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UUNN II TTAATT   DD EE   CC OO NN EE II XX EEMM EE NNTT   

GGeenneerraacciióó  YY  
"Podem estar davant una onada de treballadors que combina el 

treball en equip i la persistència dels babyboomers, amb els 
coneixements tecnològics de la generació X” 

Ron Zemke 
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Què és? 

ü Generació Y és un terme sociològic per denominar els trets distintius i 
les actituds vitals de totes aquelles persones nascudes entre 1981 i el canvi 
del mil·lenni (que actualment tenen fins a 29 anys). El nom prové de l’ordre 
alfabètic, ja que es consideren els successors de la Generació X. 

ü Altres denominacions amb què es coneix aquesta generació són: 
Generació Why (per la similitud fonètica amb “y” en anglès i la seva 
tendència crítica), Generació Nintendo (per la seva valoració de la 
dimensió lúdica), Generació Digital (per haver nascut immersos en les 
noves tecnologies i les seves possibilitats d’interacció) o Millenials.  

ü Aquest tipus de termes “paraigües” que abasten gent i fenòmens molt 
dispars sempre solen ressentir-se de certa generalització. Tanmateix, podem 
identificar alguns elements comuns als integrants d’aquesta generació fruit 
del seu context socioeconòmic: 
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§ A Espanya, han nascut ja en plena  democràcia: això els fa més 
crítics, menys tendents a reverenciar les estructures jeràrquiques. 
Sovint, a més d’entendre les decisions, necessiten enriquir-les amb 
les seves pròpies aportacions. 

§ Han nascut en un món global, fet que els fa menys radicats al seu 
lloc natal que d’altres generacions. Contemplen la mobilitat 
geogràfica com a una oportunitat i no com un desterrament. 

§ L’envelliment de la població a Occident va desfermar fins fa ben 
poc la guerra pel talent. Els membres amb més potencial de la 
Generació Y, com a mínim fins l’actual situació de crisi, s’han sentit 
cortejats per les organitzacions. 

§ Han crescut immersos en el món digital: són la generació del web 
2.0, les aplicacions interactives i les xarxes socials. No veuen la 
informació com a poder sinó com a actiu que, en compartir-se, 
genera sinèrgies positives. 

§ En molts casos han vist com la generació dels seus pares (nascuts 
a la postguerra i en l’Espanya del “desarrollismo”) deixaven en un 
segon terme la vida personal i se centraven en la feina. En 
contrast, els integrants de la Generació Y no identifiquen sacrifici 
amb resultats, ni creuen que treballar més hores sigui treballar 
millor.   

§ Fins la crisi actual, la seva vida laboral s’ha desenvolupat 
generalment en un context de bonança econòmica. Això els ha fet 
poc aferrats a una feina concreta, no valoren conceptes propis 
d’altres generacions com la fidelitat a una organització perquè són 
proclius a la mobilitat laboral; amb la mentalitat de “sempre hi 
ha una altra feina”. 

§ Tenen una baixa resistència al canvi, agilitat, adaptabilitat i 
valoren el treball en equip.  

Eines 

Per atreure i retenir els talents de la Generació Y cal emprar eines que s’ajustin 
a la seva visió de les relacions laborals.  

ü Procés de selecció: difondre el missatge i la imatge de l’organització en 
un llenguatge proper a la Generació Y. Potenciar l’aspecte visual i sintètic de 
la comunicació, el  reclutament online i la presència a xarxes socials. 

ü Formació: els membres de la Generació Y valoren molt la formació fins 
el punt que molts d’ells viuen en una universitat permanent: realitzant 
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postgraus, màsters o aprenent idiomes. Una bona oferta formativa els 
resulta molt atractiva. 

ü Desenvolupament: escurçar les etapes i els plans de carrera. La 
Generació Y no pensa en termes del llarg termini, requereixen veure un 
itinerari clar i un feedback constant. 

ü Comunicació: emprar eines d’accés col·lectiu a la informació i de treball 
col·laboratiu: blogs, wikis, documents de redacció compartida, etc. Són les 
eines que la Generació Y empra de forma natural, perquè donen espai a la 
discussió i a la interacció, en lloc dels tradicionals informes i memoràndums.  

ü Temps de treball: potenciar l’harmonització entre la vida personal i 
laboral. Establir mecanismes de flexibilitat laboral que permetin 
configuracions personalitzades, considerar la implantació del teletreball per 
processos que ho permetin. 

ü Entorn laboral: ambients oberts que potenciïn la comunicació i el 
contacte entre diferents departaments de l’organització.  Generar un clima 
positiu, fins i tot lúdic, a través dels espais, sales de descans, clubs 
esportius, etc. 

 

La dada 

Un estudi de Forrester Research compara l’ús de les noves tecnologies en la 
Generació X i la Generació Y. Els resultats mostren que 9 de cada 10 membres 
de la Generació Y usen habitualment dispositius de comunicació electrònica. La 
relació amb la tecnologia és molt diferent entre les generacions: mentre la 
Generació X utilitza les noves tecnologies quan els resulten convenients per a 
una tasca, els de la Generació Y hi viuen immersos, són el seu medi natural; no 
les utilitzen en funció d’alguna cosa a aconseguir, sinó perquè formen part del 
seu estil de vida. 
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Guia de Treball 

Gestió d’equips intergeneracionals: donada la coexistència de persones de 
diferents generacions en el lloc de treball, poden donar-se diferents 
combinacions en funció de l’edat de les persones que dirigeixin els equips de 
treball. Aquest perfils d’edat solen correspondre a diferents sectors productius.  
A continuació, detallem aquestes possibles combinacions i els riscos associats 
que han de ser gestionats per RH. 

 

 

 LIDEREN  

LIDERATS  

BABYBOOMERS GENERACIÓ Y 

BABYBOOMERS 

 
• Els entorns solen ser 

estables i els 
mercats tradicionals. 

 
• Pot haver-hi 

conflictes jeràrquics 
o d’estatus. 

 
• Un exemple és el 

sector públic. 
 

 
• Són mercats canviants, 

en redefinició i amb 
molta presència d’I+D. 

 
• El risc és que els 

treballadors de més 
edat se sentin 
discriminats. 

 
• Un exemple és el sector 

farmacèutic. 
 
 

GENERACIÓ Y 

 
• Són sectors on el 

mentoring i coaching 
prenen gran 
importància. 

 
• Pot haver-hi 

conflictes de valors, 
salts generacionals. 

 
• Un exemple és el sector 

financer. 

 
• Mercats molt 

competitius, en canvi 
constant i estructures 
flexibles. 

 
• El risc és perdre visió a 

llarg termini de 
l’orientació de 
l’organització. 

 
• Un exemple és el sector 

tecnològic. 
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L'experiència 

 

ü everis és una consultora  tecnològica,  formada majoritàriament per 
professionals de la Generació Y amb un entorn de treball molt exigent, i una 
rotació no desitjada abans de la crisi del 20% (en l’actualitat està per sota 
del 10%). everis, entre d’altres premis, ha estat declarada la 6a millor 
empresa amb més de 1000 treballadors on treballar a les llistes de Great 
Place to Work l’any 2009. 

ü Un conjunt d’eines facilitadores ajuden que everis sigui capaç d’adaptar-
se a aquesta nova generació. En primer lloc la companyia està disposada a 
fer-ho i això és un element clau. A més, es tracta d’un negoci de l’àmbit 
digital, un entorn molt proper a la Generació Y. També destaca el fet que 
everis ja quadra en molts aspectes de recursos humans amb aquesta 
generació: carrera professional ràpida i individualitzada, canvis constants, 
cerca de persones amb iniciativa, flexibilitat, capacitat de treball en equip 
(tot correspon amb els valors de la companyia). Alguns exemples: 

§ En reclutament i selecció: integrar màrqueting a la venda de 
l’oferta laboral; apropar-se als universitaris; centrar-se en les 
competències d’actitud durant la selecció 

§ En desenvolupament professional: itineraris de carrera 
predefinits amb fins a cinc itineraris a escollir; avaluacions de 
rendiment constants i promoció anual 

§ En comunicació: utilització de solucions web 2.0; generar un 
clima adequat per fer sorgir les iniciatives i després recolzar-les; 
promoure valors com la solidaritat 

ü everis va posar en marxa, en col·laboració amb la consultora e-Motiva, 
un projecte amb la finalitat de reduir la rotació no desitjada quan aquesta 
encara era del 20%. L’objectiu era una reducció del 40% d’aquesta rotació i 
en un any arribar al 12% total. 

ü L’enfocament conceptual en què es va basar la intervenció és la gestió 
del vincle: hi ha forces que uneixen la persona amb l’organització i forces 
que estiren des de fora; quan les que estiren des de fora són superiors la 
persona se’n va. Hi ha tres tipus de forces:  

§ Vincle formal: tipus de contracte (ETT, temporal o fix)  
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§ Vincle transaccional: què dono, què rebo (en essència, temps a 
canvi de diners)  

§ Vincle emocional:  com em sento? (m’agrada  la  feina? em sento 
ben dirigit? em sento ben pagat?)   

ü Incrementar el transaccional és molt fàcil però molt car. Incrementar 
l’emocional és molt barat però potser no és tan fàcil. Cal un anàlisi d’allò 
directament gestionable i que impacta les persones, el context intern: 

§ Anàlisi de les pràctiques (selecció, acollida, retribució, lideratge, 
etc.)  

§ Anàlisi de les dades objectives de la situació i construcció d’un 
model estadístic predictiu de la probabilitat de baixa d’una  
persona. 

§ Anàlisi de les percepcions:  

§ Entrevistes a candidats rebutjats en el procés de selecció. 

§ Focus groups: una aproximació qualitativa als motius de baixa. 

§ Qüestionari a tots els empleats. 

ü La metodologia emprada va ser la e-MAP ATTITUDES, un  avenç molt  
innovador respecte els estudis de clima convencional i que es basa en 
canviar el focus de l’anàlisi, passant de l’anàlisi dels temes (retribució, 
lideratge, comunicació, etc.) a l’anàlisi  dels posicionaments  actitudinals  
de  les persones. 

ü Els resultats  de l’anàlisi van mostrar que els joves s’incorporen a 
l’empresa amb un fort vincle de permanència, volen aprendre i volen 
projecció de carrera. El vincle es deteriora quan, perllongant-se el 
sobreesforç, la persona perd confiança en què l’esforç  sigui  important per a 
l’organització. No resulten diferencials ni el salari, ni la possibilitat de 
promoció, etc. 

ü El pla d’acció estava enfocat a recuperar la confiança, actuant de forma 
contundent en relació a la conciliació i a la pressió. Es van posar en marxa 
també altres temes com ajustaments en la selecció. 

ü El resultat del projecte va ser considerat força positiu, en arribar a un 
13,9% de rotació, quan l’objectiu era del 12% i la mitjana del sector se situa 
en un 30%.  

 

 

ü La primera botiga de Mango va néixer el 1984 i estava ubicada al Passeig 
de Gràcia de Barcelona. Actualment la cadena compta amb 1.208 botigues 
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repartides en més de 100 països en forma de franquícia o botiga pròpia.  
Mango  té un  total de 7.800  treballadors. 

ü Des de Mango veuen aquesta nova generació com un col·lectiu amb 
capacitats noves. L’organització requereix qualitats que especialment la 
gent  jove  pot  aportar: creativitat, imaginació i innovació. Es tracta 
d’aconseguir crear oportunitats a partir d’aquest grup generacional.  

ü  Mango duu a terme una sèrie d’accions de recursos humans per garantir  
el desenvolupament del talent dels empleats. En primer lloc, es destaca la  
importància de l’entorn de treball. Són de vital importància les relacions 
socials i la cultura participativa. 

ü Afavoreix l’aprenentatge continu dels treballadors. Per facilitar-lo va 
posar en marxa un manual de consulta en format wiki. L’actualització era el 
gran repte d’aquest manual per la qual cosa es va decidir triar el format 
online més fàcilment modificable i ampliable que el paper. Tots els directors 
de botiga poden participar en aquest manual (cultura participativa) i 
compartir experiències.  

ü  El coaching d’equips de venda com a pla de desenvolupament 
d’habilitats líder-coach en els equips de direcció. Es busca atreure i 
desenvolupar els treballadors mitjançant habilitats clau com l’escolta activa i 
la implicació. És molt important el diàleg, per tant, una avaluació no 
directiva i més enfocada a l’aspecte emocional. 

ü La formació de venda com a model d’aprenentatge. L’acció se centra en 
dos nivells: 

§ El pla de benvinguda: l’objectiu és que el treballador aprengui a 
vendre seguint la filosofia de Mango, és a dir, sensibilitzar-lo amb 
la cultura de l’organització. 

§ La formació continuada: per aconseguir-la s’utilitza un quadern 
multimèdia de fitxes de formació que conté els conceptes clau 
per a la venda i una tutorització d’una venedora amb més 
experiència. Es fa a través de reunions d’equip, jocs en la botiga i 
el taulell d’anuncis.  

Materials 
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García Aller, Marta. La generación precaria. Madrid: Espejo de Tinta, 2006. 

A. Martin, Carolyn; Tulgan, Bruce. Managing Generation Y. Amherst, 
Massachussets: HRD Press, 2001. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

El repte de gestionar la Generació Y: experiències pràctiques. Fundació Factor 
Humà, 12/11/2008. 

Vam abordar les dificultats i oportunitats que plantegen a RH les noves 
generacions. Vam comptar amb Carles Sánchez, expert en compromís i 
motivació, i les experiències d'everis i de Mango. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7270 

 

Pérez-Bouzada, Andrea. Generació Einstein: primer la felicitat, després el 
treball. 5 Días, 18/09/2007. 

Són pràctics, crítics i volen fer-se escoltar: es tracta de la Generació Einstein. 
Els joves nascuts a partir de 1988, i que segueixen l'anomenada Generació X, 
ja tenen nom, segons un nou estudi.  

Dintre d’aquesta notícia també trobaràs el resum de la presentació d’un estudi 
realitzat per l’agència holandesa de comunicació Keesie basat en 10 anys de 
treballs i converses amb joves de la Generació Y. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6240 

 

Generation Y - a guide to how to manage the younger generation 

Complet dossier especial del portal britànic Personnel Today. Recull 
experiències, estudis empírics, consells de gestió i desmitificacions de la 
Generació Y. 

http://www.personneltoday.com/articles/2008/09/15/47163/generation-y-a-
guide-to-how-to-manage-the-younger-generation.html 
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