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Què és? 

 Sota l’expressió el futur del treball explorarem el conjunt de 

tendències, canvis de fons i nous factors que les persones expertes han 
identificat com a susceptibles de configurar de manera determinant els 

nostres llocs i entorns de treball en un futur proper. Naturalment, tot intent 
predictiu presenta moltes àrees grises, incerteses i opinions divergents. 
Tanmateix, de l’anàlisi de tendències que ja estan presents en estat 

embrionari se’n deriven consensos entorn dels factors clau. 

 Durant la primera industrialització sorgiren temors i reticències sobre 

l’impacte que la mecanització tindria en els llocs de treball. Si bé és cert que 
d’una banda la producció automatitzada acabà amb molts oficis artesanals, 

d’altra banda creà nous llocs de treball associats (transport, 
comercialització, etc.) i absorbí l’enorme increment de la població durant els 
segles XIX i XX. 
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 La paradoxa de la situació actual és que estem entrant en una era 

altament tecnificada, però simultàniament les industries que 
tradicionalment generaven més llocs de treball estan en declivi (indústria 

pesada, mineria, automoció, etc.). Noves tecnologies com la robòtica, els 
vehicles autònoms o els drones estan impactant indústries i sectors. 
Cada vegada es faran més presents a la nostra vida quotidiana sense que 

tinguem clar quin serà el seu efecte últim. Davant l’efervescència de l’onada 
tecnològica en què estem immersos, les persones expertes s’han dividit en 3 

posicions: 

 Posició optimista: és la que sosté que qualsevol automatització 

que economitzi en l’ús de mà d’obra generarà més beneficis i 
crearà més demanda de nous productes i serveis. Com a 
conseqüència final es crearan més llocs de treball dels que 

s’hauran destruït. 

 Posició matisada: segons Erik Brynholfsson i Andrew McAfee, 

professors del MIT i autors de La carrera contra la màquina, tal i 
com va passar durant la primera era industrial, la nova onada 

aportaria grans beneficis, però no sense abans passar per un 
període de desorientació i de trasbalsos. És la fase temporal 
d’inadaptació de què ja parlava Keynes.  

 Posició pessimista: segons un informe de 2013 de Carl Benedikt 
i Michael Osborne de la Universitat d’Oxford, el 47% de les 

categories ocupacionals més monòtones corren un alt risc de ser 
automatitzades. El setmanari The Economist també ha dedicat 

diversos articles a alertar de l’enorme efecte que la tecnologia 
tindrà sobre els llocs de treball i a denunciar que els poders públics 
no estan fent el suficient per anticipar-se i donar-hi resposta. 

 L’augment de la desigualtat ha estat denunciat per nous moviments 
transversals com el 15-M a l’Estat espanyol o Ocuppy Wall Street als Estats 

Units. També és el tema del sorprenent best-seller del moment: El capital al 
segle XXI de Thomas Piketty. Que un llibre d’economia de gairebé 1.000 

pàgines s’hagi colat a les llistes dels llibres més venuts demostra fins quin 
punt la ciutadania està preocupada per aquesta tendència. 

 Des de la perspectiva de gènere, el futur del treball també presenta 

reptes i interrogants. Persisteixen distorsions i desigualtats paleses en 
àmbits com la retribució i la presència de dones en posicions de 

responsabilitat. Diversos estudis sostenen que, des del punt de vista 
macroeconòmic, una major participació de la dona en l’activitat econòmica 
impulsarà el PIB, compensarà la caiguda de la població activa i contribuirà 

al manteniment del sistema de pensions. Països amb taxes molt baixes, com 
el Japó, estan adoptant polítiques d’estímul de la incorporació de la dona, no 

només des de tradicionals postulats igualitaris, sinó amb arguments 
macroeconòmics de pes: el PIB augmentaria un quart de punt si 
s’assolissin taxes d’incorporació equiparables als països del G-7. 

 Els sindicats també s’estan adaptant als canvis en les relacions laborals. 
La davallada dels nivells d’afiliació els està portant a una creixent 
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coordinació de les seves accions amb grups que organitzen els treballadors i 
les treballadores des de plantejaments alternatius al model tradicional de la 
negociació col·lectiva. Aquests grups, anomenats socis solidaris pel principal 

sindicat nord-americà (AFL-CIO), sorgeixen en sectors on la penetració 
sindical és molt baixa (sectors precaris, amb alta rotació o de nova creació). 

Eines  

Presentem 7 factors de canvi i 12 tecnologies disruptives que impactaran en el 
futur del treball segons els/les experts/es: 

 Els 7 factors de canvi: The Work Foundation elaborà un informe 
mitjançant el Mètode Delphi, basat en l’intent d’aconseguir una àmplia 

convergència d’opinions d’un grup d’experts: 

 Ubiqüitat de les TICs: possibilitaran estils de treball basats en la 

flexibilitat i la multiplicitat d’ocupadors. Les grans bases de dades 
de consumidors i l’elaboració de perfils cada vegada més 

sofisticats dels clients, canviaran la relació entre el consumidor-
ciutadà i les organitzacions/Estat. Permetran la personalització a 
gran escala dels serveis. 

 Globalització: l’arbitratge global de costos s’estendrà a treballs 
tradicionalment basats en el coneixement. Cicles productius més 

curts i emergència de tendències globals de curta durada, però 
molt potents per la força dels números d’un consumidor global. 

 Creixement a 2 velocitats: els països BRIC (Brasil, Rússia, India 

i Xina) es convertiran en motors claus del creixement global. En 

canvi, les potències tradicionals veuran com minven els sectors en 
què havien basat el seu creixement: sector financer, consum 
privat, fabricació de béns i extracció de petroli i gas. 

 Desigualtat social i econòmica: limitació de les oportunitats de 
mobilitat social, major disparitat d’ingressos. Una franja cada 

vegada més estreta de persones treballadores de qualificació 
mitjana. 

 Formació contínua: l’Estat, les organitzacions i els treballadors i 
les treballadores hauran d’invertir en la posada al dia de les 

habilitats de la força del treball en una economia del coneixement 
globalitzada, on el ritme de les innovacions serà vertiginós.  

 Medi ambient i canvi climàtic: minva de les indústries 

intensives en recursos, increment del preu dels recursos 
energètics, innovacions en la contenció d’emissions i les energies 

alternatives. 
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 Evolució del paper de l’Estat: extensió del model de flexi-

seguretat com a resposta a l’atur estructural. 

  Les 12 tecnologies disruptives: segons un estudi del McKinsey Global 

Institute, aquestes són les tecnologies que tindran més impacte en termes 
d’incidència econòmica: 

 Internet mòbil: ja tota una realitat que s’estendrà amb nous 
dispositius sempre connectats. Potencial impacte d’un 40% de la 

força laboral global. 

 Automatització del sector del coneixement: sistemes de 

programari que seran capaços de realitzar tasques que 
requereixen judicis subtils amb informació incompleta. Impacte 

potencial sobre el 9% de la força laboral. 

 L’Internet de les “coses”: cada cop més objectes quotidians 

disposaran de sensors que recolliran i analitzaran dades i formaran 
xarxes entre ells. Potencial impacte en el monitoratge de 

problemes de salut i en els sectors de la seguretat i el transport. 

 La tecnologia cloud: ús de programari i maquinari en servidors 

remots, sovint com a servei. Ja tota una realitat, el 80% de les 
institucions dels EEUU tenen previst hostatjar aplicacions crítiques 
al cloud. 

 Robòtica avançada: robots amb millor percepció sensorial, 
habilitats i autonomia. Potencial impacte sobre el 12% de la força 

de treball global, sobretot en sectors manufacturers i de serveis. 

 Vehicles autònoms: poden operar amb una mínima intervenció 

humana. Potencial impacte sobre el parc de vehicles mundial (uns 
1.000 milions de cotxes, furgonetes i camions). 

 Genòmica avançada: seqüenciació ràpida i econòmica del codi 
genètic. Possibilitat no només de llegir, sinó també d’escriure 

l’ADN. Impacte disruptor en els sectors de la salut i l’agricultura. 

 Emmagatzematge d’energia: bateries de més duració i més 

econòmiques. Impacte sobre els 1.300 milions de persones sense 
accés a la xarxa elèctrica. 

 Impressió 3D: impressió d’objectes a partir d’un arxiu digital 
mitjançant l’addició de capes de material (plàstic, fibres de 

carboni). Impacte sobre el 12% de la força de treball. 

 Materials avançats: amb més resistència, conductivitat o 

funcionalitat. Sorgiran indústries basades en els nanotubs de 
carboni i els supermaterials.  

 Noves tècniques d’exploració gasista i petroliera: detecció i 

extracció de noves reserves. Més eficiència en el refinament.  
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 Energies renovables: millora de l’eficiència dels panells solars. 

Possible sorgiment de noves fonts d’energia ara insospitades, com 
ara la LENR (Low Energy Nuclear Reaction) que la NASA ha 

començat a investigar. 

La dada 

Segons Oussama Khatib, catedràtic del Laboratori d’Intel·ligència Artificial de la 

Universitat d’Stanford, al 2020-2025 ja tindrem una important quantitat de 
robots dotats de gran mobilitat, destresa, flexibilitat, adaptabilitat i fins i tot 

capacitat per interactuar amb els éssers humans. Fins ara els robots han limitat 
el seu impacte al camp de la producció industrial, però en un futur 
s’implementaran també en sectors com els serveis, la salut i l’atenció 

domèstica. La consultora McKinsey estima que 320 milions de persones 
treballadores podrien ser reemplaçades per robots a mitjà termini. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM PREPARAR-SE PER AL FUTUR DEL TREBALL 

 Passar del coneixements generals sobre àrees diverses a 
convertir-nos en mestres en sèrie: persones que 
aprofundeixen en habilitats i coneixements molt específics i 

especialitzats però estan preparades per canviar 2 o 3 
vegades durant la vida laboral d’àrea d’expertesa. 

 Aprenentatge permanent durant tota la vida. No 
necessariament en institucions acadèmiques tradicionals, 
sinó mitjançant MOOCs, autoaprenentatge, etc. 

 Passar de competir individualment a crear xarxes 

d’innovació, experimentació i compartició de coneixements.  

 Convertir-nos en nòmades del coneixement (Knowmads): 

ser capaços d’imaginar, crear i treballar en col·laboració 
amb gairebé qualsevol persona, en qualsevol moment i lloc. 
Configurar espais de treball flexibles i mòbils gràcies a les 
TIC. 

 Posar l’accent en l’oportunitat de treballar amb persones 
que siguin creatives i inspiradores, exercir tasques que 

siguin riques en significat i produir idees que ressonin amb 
els nostres valors. 
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L’experiència 

En aquesta unitat oferim un cas pràctic -MOB Barcelona- i un exercici de 

reflexió sobre el procés de canvi que suposa l'adaptació a aquestes noves 
tendències. 

 

 

 

 Situada en un antic espai industrial de 1.000 m2 proper a l’Arc del Triomf, 

la comunitat Mob-Makers of Barcelona comparteix una filosofia que va més 
enllà d’un simple espai de cotreball: pretén ser un punt de trobada de la 
comunitat creativa que impulsi el canvi des del networking presencial dels 

seus 120 membres de 35 organitzacions.  

 Les trobades casuals, les pauses pel cafè i l’atzar de compartir sostre 

amb persones amb interessos similars crea sinèrgies i projectes innovadors. 
Els membres de la comunitat maker es caracteritzen per la seva creativitat 

i esperit emprenedor. El concepte maker fou encunyat per l’editor de la 
revista Wired Chris Anderson per referir-se a persones amb l’habilitat de 
crear prototipus i fabricar objectes de manera àgil i col·laborativa, sense 

necessitar una gran estructura darrere. Anderson els considera l’avançada 
de la propera revolució industrial. 

 A Mob-Makers of Barcelona s’hi celebren esdeveniments periòdics com 

tallers d’impressió 3D o brainstormings sobre social media. També grans 

esdeveniments temàtics com: Global Service Jam, Firefox Apps Day, Etsy 
Meetup i el WeArt Festival. 

 El juny de 2013 s’hi celebrà la Barcelona Mini Maker Faire, un 

esdeveniment d’un dia de duració que comptà amb tallers d’electrònica, 
programació i impressió 3D, concurs de dansa de robots i una taula rodona 

sobre gestió de drets digitals. 

 Les Administracions Públiques comencen a interessar-se per aquestes 

manifestacions (que fins ara, s’han impulsat fonamentalment des de la 
iniciativa privada). La regidoria d’Habitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona 

ha estat estudiant un pla per a la implantació d’una xarxa pública de 
fablabs (centres de fabricació digital que usen impressores 3D, talladores 
làser i Internet per simplificar processos industrials i promoure la fabricació 

personal). En aquest àmbit ha estat pioner el Fab Lab Barcelona amb 
implantació a la ciutat des de 2007 que depèn del Institut d'Arquitectura 
Avançada de Catalunya (IAAC). 

 

http://www.mob-barcelona.com/homepage/
http://www.fablabbcn.org/
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La segona de les experiències ens ha estat facilitada per Santi Garcia, Human 

Capital Strategist. Després de més de quinze anys ocupant llocs directius en 
l'àrea de Recursos Humans a companyies de diversos sectors a Europa, Àfrica i 

Orient Mitjà, al 2006 funda Jakobsland Partners, boutique de consultoria 
enfocada a adaptar les pràctiques de lideratge i gestió del capital humà de les 
empreses a les exigències d'un entorn volàtil i complex. També és director de 

l’iOpener Institute for People and Performance per a la Península Ibèrica, 
ponent i col·laborador habitual en diferents programes i postgraus. Al seu blog 

http://www.santigarcia.net escriu des de 2006 sobre l’ “art de dirigir persones 
en un món en xarxa”: 

CONVERSES SOBRE EL FUTUR DEL TREBALL 

Un procés de canvi orientat a aprofitar les tendències tecnològiques, 

econòmiques, socials i normatives que estan transformant el món del treball ha 
de tenir un doble focus. Ha d'incidir, d'una banda, en la forma en què l'empresa 
es relaciona amb el seu capital humà i amb el mercat de talent i, per una altra, 

en la manera en què les persones de l'organització es relacionen entre si i amb 
el seu treball. 

Com qualsevol procés de canvi, un procés d'aquestes característiques ha de 
partir de la convicció que el canvi no només és necessari, sinó urgent, i tant per 

a l'empresa -ja que està en joc la seva competitivitat i, en darrer terme la seva 
supervivència al mercat de productes i serveis-, com per a les persones, que de 
no pujar-se a l’onada corren un risc semblant al mercat de treball. 

Aquesta consciència sobre la dimensió, profunditat i transcendència dels canvis 

que està experimentant l'entorn s'ha de potenciar i mantenir-se viva en el 
temps mitjançant converses que transformin la manera en què les persones de 
l'organització interpreten l'entorn, la situació de la seva organització, i els 

canvis que cal dur a terme en cada moment. 

El punt de partida d'aquestes converses pot ser molt divers: des d'un programa 

de debats on les persones elegides per catalitzar el procés comenten lectures o 
vídeos, a la inclusió d'un punt fix en l'agenda de les reunions de l'equip directiu, 
passant per xerrades d’experts, o sortides d'exploració que aportin a aquestes 

persones experiències inspiradores. 

Són les preguntes... 

En qualsevol cas és clau assegurar que en aquestes converses s'introdueixen 

una sèrie de preguntes que, en la nostra experiència, no són massa freqüents 
en els debats que es produeixen dins de les organitzacions. Preguntes com les 
següents: 

Sabem com enfrontar-nos a un entorn complex, on tot es mou molt ràpid i les 
relacions causa-efecte la majoria de les vegades no resulten evidents? 

Seguim intentant categoritzar o analitzar les situacions per després aplicar la 

"millor pràctica" que correspongui, o pel contrari entenem que en un entorn 
complex el que toca és experimentar noves solucions, i en funció dels resultats 
d'aquestes proves, decidir quina resposta correspon? 

https://www.linkedin.com/in/santiagogarcia
http://www.santigarcia.net/
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Per què les nostres pràctiques de gestió de persones són les que són a la nostra 

empresa? 

Responen a les necessitats concretes del nostre negoci i a la realitat específica 

del nostre entorn o, per contra, són solucions de "copia i enganxa" 
conseqüència que el directiu X un dia es va comprar el llibre Y en un aeroport, o 

algú va assistir a un "fòrum de benchmarking"? 

En quina mesura som presoners d'unes pràctiques i d'uns marcs mentals que 

van poder funcionar en el passat però no tenen per què servir en un entorn 
radicalment diferent? 

Quant ens pesa aquesta "motxilla"? 

Potser hàgim primat en excés l'eficiència davant l'adaptabilitat? 

Potser hàgim primat en excés la seguretat davant la resiliència? 

Quina factura ens poden passar ara aquestes decisions del passat? 

Els nostres directius assumeixen que ja no poden tenir-ho tot controlat? 

¿Que ja no poden saber-ho tot? 

I què cap informació romandrà secreta per molt de temps? 

Entenen, de veritat, la necessitat de redefinir el procés de presa de decisions i 
el valor de comptar amb les idees de més persones de l'organització, en 

particular les més exposades a les tendències emergents i les més en contacte 
amb el client? 

¿Comprenen l'avantatge que suposa per a l'organització comptar amb una 

diversitat de perspectives? 

Són prou humils per reconèixer que el món és molt gran i que per molt experts 

que siguem les millors idees no tenen perquè sorgir dins la nostra organització? 

És la nostra organització prou permeable a aquestes idees que poden néixer 
fora? 

Què fem per trobar-les? 

De veritat ens creiem que en l'economia de la creativitat i el coneixement 

comptar amb els millors és més important que mai? 

Fins a quin punt les nostres pràctiques són coherents amb aquesta creença? 

Com ens posicionem al mercat de talent? Quina és la nostra proposta de valor? 

Com percep el mercat aquesta proposta? 

Ens preocupem no només de captar el millor talent sinó també de construir 
contextos organitzatius que facilitin que aquestes persones donin el millor de si 

mateixes en la seva feina? 

En quina mesura ho estem aconseguint? 
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¿Entenem que en realitat el treball tira endavant no seguint les línies de 

l'organigrama sinó a través de les xarxes de relacions informals que vinculen 
les persones de l'organització entre si i amb els altres stakeholders de la 

companyia? 

Coneixem i comprenem aquestes xarxes i les seves dinàmiques o, per contra, 

són una mena de "caixa negra"? 

I la gent que treballa per a l'organització? 

Entenen les implicacions que tots aquests canvis en l'entorn tenen per a ells a 

nivell personal? 

Assumeixen que l'única seguretat en el treball a la qual poden aspirar és la que 

es derivi de la seva ocupabilitat? 

Entenen que ara necessiten posar en joc una altra sèrie de capacitats i que en 

molts casos ja no tindran un cap que els digui què han de fer en cada moment? 

Entenen que ja no poden esperar que vingui l'empresa a formar-los i que han 

de ser ells els que assumeixin el protagonisme del seu desenvolupament? 

Es preocupen de llegir l'entorn per detectar on hi ha les oportunitats: en quines 

activitats, en quines professions o en quins mercats? 

Es coneixen bé a elles mateixes (els seus motivadors, les seves passions, els 

seus valors, els seus interessos, les seves capacitats)? 

Com es maneguen en un context volàtil, incert i complex? 

Quines són les seves pors? Com podem ajudar a gestionar-les? 

 

En resum, com diria Benedetti, es tracta de canviar les preguntes als qui 

pensaven que ja tenien totes les respostes. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Blog: el futuro del trabajo 

Blog de Jordi Serrano, ex president de la Fundació Factor Humà i fundador de 
Future4Work, amb interessants reflexions i referències bibliogràfiques per 

entendre els canvis que ens esperen. Articles de fons que defugen el titular fàcil 
i la redacció telegràfica tan freqüent a Internet. 

http://blog.futurodeltrabajo.com 

 

Conferència TEDx: The Magic of Makers 

Enregistrament de la conferència de Cecilia Tham, impulsora de Makers of 
Barcelona, en el marc de l’esdeveniment TEDxESADE. El lema “si ho pots 

pensar, ho pots construir” resumeix la filosofia maker. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Pu1yQydg6s 

 

Conferència TEDx: What will future jobs look like? 

Conferència d’Andrew McAfee, del MIT Sloan School of Management, sobre com 

seran els treballs del futur i com cal formar les noves generacions per cobrir les 
necessitats d’una societat on el treball s’haurà transformat radicalment.  

https://www.ted.com/talks/andrew_mcafee_what_will_future_jobs_look_like 

 

Conferència TEDx: La tecnología y el futuro del trabajo 

Conferència de Jordi Serrano en el marc de TEDxRambles. Inspirant-se en 

l’ètica hacker, Serrano ens anima a recuperar els valors de grans organitzacions 
com Apple que van néixer de l’empenta i de la passió dels seus creadors. 

https://www.youtube.com/watch?v=kMOG9p3Au9s 

 

 “The onrushing wave”. The Economist, 19/01/2014. 

El prestigiós setmanari britànic fa un repàs històric i ofereix la seva visió sobre 

com gestionar el canvi i evitar el col·lapse del mercat laboral que pot arribar en 

un futur no tan llunyà. 

http://future4work.com/
http://blog.futurodeltrabajo.com/
http://blog.futurodeltrabajo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_Pu1yQydg6s
https://www.ted.com/talks/andrew_mcafee_what_will_future_jobs_look_like
https://www.youtube.com/watch?v=kMOG9p3Au9s
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http://www.economist.com/news/briefing/21594264-previous-technological-

innovation-has-always-delivered-more-long-run-employment-not-less 

Traducció disponible a factorhuma.org a: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0714&Itemid=11  

 

“Els papers de la Fundació núm. 11: Escenaris de futur en la relació treballador-

organització”. Fundació Factor Humà, 18/01/2011. 

Resum d’un ampli informe de The Work Foundation sobre els motors de canvi 

que impulsaran el futur i els escenaris divergents que anticipen els experts. 
Inclou una secció sobre els reptes que aquests canvis plantejaran als RH. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

480 

http://www.economist.com/news/briefing/21594264-previous-technological-innovation-has-always-delivered-more-long-run-employment-not-less
http://www.economist.com/news/briefing/21594264-previous-technological-innovation-has-always-delivered-more-long-run-employment-not-less
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10714&Itemid=11
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10714&Itemid=11
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8480
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8480

