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“A la teva empresa, a la teva professió, a la teva vida: allò que no 

fa falta sobra; allò que no suma resta." 
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Què és? 

 Les organitzacions àgils són aquelles que abracen l’adaptabilitat i la 

millora contínua a nivell de persones, processos i sistemes, amb mètodes 
com ara el kanban i l’scrum, de manera que poden respondre fluidament, 

sense sotracs ni resistències, a les circumstàncies canviants i a les 
oportunitats emergents. La filosofia àgil podria resumir-se amb la paradoxa 
“canviar sense haver de canviar”: si la nostra organització ha adoptat el 

canvi incremental no es trobarà mai en el tràngol d’haver de fer canvis 
traumàtics.  

 Les metodologies àgils estan lligades a la filosofia japonesa kaizen 

(millora contínua) que es començà a implementar a diverses organitzacions 

japoneses desprès de la II Guerra Mundial (Toyota n’és l’exemple més 
conegut). El seu objectiu és eliminar el malbaratament, els processos 
absurds i les inconsistències des d’una orientació a l’acció (fes-ho, no ho 

diguis) i la participació col·lectiva en el procés de millora. 
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 Hi ha tres factors crítics que les i els experts han identificat en les 

organitzacions àgils d’èxit (Hewlett Packard, Motorola, Texas Instruments, 
3M): 

 Capacitat per llegir el mercat: és la capacitat d’explorar l’entorn 
a la recerca de fenòmens emergents per després ser capaços de 

transformar ràpidament la informació en decisions i accions 
concretes. No concerneix només a la direcció, sinó a tota 

l’organització. No es limita a la concepció tradicional de mercat 
(clients, competidors, etc.) sinó que s’amplia a canvis en els estils 
de vida, demogràfics, polítiques públiques, etc. 

 Mobilització ràpida de resposta: capacitat de prendre decisions 
ràpides i traduir-les en accions. Depèn de dos factors: 

 Cultura: cal una cultura no només oberta al canvi, sinó 
amatent al canvi. 

 Mobilitat dels recursos: capacitat de moure i adaptar els 

recursos humans i materials de manera àgil. Entren en joc 
tècniques com el Just in Time (“tenir la quantitat justa de 
material durant el temps just”) i la polivalència dels equips 

de treball. 

 Integració de l’aprenentatge organitzacional: consolidar 

l’aprenentatge per millorar l’acompliment. S’implementa a dos 
nivells: 

 Millora contínua: capacitat d’adaptar i millorar els 

processos des de la proximitat. S’usen tècniques com la 

Total Predictive Maintenance (els equips integren les 
funcions de manteniment) i la Total Quality Management 
(l’enfocament a la qualitat està integrat en el flux de treball, 

no depèn d’un Departament de Qualitat). 

 Experimentació: obertura a provar concepcions 

radicalment diferents i a qüestionar tots els aspectes de 
l’organització. S’eliminen tendències defensives (amagar o 

ensucrar les males dades) i s’obre l’organització a noves 
perspectives en forma de proves pilot, noves línies i 
productes. 

 S’han produït canvis en el nostre entorn socioeconòmic que 
expliquen la necessitat de tendir cap a organitzacions àgils: 

 Augment de la incertesa: els canvis econòmics a escala global 
creen dinàmiques disruptives, canvis ràpids en les condicions de 

mercat. Les organitzacions complaents i els mamuts burocràtics no 
poden donar-hi resposta. 

 Guerra pel talent: tenir les “millors” persones s’ha tornat molt 
costós, però podem desenvolupar el nostre talent intern i obrir-lo a 

tot el seu potencial. Potser no tindrem els/les millors, però sí les 
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persones més adaptables i adaptades a les necessitats de la nostra 
organització. 

 Revolució tecnològica: la tecnologia contribueix a accelerar el 

ritme de canvi, però també ens dóna eines per simplificar i 
coordinar els processos. 

Eines  

Hi ha moltes eines que ja s’apliquen que contribueixen a l’agilitat dels Recursos 

Humans: formació contínua, equips autònoms, equips de millora, lideratge 
participatiu etc. Ens centrarem en eines menys conegudes derivades 
explícitament de la filosofia àgil: 

 Kanban: eina de gestió de processos basada en un procés incremental i 
evolutiu de canvi en les organitzacions. Els seus orígens se situen en el 

camp del software on s’usava per gestionar projectes a partir d’una 
visualització compartida de l’estat del projecte (kanban en japonès vol 

dir “cartell públic”) que incentiva la col·laboració i la millora des de la 
filosofia pull (una tasca s’introdueix al sistema només quan hi ha capacitat 
per processar-la). A la secció Guia de Treball d’aquest document 

s’aprofundeix en la implementació de la metodologia kanban. A continuació, 
en presentem les 3 normes bàsiques: 

 Mostrar el procés: hi ha una cartell físicament accessible on es 

classifiquen en columnes un seguit de targetes que denoten l’estat 
dels processos que formen el projecte. Això millora la comunicació 

entre les persones participants en el projecte i agilitza la presa de 
decisions. Les columnes són variables, però una distribució típica 

seria: cua d’entrada, planificació, desenvolupament, proves i 
aplicació. 

 Limitar el work in progress: hi ha un límit rígid en la quantitat 

de processos que poden estar en cada columna. Això evita els colls 
d’ampolla i els processos estancats. A més, incentiva a desbrossar 

i simplificar el seguiment del projecte. 

 Optimitzar el flux de treball: l’objectiu és una producció 

constant, contínua i previsible. Es mesura el temps entre l’arribada 
a la cua d’entrada i l’aplicació. Es busquen cicles ràpids i 

constants, que minimitzin el work-in-progress, des d’una filosofia 
incremental. 

 Scrum: és una metodologia àgil que també prové del món del 

desenvolupament de software, però és d’aplicació en qualsevol entorn on els 
requeriments necessitin una resposta àgil perquè són inestables i canviants. 

Es basa en tres processos bàsics:  
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 Product backlog: document d’alt nivell on es llisten els 

requeriments i objectius a assolir pel projecte. Tothom pot fer-hi 
aportacions, però és el líder del projecte qui les integra i les 

prioritza. 

 Sprint: la filosofia de l’scrum és basa en successius sprints 

limitats en el temps (de dos dies a 4 setmanes) que ataquen punts 
concrets del product backlog. El propi nom d’scrum és com es 

coneixen en rugby els freqüents reinicis de jugada. Això ens indica 
el caràcter iteratiu i incremental de la metodologia.  

 Gràfica de burndown: és una gràfica pública que s’actualitza 

cada dia i que mostra els processos pendents de l’sprint actual. Es 
compara amb una línea decreixent per saber si l’sprint va per 

sobre o per sota del ritme previst. 

 Agile testing: en un projecte tradicional, les proves i els controls de 

qualitat es fan al final del projecte. En canvi, la metodologia àgil prefereix 
les proves contínues i repetides de millores incrementals. Això afecta el 

concepte de “feina acabada” o “feina feta”. En un sistema àgil, el resultat 
sempre és susceptible d’una nova millora incremental, és a dir, el concepte 
“acabat” es difumina. 

 

 La dada 

Diversos estudis demostren que la volatilitat a les organitzacions, entesa com 

ràpids canvis i freqüents turbulències en les condicions del mercat, s’ha 

multiplicat per quatre en el període de 1970 a l’actualitat. Segons un estudi de 
The Institute for Corporate Productivity el 60% de les organitzacions d’èxit 
destaquen en la identificació i implementació de canvis incrementals. Aquest 

percentatge es redueix al 35% en el cas de les organitzacions menys reeixides.  
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Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA KANBAN 

 Xerrades de Formació explicant els conceptes 
bàsics de la metodologia. 

 Cal transmetre tres idees fonamentals: capacitat 

de processar nous requeriments, control del flux 
de treball i eliminació de tasques en procés. 

 “Stop Starting, start finishing” és un bon lema 
per resumir la filosofia de les tècniques àgils a les 

sessions de Formació. 

IMPLEMENTACIÓ PERSONAL 

 Un bon punt de partida és que les persones 
participants en el projecte es facin un cartell 

kanban personal. 

 D’aquesta manera visualitzen les tasques que fan 
cada dia i si tenen tendència a deixar-ne de 

pendents o en procés. També es familiaritzen 
amb la metodologia abans d’implementar-la a 

nivell d’equip. 

IMPLEMENTACIÓ GRUPAL 

 Els processos d’alt nivell que requereixen de la 
contribució de diversos/es participants de l’equip 
s’integren en el cartell kanban del projecte. 

 Cal incidir en els límits rígids al nombre de 

processos de cada columna. El projecte no pot 
avançar a costa de deixar fils penjant. 

DEL KANBAN A L’ORGANITZACIÓ ÀGIL 

 El kanban és un bon punt de partida per donar el 
primer impuls cap a l’organització àgil perquè és 
relativament fàcil d’entendre i té una plasmació 
visual. 

 Tanmateix, com hem vist no és l’única tècnica, ni 

és incompatible amb les altres. L’aplicació 
d’altres eines on la participació de RH és decisiva 
(com la formació contínua i la polivalència dels 

equips) contribuirà a obrir la cultura de 
l’organització a dinàmiques àgils. 
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L’experiència 

El cas exposat a continuació ha estat facilitat per Sylvain Loubradou, consultor-

hacker a BetaLeadership, consultoria especialitzada en el canvi organitzacional i 
cultural cap a models més àgils i col·laboratius. Loubradou acompanya equips 

directius en la transformació, sense trauma, dels seus mètodes i les seves 
pràctiques diàries per generar un canvi d'actitud, tant individual com col·lectiva. 

Col·labora amb centres de Formació i amb empreses que necessiten un canvi 
radical però suau, com Movitex a França, empresa de retail, o Neapolis a 
Espanya, organisme públic-privat. En el cas que s'explica de Venca, Loubradou 

ocupava el càrrec de director d'Informàtica. 

 

 

 

 

 Venca és una empresa de moda amb més de 25 anys de presència a 

Espanya. Ha viscut un canvi radical de business model a causa del 
creixement any rere any de vendes mitjançant el seu canal electrònic, 
substituint al catàleg com a mètode per dirigir-se als clients. Aquest canvi 

ha tingut conseqüències radicals en el funcionament intern i, en primer lloc, 
a Informàtica. Per això s'han volgut posar en marxa mètodes àgils per 
facilitar el canvi cultural cap a una empresa no només de moda sinó també 

tecnològica. 

 La implantació de l'agilitat va començar amb un 'equip pilot' sobre un 

projecte d'alt nivell tecnològic: posar en marxa un lloc web dedicat als 
smartphones. En aquest equip es va decidir començar amb el mètode 

scrum. Aquest mètode s'aplica molt bé en projectes grans. Un coach àgil va 
acompanyar l'equip en l'exercici dels rituals (reunió diària, planificació de 
treball, sprints, retrospectives). 

 L'equip pilot va treballar de manera transparent i oberta durant 6 mesos. 
Això, al cap de 2-3 mesos, va permetre als quatre equips restants del 

Departament provar el mètode i arribar a l'equilibri següent: 

 Ús de la metodologia kanban en la gestió de les incidències diàries 

i dels projectes petits, amb reunió de 15 minuts d'activitat i de 
repartiment de treball; reunió cada 2 setmanes de presentació de 

resultats i avenços, així com una retrospectiva permetent aprendre 
del passat i posar en marxa accions concretes de millora. 

 Ús de la metodologia scrum en la gestió de projectes grans, amb 

incorporació d'un expert de l'àrea de negoci per decidir sobre les 

prioritats i el contingut del projecte. 

https://twitter.com/Betaleadership
http://www.venca.es/
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 Ús d'algunes eines de la metodologia XP (eXtremePrograming) 

sobre el treball en parella -de dues persones al mateix temps sobre 
la mateixa tasca; en informàtica vol dir programar amb un sol 

teclat per potenciar l'aprenentatge entre col·legues i la senzillesa 
de les solucions-, el desenvolupament orientat per proves i el 
seguiment del deute tècnic (qualitat i manteniment del codi i del 

software). 

 El canvi molt visible d'ànim, de satisfacció, de percepció de qualitat per 

part de les i els usuaris i en l'equip pilot ha influït als altres equips en la 
decisió de posar en marxa el mateix mètode. Tots els equips han notat una 

millora important en la qualitat de la Formació (organitzada segons les 
necessitats dels equips i entre col·legues en més de la meitat dels casos) i 
en el treball produït. 

 A partir de l'experiència amb interlocutors externs al Departament, altres 
equips en l'empresa s'han decidit a provar el mètode àgil i la seva cultura de 

millora contínua: 

 L'equip de Direcció de clients (gestionant el centre de contactes 

telefònics) ha començat a desenvolupar el mètode kanban entre 
comandaments i personal tècnic, per gestionar les peticions i els 

petits projectes, abans d'usar el scrum per a projectes grans. A 
més han decidit posar en marxa aquesta manera de treballar, 
adaptant pràctiques de XP per als operadors telefònics, quant a 

Formació, a tècniques de venda i diàleg amb les i els clients. 

 Marketing Internet s’ha llençat també a l’aventura, aplicant la 

mateixa manera de funcionar. 

 L'equip de Gestió de Projectes en Logística ha posat en marxa 

també el seu seguiment kanban amb una millora notable de la 
satisfacció dels usuaris. 

 Els beneficis més destacats de tot el procés són: 

 Un major nivell de informació transversal entre tots/es els/les 

participants. 

 Un descens dels conflictes i del temps dedicat a gestionar-los per 
part dels/de les managers. 

 Un millor alineament de cara als objectius de projectes i 
departaments. 

 Un increment notable del mestratge de les persones ocupades i, en 
conseqüència, de les innovacions produïdes pels equips, primer en 

els processos i després en els serveis i productes oferts. 

 Una major satisfacció en el treball. 
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Materials 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Agile Manifesto 

El manifest que suposà el tret de sortida de les metodologies àgils en el món 

del programari en forma de 12 principis, molts dels quals són d’aplicació en 
qualsevol entorn organitzatiu. Es presenta traduït a més de 40 llengües. 

http://www.agilemanifesto.org/ 

 

Kanban y scrum: obtenint el millor d’ambdós 

Document que analitza les similituds i diferències entre ambdues metodologies i 
explora la seva compatibilitat. 

http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsScrum_Castellano_FINAL-
printed.pdf 

 

Agile Alliance 

Portal web d’una organització sense ànim de lucre que té com a finalitat 

difondre l’aplicació dels principis i pràctiques àgils. 

http://www.agilealliance.org  

 

“Lean Management”. Fundació Factor Humà, 01/09/2008. 

És un sistema d’organització productiva basat en l’eliminació del 

malbaratament, els sobrecostos i en la millora contínua dels fluxos de treball de 

manera que se centrin els esforços de l’organització en els processos que 
aporten valor per al client. 

http://www.agilemanifesto.org/
http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsScrum_Castellano_FINAL-printed.pdf
http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsScrum_Castellano_FINAL-printed.pdf
http://www.agilealliance.org/
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http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
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Amiguet, Lluís. "A una empresa, qui no suma resta". La Vanguardia, 

19/12/2007.  

Entrevista de "La Contra" a Masaki Imai, filòsof d’empresa; creador del mètode 

kaizen (millora contínua). 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2007/12/19/pagina-

72/66274864/pdf.html?search=Masaki%20Imai 
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