficina 3.0 o del nework.  

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-
treball  

https://youtu.be/MFzDaBzBlL0
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-treball
https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/12931-nous-espais-de-treball
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“Unitat de coneixement: Holocràcia”. Fundació Factor Humà, 01/04/2014. 

L’holocràcia (terme que prové del grec holos, que significa element que és 

alhora un tot autònom i part d’un tot) és un model organitzatiu que pretén 

substituir la tradicional organització jeràrquica basada en comandaments que 
exerceixen un càrrec, per una organització basada en cercles semiautònoms i 
auto-regulats dins dels quals les persones poden adoptar diferents rols.. 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10847-holocracia  

 

Marcet, Xavier. “L’aprenentatge sòlid només servirà si ens ajuda a 

desaprendre”. Sintetia, 08/05/2017.  

Article de Xavier Marcet, professor universitari i  president de la consultora Lead 

To Change, on posa l’accent en la necessitat d’un aprenentatge àgil i adaptatiu 

en l’actual realitat complexa i dinàmica. 

https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-

desaprender/ 

 

Hernández González, Raúl. “Desaprendre: la trampa del passat”. 

blog.raulhernandezgonzalez.com, 17/04/2017. 

Article que descriu de manera contundent perquè el pes del passat (i la 

necessitat de ser coherents per sobre de tot amb nosaltres mateixos) sovint 
ens pot conduir a decisions errònies. 

http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-
pasado/ 

 

Dhawan, Erica. “Business Schools Need To Focus On Unlearning”. Forbes, 

13/06/2012. 

Article que posa de relleu l’excessiva similitud dels itineraris formatius de les 
diferents escoles de negoci. Afirma que ha arribat l’hora que les escoles de 

negoci posin en valor les preguntes per sobre de les respostes i receptes de 
tota la vida. 

https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-
must-teach-unlearning/#677c6cdc357b 

https://factorhuma.org/unidades-de-conocimiento-blog/10847-holocracia
https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-desaprender/
https://www.sintetia.com/el-aprendizaje-solido-solo-servira-si-nos-ayuda-a-desaprender/
http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-pasado/
http://blog.raulhernandezgonzalez.com/2017/04/desaprender-la-trampa-del-pasado/
https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-must-teach-unlearning/#677c6cdc357b
https://www.forbes.com/sites/85broads/2012/06/13/deck-business-schools-must-teach-unlearning/#677c6cdc357b
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Salut mental a la 
feina 

 “No podem canviar res si abans no ho 
acceptem. Condemnar no allibera, oprimeix ” 

Carl Gustav Jung 
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Què és? 

 La necessitat de promoure la salut mental a la feina és una part 

fonamental de les estratègies que tenen l’objectiu de millorar el 

benestar en l'entorn laboral i aconseguir una empresa saludable. El 
benestar de les persones empleades no és un concepte nou. 
Organitzacions de tot el món ofereixen als seus equips beneficis com ara 

quotes del gimnàs, classes de mindfulness o incentius per a una dieta 
sana; però no hi ha el mateix èmfasi en programes de salut mental 

com a part fonamental de les polítiques de benestar.  

 Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut 

mental és "un estat de benestar en el qual la persona és 
conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les 

tensions normals de la vida, pot treballar de forma fructífera i 
fer una contribució a la seva comunitat.” 

 Durant els darrers anys s’ha incrementat la conscienciació sobre l’estrès 

d’origen laboral i altres riscos psicosocials associats al lloc de treball (com 

el burn-out o la fatiga mental). Tanmateix no hi ha tanta conscienciació 
sobre el paper que poden jugar les organitzacions davant els problemes 
emocionals o de salut mental que pateixen les persones treballadores, 

independentment de si el seu origen és a la feina o no. 

 Una de cada quatre persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva 

vida. Els trastorns mentals engloben una àmplia gamma de condicions 
de salut mental que afecten de forma temporal i substancial la 

capacitat per afrontar les demandes de la vida diària. Aquesta condició 
pot causar alteracions de pensament, de percepció, d’estat d’ànim, de 

personalitat o de comportament. A diferència de la discapacitat psíquica 
o de la demència, el trastorn mental no disminueix ni deteriora les 
facultats mentals, sinó que les altera de forma esporàdica. 

 Alguns dels principals obstacles a una política efectiva de salut mental a 

la feina són: 

 L’estigma associat a les patologies mentals complica el fet de 

discutir-les i abordar-les públicament. Per combatre aquest estigma 
han nascut iniciatives com Obertament o Incorpora Salut Mental. 

 Una afecció física com ara la grip es considera quelcom que “et 

passa”; en canvi una afecció mental com una depressió es considera 

quelcom que “et defineix” com a persona.  

https://obertament.org/ca
https://www.viaempresa.cat/empresa/salut-mental-trobar-feina_53882_102.html?utm_source=twitter-web
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 L’ètica del “suck it up” o aparentar tenir la pell dura en tot moment. 

Cal estendre la consciència que tots podem patir trastorns mentals 
transitoris sense que això ens hagi d’avergonyir o assenyalar com a 

persones “febles”, “fràgils” o “pusil·lànimes”. 

Eines 

 Eines de prevenció: 

 Estendre la consciència sobre salut mental facilitant l’accés a 

materials i recursos. 

 Promoure el benestar activament mitjançant polítiques de prevenció 

de riscos psicosocials, programes de gestió de l’estrès (i del 
tecnoestrès), així com programes d’incentiu d’un estil de vida 

saludable. També és important la formació en gestió de les càrregues 
de treball. 

 Estimular la creació d’un ambient propici a la comunicació oberta, 

en el qual les persones se sentin còmodes discutint les seves 
inquietuds. 

 Eines de detecció de símptomes: la diagnosi és competència dels/de 

les professionals, però una detecció primerenca de símptomes de 
possibles trastorns mentals és molt positiva. Alguns indicadors són: 

 Augment dels accidents o incidents de seguretat. 

 Rebuig a treballar o cooperar amb els companys i les companyes. 

 Dificultats de concentració, descuits, pèrdua de memòria. 

 Canvis en el comportament que no encaixen amb el caràcter de la 
persona. 

 Discussions públiques i acalorades d’idees conspiratives o 

paranoiques, deliris de grandesa. 

 Eines per facilitar l’accés a l’assistència: cal aconsellar i guiar la 

persona cap als recursos (interns i externs) i els/les professionals que la 
poden ajudar sempre des d’una actitud oberta (tractant-ho com es 
tractaria una malaltia física) i empàtica. Actituds que cal evitar: 

 Sobreprotecció, condescendència i paternalisme. 

 Infraocupació i infravaloració de les competències professionals. 
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 Protocol de reincorporació després d’una baixa: cal propiciar que 

sigui una experiència positiva, respectuosa amb la privacitat. També és 
important prevenir actituds d’evitació i rebuig entre els/les altres 

companys/es. Es pot recomanar a la persona que es reincorpora que 
prepari una resposta a les inevitables preguntes que rebrà sobre la seva 
absència. 

 Altres eines que comencen a implantar-se:  

 Dies de salut mental: una manera de normalitzar-ho és que les 
persones treballadores puguin agafar-se algun dia lliure per gestionar 

moments emocionalment complicats de la seva vida o situacions 
puntuals d’estrès, no necessàriament originades a la feina. Seria molt 
positiu que poguéssim dir obertament: “demà m’agafo un dia de salut 

mental”, com en el tuit viral de Madalyn Parker. 

 Tècnic en salut mental: responsable de les polítiques de prevenció, 

detecció, acompanyament de les incorporacions i reincorporacions.  

La dada 

Segons l’estudi “The Workforce in Europe 2018” realitzat per ADP amb una 
mostra de persones treballadores de diversos països europeus, només el 6% de 

les enquestades pensa que la seva organització mostra “un gran interès” per la 
qüestió de la salut mental. Un 48% de les enquestades creu que la seva 

organització mostra “poc o gens” d’interès per aquest component del benestar. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

PLA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT MENTAL 
(Segons les recomanacions del “MHP Handbook” de la UE) 

 

 La iniciativa de promoció de la salut mental s’ha d’integrar amb els programes ja 

existents de benestar, però també amb altres àrees com la formació directiva i els 
controls de qualitat. 

 Establiment d’un equip impulsor del projecte amb un líder definit i participació 

dels principals stakeholders. Com sempre, el suport de la direcció i els 
comandaments és fonamental. 

 Analitzar la situació actual de la salut mental i identificar factors de risc. Veure 
quines iniciatives ja existents poden reformar-se per incorporar la perspectiva de 

la salut mental.  

https://twitter.com/madalynrose/status/880886024725024769
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L'experiència 

 

 Influence&CO. és una agència de màrqueting de continguts 

especialitzada a ajudar les organitzacions a mostrar els seus 

coneixements a través del lideratge. Els clients de Influence&CO. van des 
d'iniciatives de capital de risc a organitzacions incloses al llistat Fortune 
500. 

 Davant dades com les publicades per l’Institut Nacional de Salut Mental 

dels Estats Units segons les quals un de cada cinc adults als EUA (uns 43 
milions de persones) va patir una malaltia mental diagnosticable durant 
l'últim any —1 de cada 25 amb conseqüències de greus impediments 

funcionals—, Influence&CO. va decidir elaborar una política de salut 
mental totalment nova, basada en parlar obertament de la temàtica amb 

l'equip. 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 L’avaluació d’un pla de promoció de la salut mental sovint és difícil sense accés 

a expertesa professional. 

 Hi ha indicadors indirectes com la disminució de l’absentisme, durada de les 

incapacitats temporals, rotació de personal, etc.  

 
Document complet consultable a ‘Materials en línia’ 

 

IMPLEMENTACIÓ 

 Assignar els recursos, els materials i el personal responsable de cada àrea del 
pla. 

 La comunicació “en positiu” és clau. Cal estendre la consciència dels beneficis de 
treballar la salut mental. Les persones no han de témer ser acomiadades per 
parlar de salut mental, ni ha de ser un tema tabú. 

 Les activitats han de ser periòdiques per anar-ho normalitzant. Evitar actuacions 
merament reactives a casos greus. 
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 Les passes que van seguir van ser: 

 Definir objectius. 

 Investigar l’estat de la qüestió sobre salut mental. 

 Contractar un professional en salut mental o consultor extern, 

sobretot per definir el llenguatge adequat i la política de comunicació 
del programa. 

 Explicar la política de salut mental en trobades i tallers participatius, 

amb l’objectiu que les converses sobre salut mental deixin de ser 
converses incòmodes i passin a ser intercanvis oberts. 

 Formar les persones amb rol directiu sobre la importància de la salut 

mental. 

 Formar la plantilla sobre: reconeixement dels signes de possibles 

malalties mentals, demanar ajuda quan es necessiti, trobar els 

professionals adequats, adaptar la vida laboral a les malalties mentals 
i donar suport a les persones que les pateixen. 

 L’acollida de la política de salut mental va ser positiva tant per l'equip 

directiu com per la plantilla. Les persones van confirmar que se sentien 

molt més capacitades per ajudar en situacions de risc per a la salut 
mental, i els integrants de l’equip se sentien més predisposats a parlar 
obertament sobre el tema. 

 

 SEAT és un fabricant d'automòbils amb seu a Catalunya, pertanyent al 
Grup Volkswagen. Té més d'13.000 persones treballadores que el 2017 

fabricaren prop de mig milió de vehicles, principalment a la seva planta 
de Martorell. 

 L'abril de 2017 va inaugurar el CARS (Centre d'Atenció i Rehabilitació 
Sanitària), un centre únic a Espanya que és el resultat de la inversió més 

gran que SEAT ha fet mai en termes de salut (3,5 milions d'euros). Des 
d’aleshores, ha realitzat més de 60.000 activitats d'intervenció. 

 Aquest centre d'atenció gratuïta per a totes les persones treballadores de 
SEAT i d'altres organitzacions del Grup Volkswagen Espanya, està 

disponible de les 6:00 fins a les 22:00h. i inclou les especialitats de 
traumatologia, cardiologia, ginecologia, diagnòstic per imatge, 

fisioteràpia, fitness i rehabilitació i salut mental. 

 L’àrea de salut mental inclou les especialitats de psicologia i 

psiquiatria i ha atès 1.700 visites, de les quals un 79% ha derivat en 
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tractaments relacionats amb l'ansietat, depressió o insomni. L'objectiu és 

millorar la qualitat de vida de les persones treballadors i reduir l'ús de 
fàrmacs. Un valor afegit del CARS és que l'atenció en psicologia no està 

gaire coberta per la sanitat pública. 

 Segons Patricia Such, responsable de Salut i Seguretat al Treball de 

SEAT, les patologies psicoemocionals, no només d’origen laboral, tenen 
molta importància. Per a Such, l'objectiu és la salut integral, cercar 

solucions als estressos emocionals que cada cop preocupen més. 
Una dada significativa és que a Alemanya en els últims cinc anys, les 
baixes relacionades amb patologies psicològiques s'han incrementat un 

80%. 

 SEAT també estudia actualment com millorar la salut dels seus 

treballadors i de les seves treballadores a través de MedCARS, un estudi 
de nutrició i vida saludable que vol demostrar que seguir durant sis 

mesos una dieta mediterrània, acompanyada de la pràctica regular 
d'exercici físic i de suport psicològic, millora els indicadors de salut. La 

primavera de 2017 SEAT va impulsar el Comitè Científic d'Empresa 
Saludable. El Comitè Científic té com a objectiu investigar sobre salut, 
benestar i treball, i difondre mesures concretes amb les quals potenciar 

la salut de les persones treballadors de l’organització i de la resta de la 
societat. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Duro Martín, Antonio. Psicología de la calidad de vida laboral. Madrid: Pirámide, 
2013. 

  

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Per què el mercat laboral? – Materials d’Obertament 

Pàgina amb diversos vídeos de l’associació Obertament sobre la gestió de la 

salut mental en entorns laborals. També inclou l’enllaç a un complet estudi amb 
dades i recomanacions sobre com combatre “L’estigma i la discriminació als 

entorns laborals” (pdf).  

https://obertament.org/ca/mercat-laboral/per-que-mercat-laboral 

 

https://obertament.org/ca/mercat-laboral/per-que-mercat-laboral
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The Workplace Mental Health Promotion (MHP) Handbook  

Document de l’European Network for Mental Health Promotion. Dissenyat i 
provat per un equip d'experts multinacionals, ofereix materials i iniciatives per 

a la promoció de la salut mental que poden ser utilitzats per professionals de 
Recursos Humans o professionals de la Prevenció de Riscos Laborals. 

http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=handbook.en.e-handbooks-old 

 

Meek, Rhoda. ”Per què es tan important parlar de salut mental a la feina”. 

Harvard Business Review en Español, 31/01/2018. 

Article sobre la necessitat de normalitzar els problemes de salut mental a la 

feina. 

https://hbr.es/salud/1009/por-qu-es-tan-importante-hablar-de-salud-mental-

en-el-trabajo 

 

Martín-Barrajón, Pedro. “El apoyo psicológico en situaciones de crisis: ¿Qué 

puede hacer la empresa?”. Equipos & Talento, novembre 2017. 

Article sobre una àrea —les crisis o traumes personals— en què les 
organitzacions no tenen obligacions estrictament legals, però durant les quals 

poden fer una tasca d’acompanyament i prevenció. 

https://www.equiposytalento.com/tribunas/psya-asistencia/el-apoyo-

psicologico-en-situaciones-de-crisis-que-puede-hacer-la-empresa 

 

 “Un directiu felicita la seva empleada per prendre’s dies lliures per la seva salut 

mental”. Verne El País, 11/07/2017. 

Article sobre el tuit viral que ha posat de manifest com de lluny som encara de 

veure i tractar la salut mental amb tota normalitat. 

https://verne.elpais.com/verne/2017/07/11/articulo/1499771387_079317.html 

 

“Les empreses espanyoles, a la cua de la gestió de la salut mental a la feina”. 
Observatorio de Recursos Humanos, 09/10/2017. 

Article sobre un estudi de Sanitas que reflecteix les grans mancances de les 

organitzacions espanyoles en aquesta àrea. 

https://www.observatoriorh.com/salud-laboral/empresas-espanolas-cola-

gestion-salud-mental-trabajo.html 

http://www.mentalhealthpromotion.net/?i=handbook.en.e-handbooks-old
https://hbr.es/salud/1009/por-qu-es-tan-importante-hablar-de-salud-mental-en-el-trabajo
https://hbr.es/salud/1009/por-qu-es-tan-importante-hablar-de-salud-mental-en-el-trabajo
https://www.equiposytalento.com/tribunas/psya-asistencia/el-apoyo-psicologico-en-situaciones-de-crisis-que-puede-hacer-la-empresa
https://www.equiposytalento.com/tribunas/psya-asistencia/el-apoyo-psicologico-en-situaciones-de-crisis-que-puede-hacer-la-empresa
https://verne.elpais.com/verne/2017/07/11/articulo/1499771387_079317.html
https://www.observatoriorh.com/salud-laboral/empresas-espanolas-cola-gestion-salud-mental-trabajo.html
https://www.observatoriorh.com/salud-laboral/empresas-espanolas-cola-gestion-salud-mental-trabajo.html
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Adaptació a la nova 
Llei de Protecció de 

Dades 

 “La tecnologia permet que tant les empreses 
privades com les autoritats públiques utilitzin 

dades personals a una escala sense 
precedents” 

Preàmbul a l’RGPD 
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Què és? 

 El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és un 

reglament europeu que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018 amb 

l’objectiu d’enfortir i unificar la protecció de dades personals a tots els 
països de la Unió europea (UE), controlant també la transferència de 
dades fora de la Unió tot unificant el marc regulador per a les 

multinacionals. És una normativa més estricta que les anteriors i 
suposa la primera norma sobre aquesta matèria que afecta tots els 

països de la UE i n’unifica tant els drets com les obligacions.  

 Els dos aspectes que han fet visible per a la ciutadania 

l’entrada en vigor de la nova normativa han estat la recepció 
durant el mes de maig de nombrosos correus electrònics en els 

quals se’ls sol·licitava la revalidació de la cessió de dades a 
efectes de rebre informacions periòdiques, així com l’aparició de 
notificacions per a autorització d’ús de cookies a la pràctica 

totalitat de pàgines web. 

 L’adaptació a la nova legislació suposa tot un repte per a les 

organitzacions i els Departaments de Recursos Humans. El World 
Economic Forum ja considera des de 2011 les dades personals com un 

nou tipus d’actiu que cal gestionar i regular. A les dades tradicionals 
com el nom, telèfon, direcció postal o dades financeres, cal afegir-hi les 

noves mètriques que generen els canvis tecnològics i socials com ara 
els hàbits de navegació o les dades biomètriques i genètiques. 

 Les principals novetats de la nova regulació són: 

 Consentiment reforçat: la persona usuària o client haurà de donar 

el seu consentiment específic, inequívoc i circumscrit a cada ús 
concret. No s’admeten consentiments genèrics, tàcits o ambigus. 

 Limitació temporal: ha d’explicitar-se en el tractament de la 
informació i és un dret que se suma als ja existents d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició. 

 Dret a l’oblit: facilitar que s’eliminin informacions que danyin la 

reputació d’una persona a perpetuïtat (amb la limitació d’informacions 
d’interès públic). 

 Portabilitat de les dades: dret a descarregar-se la informació que 

s’ha cedit a un servei o organització i moure-la a un altre servei o 
plataforma. 
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 Cobertura global: afecta també aquelles organitzacions situades 

fora de la UE que realitzen activitats dins de la Unió que impliquin el 
tractament de dades personals, fins i tot encara que no tinguin 

presència física en el territori de la Unió. 

 Minimització: en el disseny de software i de processos, la normativa 

requereix una privacitat per defecte, és a dir, l’ús de la mínima 
quantitat de dades personals imprescindibles per a la finalitat per a la 

qual s’ha rebut autorització. 

 Dimensió sancionadora: la normativa preveu multes de fins a 20 

milions d'euros o el 4% del volum de facturació de l'organització en 
casos d’incompliments greus. 

Eines 

 Processos de selecció: durant aquests processos es gestionen una 
gran quantitat de dades personals. Cal incorporar i acreditar els principis 

recollits a la nova regulació: 

 Transparència, qualitat de les dades, minimització i terminis de 

conservació de dades limitats en el temps (aquells currículums 
que no hagin estat actualitzats no poden conservar-se més enllà de 

24 mesos i han de ser esborrats). 

 És imprescindible el consentiment explícit a la recollida de dades, 

així com que les persones candidates manifestin si volen ser 
contactades de nou en futurs processos de selecció i/o per a altres 

posicions vacants. 

 En el cas que iniciem el contacte amb la persona candidata, nosaltres 

(sempre mitjançant un correu o plataforma on hagi publicat 
obertament les dades de contacte), caldrà que l’informem en el 

primer correu de la nostra política de protecció de dades i demanem 
el seu consentiment per a futures comunicacions. 

 Totes les persones candidates tenen dret a consultar quines dades 

hem reunit d’elles o demanar una portabilitat d’aquestes dades. 

 És evident que la digitalització dels processos de selecció resulta 
gairebé indispensable per gestionar aquests requisits legals i garantir 

la privacitat de les dades durant tot el procés. És molt difícil establir 
l’antiguitat de currículums impresos en paper que van acumulant-se 

pel despatx. 

 Comunicació de dades a tercers: si una organització externa ens 

gestiona la totalitat o part d’algun procés, caldrà ser extremament 
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vigilants en l’acompliment de la normativa i documentar tot el procés de 

cessió de dades. Alguns dels processos de RH més habituals en què solen 
intervenir tercers són formació, gestió de nòmines o assistència en 

l’expatriació. 

 En totes aquestes comunicacions ha de regir el principi de 

minimització, és a dir, comunicar les mínimes dades necessàries per 
al procés encomanat a tercers (i sempre amb autorització de les 

persones). 

 Caldrà vetllar per l’acompliment fins i tot si la comunicació es produeix 

entre organitzacions del mateix grup.  

 Formació específica en protecció de dades: no només enfocat a les 

persones que directament gestionin processos amb molt volum de dades, 
sinó que també és recomanable formar les persones per tal que canviïn 

vells hàbits que poden suposar un risc de seguretat (consulta 
‘L’experiència’ de Barcroft Media per a recomanacions sobre la gestió dels 
escriptoris). 

 Big Data: l’RGPD en certa manera ha “refredat” les expectatives que en 

els darrers anys s’havien dipositat en la big data com a eina de gestió 
dels RH. Planteja moltes ombres legals i ètiques l’encreuament de dades 
recollides en diferents processos de diversa finalitat per a la formulació 

de prediccions amb altres objectius que no compten amb autorització 
explícita. Aquest refredament ha vingut de la mà d’un canvi social en la 

percepció dels efectes de la big data. Segons una enquesta de Gartner, el 
75% de les persones enquestades pensen que la Intel·ligència Artificial 
destruirà la seva privacitat en lloc de millorar-la. 

 Persona responsable/encarregada del tractament de dades: 

 El/La responsable del fitxer o registre de les activitats de 
tractament de dades és la persona física o jurídica que decideix 

sobre el tractament de les dades, què se’n farà, si es conservaran, se 
cediran o s’eliminaran.  

 L'encarregat/da és la persona física o jurídica que tracta dades 
personals per encàrrec del/de la responsable del tractament. Sol ser 

un tercer extern a l'empresa. És el cas, per exemple, d'assessories 
laborals, mútues de prevenció de riscos, etc. L’RGPD regula 
obligacions pròpies dels encarregats. Per demostrar que aquests 

encarregats ofereixen les garanties exigides per l’RGPD podran 
adherir-se a codis de conducta o certificar-se dins dels esquemes 

previstos per l’RGPD, a banda de mantenir el seu propi registre 
d’activitats. També cal incorporar les previsions del RGPD als 
contractes de cessió de dades. L’AEPD ha publicat unes directrius per 

a la redacció d’aquest tipus de contractes (consulta la secció de 
‘Materials en línia’) 

 Delegat/da de protecció de dades: és una figura que l’RGPD estableix 
com a obligatòria en el cas d’administracions públiques o d’organitzacions 
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l’activitat principal de les quals impliquin el tractament de dades 

personals. Les seves funcions són: 

 Informar i assessorar les persones responsables i encarregades del 

tractament de dades personals (i als seus empleats i empleades) 
sobre les obligacions. 

 Supervisar el compliment de la legislació i de la política de protecció 
de dades. 

 Cooperar amb les autoritats (Agències de Protecció de Dades) com a 

"punt de contacte". 

La dada 

Segons un estudi de l’organització d’integració de dades al núvol Talend amb 

una mostra de 103 organitzacions que operen a Europa, quatre mesos després 
de l’entrada en vigor del RGPD el 70% de les organitzacions incompleixen la 

nova regulació perquè no tenen mecanismes per facilitar una còpia de les dades 
personals de les persones usuàries que així ho demanin. El grau de compliment 
més alt es produeix al sector financer, mentre que les petites i mitjanes 

empreses i el sector retail registren compliments molt minoritaris.  

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTEM COMPLINT L’RGPD? 
 

 Algunes de les preguntes que ens podem formular per situar el nostre grau de 
compliment són: 

o Estem obligats a tenir un Registre de les activitats de tractament i un/a 
Delegat/da de protecció de dades? 

o Hem avaluat els proveïdors amb accés a dades (assessoria fiscal, 
comptable i/o laboral, empreses d'informàtica, agències de màrqueting, 
etc.) i els hem fet signar el nou contracte d'encarregat de tractament? 

o Hem actualitzat les clàusules informatives en formularis en paper, pàgina 
web, xarxes socials, etc.? 

o Hem verificat que tenim el consentiment de les persones usuàries i/o 

clients per al tractament de les seves dades? Podem demostrar aquest 
consentiment? 

o Hem digitalitzat els processos que comporten un tractament de dades 
personals per a un millor seguiment dels requisits legals? 
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MESURES DE RESPONSABILITAT ACTIVA 

 Manteniment del Registre de les activitats de tractament (exemptes les 
organitzacions de menys de 250 treballadors/es). Ha de contenir: nom i dades 

de contacte de la persona responsable i de la Delegada de protecció de dades (si 
existeix), finalitats del tractament, descripció de categories d'interessats i 
categories de dades personals tractades, transferències internacionals de 
dades. 

 Mesures de seguretat: mesures tècniques i organitzatives apropiades per 

garantir un nivell de seguretat adequat en funció dels riscos detectats en 
l'anàlisi prèvia. En alguns casos els/les responsables podran seguir aplicant les 
mateixes mesures que se seguien amb la legislació anterior (LOPD) si els 
resultats de l'anàlisi prèvia de riscos conclou que les mesures ofereixen un 
nivell de seguretat adequat. En altres casos, serà necessari completar-les amb 
mesures addicionals. 

 Notificació de violacions de seguretat de les dades: quan es produeixi una 
violació de la seguretat de les dades, la persona responsable ha de notificar-la a 
l'autoritat de protecció de dades competent, tret que sigui improbable que la 
violació suposi un risc per als drets i llibertats de les persones afectades. La 

notificació a les autoritats ha de produir-se sense dilació indeguda i, si pot ser, 

dins de les 72 hores següents. 

Consulta ‘Materials en línia’ per veure la Guia del RGPD per a 

responsables 

 

o  

MESURES D’AVALUACIÓ I DISSENY 

 

 Els/Les responsables de tractament hauran de realitzar una Avaluació d'Impacte 

sobre la Protecció de Dades (AIPD) amb caràcter previ a la posada en 
funcionament d'aquells tractaments que molt probablement comportin un alt risc 
per a la privacitat de les persones interessades. Alguns exemples són: 

o Elaboració de perfils sobre la base dels quals es prenguin decisions que 

produeixin efectes jurídics. 

o Tractaments a gran escala de dades sensibles. 

o Observació sistemàtica a gran escala d'una zona d'accés públic. 

 Un altre exemple d’aquesta actitud proactiva que exigeix l’RGPD és la necessitat 
de la protecció de dades per disseny i per defecte. Des de l'inici, i amb 
anterioritat al tractament de dades, els/les responsables han d'adoptar mesures 
que garanteixin que només es tractaran les dades necessàries pel que fa a la 

quantitat, abast temporal del tractament, períodes de conservació i accessibilitat 
de les dades. Això inclou una anàlisi prèvia de risc. 
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L'experiència 

 

 

 Facebook és una coneguda xarxa social amb més de 2.000 milions de 

persones usuàries actives al mes. Ha diversificat el seu negoci amb 

l’adquisició de 71 organitzacions, entre elles el popular servei de 
missatgeria WhatsApp o el fabricant d’interfícies de realitat virtual Oculus 
VR. És la cinquena organització amb més pes a l’índex borsari NASDAQ 

per darrere d’Apple, Microsoft, Amazon i Google. 

 Tot i que més del 60% del seu volum de negoci el genera als EUA i 

Canada, Europa suposa per a Facebook uns ingressos de més de 3.000 
milions de dòlars per quadrimestre, la pràctica totalitat provinent de la 

publicitat. La seva operativa basada en la recopilació i l’encreuament de 
dades personals i de navegació s’ha vist especialment afectada per les 

noves i més estrictes regulacions de privadesa europees.  

 Aquesta divergència entre els marcs regulatoris del seu país d’origen 

i l’europeu planteja seriosos esculls en l’operativa d’organitzacions 
globals i transfrontereres i no només en el cas de Facebook. Més de 

quaranta diaris nord-americans, entre ells el LA Times i el Chicago 
Tribune, van deixar de ser accessibles a Europa arran de l’entrada en 
vigor del RGPD per impossibilitat o manca de voluntat d’ajustar-se als 

nous requisits de privadesa. 

 El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, va anunciar de manera vaga 

la intenció de traslladar la majoria de noves proteccions europees als 
usuaris estatunidencs durant la seva compareixença davant un comitè 

del Senat nord-americà. Aquesta compareixença fou motivada per un 
escàndol de filtració de dades personals a tercers (Cambridge Analytica). 

El dubte roman sobre la capacitat de Facebook d’adaptar-se a aquests 
requisits i alhora sostenir una expansió que ha estat basada en 
l’autoregulació i un ús lax de les dades de les seves persones usuàries. 

 La posició dominant de Facebook en el sector de les xarxes socials 
planteja serioses ombres sobre l’ús ètic de la informació recopilada i el 

seu ús per generar campanyes d’opinió durant períodes preelectorals o 
personalitzar els anuncis segons el nostre perfil d’interessos.  
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 Barcroft Media és una productora audiovisual per a mitjans de 
comunicació i canals online especialitzada a oferir contingut que resulti 

atractiu a ulls de la generació de nadius digitals (imatges, vídeos i 
reportatges). Compta amb una gran presència a Youtube, on s’ha 

convertit en el cinquè proveïdor de notícies amb més de cinc milions i 
mig de subscriptors. Té oficines a Londres, Nova York i Delhi.  

 Barcroft Media ha parat esment en un aspecte de la nova regulació de 

protecció de dades que se sol ignorar: la regulació no només afecta les 
dades que tinguem en formats digitals, sinó també en suports físics. 

Per això, han identificat els escriptoris desordenats i la paperassa 
esfullada sobre les taules com un potencial risc de filtracions de dades 

personals. 

 Per evitar-ho han establert una estricta normativa interna: les seves 50 

persones empleades ja no poden deixar la paperassa damunt la taula. 
Els documents, inclosos els quaderns de notes, targetes de visita i els 

papers amb anotacions, es guarden tancats en calaixos durant la nit. 

 Segons Dave Wheels, cap d’Operacions de l’organització, aquesta 

tolerància zero davant els escriptoris desordenats consciencia les 
persones treballadores que alguna cosa ha canviat de manera 

indiscutible amb la nova legislació. Aquesta política s’alinea amb les 
recomanacions per a la minimització de riscos de privacitat als 
escriptoris de treball: 

 No deixar contrasenyes escrites en post-its o altres llocs accessibles. 

 Bloquejar tots els dispositius de la feina amb contrasenyes. 

 Netejar la taula de treball al final del dia i arxivar amb clau els 

documents sensibles. 

 No imprimir un document si no és necessari i destruir-lo després de 

fer-ne ús si no considerem que hagi de ser arxivat. 

 Usar calaixos i arxivadors que tanquin amb clau. 

 Formar la plantilla en riscos per a la privacitat. 
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Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Blázquez Agudo, Eva Mª. Aplicación práctica de la protección de datos en las 

relaciones laborales. CISS, 2018. 

Preciado Domènech, Carlos Hugo. El derecho a la protección de datos en el 

contrato de trabajo. Aranzadi, 2017. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Itziar de Lecuona i Genís Roca expliquen el nou RGPD (vídeo) 

Entrevista de Xavier Grasset al programa Més 324 de Televisió de Catalunya a 

Genís Roca, president de RocaSalvatella, i a Itziar de Lecuona, professora i 
sotsdirectora de l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/itziar-de-lecuona-i-genis-roca-
expliquen-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-rgpd/video/5767915/ 

 

Adaptación al RGPD en el sector privado (pdf) 

Full de ruta sintètic amb 6 passes per a l’adaptació del RGPD a la nostra 

organització. 

https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-adaptacion-rgpd-sector-

privado.pdf 

 

Guía del RGPD para responsables de tratamiento (pdf) 

Completa publicació conjunta de diverses agències de protecció de dades 

(estatal, catalana i basca) per a ús de responsables del tractament. A més de la 
descripció dels requisits legals, inclou recomanacions en cadascun dels 
apartats. 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-

tratamiento.pdf 

 

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/itziar-de-lecuona-i-genis-roca-expliquen-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-rgpd/video/5767915/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/itziar-de-lecuona-i-genis-roca-expliquen-el-nou-reglament-de-proteccio-de-dades-rgpd/video/5767915/
https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-adaptacion-rgpd-sector-privado.pdf
https://www.aepd.es/media/infografias/infografia-adaptacion-rgpd-sector-privado.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
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Reglament general de protecció de dades  

Portal de la Generalitat de Catalunya que ofereix preguntes freqüents i guies 
(entre elles, una pensada per a persones encarregades) sobre el compliment 

del reglament. Inclou una traducció (no oficial) del reglament al català, a més 
de les versions castellana i anglesa. 

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/ 

 

Directrices para elaborar contratos entre responsables y encargados 

del tratamiento (pdf) 

Guia que delimita les funcions i responsabilitats de responsables i encarregats, i 

ofereix pautes per a una correcta elaboració i seguiment dels contractes. 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-directrices-contratos.pdf 

 

Gugel, José Luis. “El RGPD, la captación del talento y la digitalización”. 

Expansión, 12/09/2018. 

Article que aclareix com l’RGPD no impedeix la captació activa de talent, però si 

regula com ha d’establir-se la comunicació i les autoritzacions explícites que 
calen per prosseguir-la. 

http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/09/12/5b99424546163f7e88
8b45a0.html 

 

Facchin, José. “¿Cómo adaptar tu negocio al nuevo RGPD europeo 2018?”. El 
Blog de José Facchin, 06/05/2018. 

Article amb un enfocament pràctic i diferents supòsits d’aplicació. Inclou una 
comparació entre els antics requisits de la LOPD i les noves obligacions 

generades per l’RGPD. 

https://josefacchin.com/rgpd/ 

 

Mendieta, Carles. “Els límits de la Intel·ligència Artificial: una mirada optimista 
amb tocs d’alerta”. Blog Factor Humà, 12/09/2018. 

Debat sobre els límits de la Intel·ligència Artificial entre Genis Roca, president 

de Roca Salvatella, i Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l’Observatori de 
Bioètica i Dret de la UB en el marc de l’acte de lliurament dels Premis Factor 
Humà. 

https://factorhuma.org/ca/actualitat/blog-factor-huma/13704-els-limits-de-la-

intel-ligencia-artificial-una-mirada-optimista-amb-tocs-d-alerta

http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/
https://www.aepd.es/media/guias/guia-directrices-contratos.pdf
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/09/12/5b99424546163f7e888b45a0.html
http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/09/12/5b99424546163f7e888b45a0.html
https://josefacchin.com/rgpd/
https://factorhuma.org/ca/actualitat/blog-factor-huma/13704-els-limits-de-la-intel-ligencia-artificial-una-mirada-optimista-amb-tocs-d-alerta
https://factorhuma.org/ca/actualitat/blog-factor-huma/13704-els-limits-de-la-intel-ligencia-artificial-una-mirada-optimista-amb-tocs-d-alerta
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Employee advocacy 
“La teva gent és la teva marca” 

William Arruda 
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Què és? 

 L’employee advocacy (prescripció de les persones empleades) és una 

estratègia de màrqueting i d’atracció de talent en la qual les mateixes 

persones que treballen dins d’una organització en difonen i defensen els 
productes, els serveis i el clima laboral, normalment a les seves pròpies 
xarxes socials personals, arribant així a amics i a contactes que no se 

sentirien interpel·lats si coneguessin l’organització per altres canals més 
tradicionals. És una estratègia que implica tant l’àrea de Màrqueting com 

la de Recursos Humans.  

 La diferència amb una ambaixadora de marca o brandlover és 

que aquestes últimes no són persones empleades de 
l’organització, sinó clients que publiquen les seves experiències 

des d’aquesta òptica. Per això algunes persones es refereixen a 
l’employee advocacy com el foment dels ambaixadors de marca 
interns. 

 Aquesta conversió de les persones treballadores en prescriptores i 

defensores de l’organització s’alinea amb les darreres tendències en 
màrqueting que destaquen la importància de les històries personals.  

 Els principals beneficis de l’employee advocacy són: 

 Augmenta la cohesió i el sentit de pertinença, ja que involucra i fa 

partícips els/les treballadors/es de l’estratègia. 

 Genera exposició i presència dels nostres productes i serveis en 

canals informals i susceptibles a la viralització. 

 Els missatges tramesos per canals socials tenen un impacte molt 

superior als que ens arriben des dels comptes oficials de les 

organitzacions. 

 La defensa que fan les persones empleades de l’organització ha de ser 

genuïna i, per descomptat, voluntària. Per tant, ha de suscitar-se a 
partir d’una satisfacció real del treballador o de la treballadora amb la 

seva experiència com a empleat/da. Una campanya robotitzada, 
forçada i amb missatges enllaunats podria tenir l’efecte contrari al que es 
busca. L’estructura d’incentius de l’employee advocacy no ha de 

desvirtuar aquestes característiques. 

 Els incentius més habituals són descomptes en productes de la mateixa 

organització, compensacions vinculades a la difusió dels missatges 
(número de m’agrades, comparticions), sortejos, dies de vacances o 
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packs d’experiències. Tanmateix, algunes organitzacions, com Microsoft, 

no ofereixen incentius perquè pensen que desvirtua i treu credibilitat a 
les prescripcions.  

 Algunes mesures complementàries a aquesta estratègia poden ser 
l’oferiment de cursos de formació a les persones que hi participin per 

tal que augmentin la seva expertesa sobre el producte, així com 
descomptes o una atenció al client especial per als seus familiars i 

amics. 

Eines 

 Governança sobre posicionament i conducta a les xarxes socials: 

les polítiques de xarxes socials fins ara solien estar motivades per la por 
a perdre el control de la marca. Si optem per l’employee advocacy, cal 

perdre aquesta por i que la governança s’enfoqui des d’una òptica més 
positiva i menys restrictiva.  

 Plataforma tecnològica: si la nostra organització és petita o mitjana, el 

seguiment de l’abast de les publicacions de les persones empleades és 

relativament senzill. Tanmateix, el seguiment d’un programa d’employee 
advocacy es complica en el cas d’una organització gran. La solució en 
aquest cas passa per una plataforma de gestió de xarxes socials que 

tingui integrada la funcionalitat d’employee advocacy. Aquest programari 
ens ajudarà a mesurar els valors mètrics del programa. Hi ha una 

gran pluralitat de solucions. Algunes de les més orientades a l’employee 
advocacy són: Bambu d’Sprout Social, Social Reacher, Sociabble, 
Hootsuite Amplify, i smarp. 

 Pla de formació interna: les persones participants en el programa 

reben formació sobre marca personal, comunicació digital i la plataforma 
tecnològica escollida. També poden rebre una formació addicional sobre 
el producte o servei per tal de convertir-les en expertes. 

 Pla de continguts: algunes organitzacions ofereixen als/a les 
participants suport tècnic (càmeres professionals, edició de vídeo, etc.) 

en l’elaboració de continguts per tal que les seves publicacions tinguin 
una factura més acurada. També trobem organitzacions que generen 

continguts de qualitat sobre el sector (amb un to no corporatiu) i el 
posen a disposició dels/de les participants per si troben interessant 

compartir-los. Aquest contingut sol ser en forma d’articles, fotografies, 
infografies, etc. La distribució d’aquests continguts pot estar integrada a 
la plataforma tecnològica o bé dins d’una intranet. 

 Recompenses: com s’ha dit és convenient que el seu valor sigui més 
aviat simbòlic. Les recompenses han d’actuar com a incentiu, però no 

https://sproutsocial.com/es/advocacy/
https://socialreacher.com/es
https://www.sociabble.com/
https://hootsuite.com/products/amplify
https://smarp.com/
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poden ser tan elevades que distorsionin el caràcter genuí de la 

participació. Un factor interessant és introduir elements de gamificació 
i de reconeixement públic en el programa. 

La dada 

Segons l’estudi Sprout Social survey el 61% de les persones afirma que 
s’interessa més per un producte o servei arran de la recomanació d’un/a 

amic/ga o conegut/da enfront del 36% de persones que afirma que es guia més 
aviat per les recomanacions d’influencers o persones famoses. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INICI  

 
 Definim un pla d’ambaixadors interns amb assignació de recursos per a 

comunicació, formació, creació i seguiment dels continguts i incentius. 

 Ha d’estar alineat amb la nostra estratègia de màrqueting i branding. Per això és 

recomanable que sigui una iniciativa conjunta de Màrqueting i RH. 

 Identifiquem quines de les nostres persones empleades són ja més actives a les 
xarxes i els oferim de participar en una prova pilot del programa. 

AMPLIACIÓ 

 
 Impulsem un pla de comunicació interna del programa per a ampliar-lo a altres 

persones interessades. 

o N’explicitem el caràcter voluntari. 

o Expliquem l’estructura d’incentius. Algunes organitzacions els vinculen a 

la retribució variable, però no és recomanable perquè converteix 
l’incentiu en un salari. 

o Difonem els tags i les etiquetes que identificaran les publicacions. Aquest 
etiquetatge ens permetrà d’automatitzar el seguiment de les 

publicacions. 

 Les persones que s’ofereixin a participar-hi reben formació sobre habilitats de 
comunicació a les xarxes i/o sobre els productes i serveis. 

 Es difon el pla de continguts i la manera com les persones participants podran 

accedir a material de qualitat per complementar les seves publicacions. 
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L'experiència 

 

 Adobe és una organització de programari amb seu a Califòrnia que 

destaca pels seus programes d'edició de pàgines web, vídeo i imatge 
digital. Dos dels seus productes més destacats han esdevingut gairebé 

omnipresents: el format d’intercanvi de documents PDF i el programa 
d’edició d’imatges Photoshop. Forma part de l’índex borsari NASDAQ-
100. 

 El seu programa Social Shift Program arrencà quan Cory Edwards, Cap 

del Social Business Center of Excellence, s’adonà que la confiança en els 
missatges que llancen les mateixes persones treballadores és superior als 
missatges que provenen de la direcció.  

 Des d’aquesta convicció, el programa encoratja les persones 

treballadores a convertir-se en ambaixadores de la marca a les xarxes de 
les següents maneres: 

 Compartint la seva experiència de treballar a Adobe en forma 

d’entrades de blog o entrevistes a Adobe Life. El portal ha passat de 

400 visites mensuals a més de 10.000. 

SEGUIMENT 

 És important fer una analítica del programa tot atenent a valors mètrics com: 

o Quin tipus de continguts funcionen millor. 

o Quins són els usuaris més actius. 

o Número de clics, m’agrades i comparticions que s’han generat. 

o Públic total aconseguit amb les publicacions compartides per les 
persones empleades. 

o Retorn generat (basat en el cost per clic dels anuncis socials). 

 Aquest seguiment està vinculat amb les recompenses i el reconeixement. 

http://blogs.adobe.com/adobelife/
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 Promocionant l’ús del tag #AdobeLife a xarxes com Instagram (més 

de 50.000 posts amb aquesta etiqueta) o Twitter a l’hora de parlar de 
les seves experiències laborals o durant l’assistència a esdeveniments 

específics. Les àrees més transitades de les instal·lacions tenen 
recordatoris d’aquests tags i cada setmana se seleccionen les millors 
publicacions i es mostren en pantalles digitals a totes les oficines. 

 Creant un programa específic d’ambaixadors de marca interns. Hi 

participa una selecció de persones empleades que ja eren actives a les 
xarxes, i fins i tot se’ls “filtren” notícies rellevants de l’organització 
perquè siguin elles les qui publiquin l’exclusiva a les xarxes. 

 Encoratjant que les persones treballadores escriguin ressenyes 
d’Adobe a Glassdoor. Molts/es candidats/tes comproven aquestes 

ressenyes quan estan decidint si incorporar-se o no a l’organització. 

 El programa ha fet que les persones d’Adobe esdevinguin les més actives 

a les xarxes socials de totes les organitzacions tecnològiques. A més, ha 
tingut el resultat d’augmentar l’atracció de talent d’elevat potencial que 

confia en el relat que fan les mateixes persones de l’organització. 

 

 Macy's és una cadena de grans magatzems estatunidenca. Els 

magatzems centrals de Herald Square, Nova York, han estat l’espai 
comercial més gran del món en superfície des de 1924. La cadena 
gestiona 594 botigues als Estats Units amb un total de 130.000 persones 

treballadores. La roba i el mobiliari per a la llar són els seus dos 
principals productes. 

 La tardor de 2017 va impulsar un programa per convertir les seves 
persones empleades en fashion influencers. S’inicià amb una prova pilot 

de 20 empleats/des, però ja s’ha estès a prop de 300. S’encoratja que 
els col·laboradors i les col·laboradores publiquin entrades a les xarxes 

socials sobre els seus propis interessos (per exemple, un tutorial sobre 
mescla de còctels o la prova d’un accessori gimnàstic), però usant un 
accessori o producte de Macy’s en el procés. 

 Macy’s ofereix suport en la producció del vídeo en col·laboració amb la 
plataforma de branded video Tongal. També ofereix una comissió de les 

vendes del producte a la persona que participi en el programa, talment 
com la rebria un venedor en una de les seves botigues físiques. Aquesta 

comissió sol adoptar la forma de crèdits per comprar al web de la 
mateixa cadena. 

 La iniciativa forma part del pla per posicionar-se com a marca de 
tendències dins d’una estratègia d’influencer marketing. En aquest sentit, 

és una estratègia complementària d’atraure alguns dels populars video 
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bloggers de Youtube i aconseguir que promocionin els seus productes. 

Cal subratllar que l’ús de personalitats populars és una estratègia molt 
més costosa que incentivar les mateixes persones empleades a actuar 

com a ambaixadores. 

 El programa és una resposta a la pressió competitiva que Macy’s està 

rebent per part de comerços enterament online com Amazon. La intenció 
és que el consumidor que descobreixi un producte online tingui l’opció 

d’anar a la botiga física més propera de Macy’s per comprar-lo. 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Brito, Michael. Participation Marketing: Unleashing Employees to Participate and 

Become Brand Storytellers. Kogan Page, 2018. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Small Data - TEDxLleida (vídeo) 

Xerrada de Guillem Recolons, soci de Soymimarca (consultora especialitzada en 
personal branding) on posa l’èmfasi en la poca confiança que susciten els canals 

tradicionals de les organitzacions (pàgina web, comptes oficials). Aposta per 
canviar el model de comunicació d’empresa a consumidor per un de persona a 

persona. 

https://youtu.be/PDrYqRhEyYY 

 

Jackson, Dominque. “What Is Employee Advocacy & How Does It Really Work?”. 
Bambu by Sprout Social, 02/05/2017. 

Complet article d’una de les plataformes tecnològiques que lideren el sector. 
Amb interessants dades del retorn obtingut per organitzacions que aposten per 

aquesta estratègia. 

https://getbambu.com/blog/what-is-employee-advocacy/ 

 

 

 

https://youtu.be/PDrYqRhEyYY
https://getbambu.com/blog/what-is-employee-advocacy/
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LEWIS 

Portal amb moltes dades recollides en una enquesta entre persones empleades. 
Recull algunes àrees en què els treballadors i les treballadores troben a faltar 

més suport i també les principals reticències a l’hora de participar-hi. 

http://publish.teamlewis.com/employee-advocacy/ 

 

Sánchez-Silva, Carmen. “Es busquen empleats anunci”. El País, 14/12/2015. 

Article en què Carmen Sánchez-Silva anticipava ja el 2015 que aquesta 
tendència incipient aleshores als EUA ens arribaria amb força. 

https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/12088-se-buscan-empleados-
anuncio 

 

“Unitat de coneixement: Sentit de pertinença”. Fundació Factor Humà, 
06/09/2016.  

És l’impuls bàsic de la participació en un programa d’advocacy. El sentit de 
pertinença és la satisfacció que obté una persona en sentir-se part integrant 

d'un grup a partir de la identificació amb la resta i els seus objectius. És una 
conducta activa, ja que l'individu defensa en les seves accions el grup com a 

quelcom propi. 

https://factorhuma.org/ca/unidades-de-conocimiento-blog/12569-sentit-de-

pertinenca 
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