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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LL’’eemmppoowweerrmmeenntt  

"Quan en una empresa hi ha especialistes, la gent converteix el 
coneixement en un abús de poder. La superespecialització és una 

infrautilització de l’ésser humà” 

Carlos Álvarez Jiménez 
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Què és? 

ü L’empowerment és un mot anglès que es pot traduir literalment per 
"donar poder". Com a eina de direcció és refereix a una delegació de poder 
i autoritat que efectua el directiu envers les persones i els equips que 
dirigeix dins un model descentralitzat i autònom d’organització. 

ü  L’empowerment agrupa conceptes diversos com l’estil de lideratge, la 
comunicació, la delegació i el treball en equip units en el propòsit de conferir 
flexibilitat i autonomia organitzativa. 

ü L’empowerment augmenta la responsabilitat però també el compromís, 
l’autonomia i l’autoritat dels treballadors. A més, facilita l’adquisició de 
noves habilitats i coneixements més enllà dels estrictament requerits en la 
descripció del lloc de treball. 

ü L’empowerment aproxima el lloc de presa de decisions al lloc d’execució 
de les mateixes. 
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ü L’empowerment es veu afavorit notablement per les noves tecnologies de 
la informació i la comunicació.  

ü El principi de l’empowerment és anivellar el poder que s’atorga i la 
responsabilitat que s’exigeix. Molts dels problemes de la delegació 
tradicional sorgeixen d’una falta de simetria entre aquests dos elements. 

ü L’empowerment facilita un model d’organització basat en els equips 
autodirigits enlloc de les tradicionals estructures piramidals amb 
supervisió contínua i centralitzada. Aquests equips desenvolupen els 
següents trets positius que es tradueixen en avantatges competitius: 

§ Proactivitat. 

§ Flexibilitat. 

§ Innovació. 

§ Compromís. 

Eines 

L’empowerment és un concepte integral que agrupa components variats per 
assolir un canvi de cultura. Els principals components són: 

ü Delegació: l’empowerment es basa en la delegació. Delegar permet 
utilitzar tot el potencial que tenen els treballadors en benefici de l’equip. La 
delegació completa suposa compartir unes tasques, una responsabilitat i 
una autoritat. Si no s’assigna algun d’aquests elements, la delegació no pot 
ser eficaç. Delegar no és desentendre’s. Calen uns processos previs i de 
seguiment per a una delegació efectiva: 

§ Avaluar les competències de les persones.  

§ Definir la responsabilitat. 

§ Atribuir una autoritat i autonomia suficients. 

§ Proporcionar informació, suport i recursos. 

§ Seguiment periòdic. 

§ Feedback i reconeixement. 

§ Reconèixer un marge d’error com una possibilitat per aprendre. 

ü Comunicació: la comunicació és un component fonamental de 
l’empowerment. La informació ha de fluir i ser accessible a tots els nivells. 
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§ Comunicació interna: una bona comunicació tant vertical com 
horitzontal és necessària. En un sentit vertical dóna a conèixer les 
tasques que es deleguen i facilita el seguiment. En un sentit 
horitzontal habilita els equips per a l’autodirecció i la creació de 
sinèrgies. 

§ Tecnologies de la informació i la comunicació: l’ús de les noves TIC 
facilita en gran mesura l’empowerment. Alguns exemples d’ús són 
els fulls interactius de seguiment de processos (per fer el 
seguiment de diversos nivells de delegació i de l’estat dels equips), 
l’autonomia geogràfica proporcionada pel teletreball o les reunions 
virtuals i documents d’elaboració col·lectiva.  

ü Formació: per poder donar poder i habilitar l’autonomia personal cal que 
les persones estiguin formades tant en habilitats concretes com, sobretot, 
en la cultura de la responsabilitat i l’autonomia. Per això, l’eina de formació 
que facilita i s’adapta especialment als requisits de l’empowerment és el 
coaching. A més, en assumir majors nivells de responsabilitat, el 
treballador entrarà en un procés de renovació contínua de les seves 
competències i habilitats. L’exercici de l’autonomia és, per ella mateixa, una 
eina formativa.   

 La dada 

L’estudi Empowerment and Performance (2004) de Wall, Wood i Leach sobre 
organitzacions que adopten l’empowerment demostra una millora no només de 
la motivació dels treballadors, sinó també del rendiment econòmic d’aquestes 
organitzacions. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

FASE PRÈVIA 

• Aconseguir el suport de la direcció. 

• Tenir clar que l’empowerment suposa un canvi 
del model d’organització. No és un canvi menor 
que es pugui implementar sense planificació. 

• Alinear l’empowerment amb la visió, la 
estratègia i els valors de l’organització. 
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PLANIFICACIÓ 

• Comunicació interna dels valors continguts en 
l’empowerment. 

• Formació de les persones i els equips  en 
autonomia, responsabilitat i autodirecció. 

• Formació d’equips autodirigits: determinació 
dels seus integrants, contacte gradual amb 
situacions reals de presa de decisions, atribució 
d’objectius coherents amb el nivell de 
responsabilitat delegat. 

SUPORT 
 

• Definir els processos d’acompanyament per a 
equips autodirigits que ja funcionen de manera 
autònoma. 

• Definir els mecanismes d’avaluació periòdica 
del funcionament de l’empowerment. 

• Mantenir el suport en el temps.  
 

RETORN 

• Avaluar l’exercici dels equips autodirigits. 

• Identificar errors i analitzar-los en conjunt com 
una oportunitat d’afinar els processos delegats. 

• Considerar nous plans de formació i noves 
accions comunicatives segons els resultats 
obtinguts. 
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L'experiència 

 

ü Fremap és una mútua que va néixer a finals de la dècada dels seixanta 
com una segregació de Mapfre dedicada al tractament integral dels 
accidents de treball. 

ü Fremap, amb una quota de mercat del 24% a Espanya, té una cartera de 
373.000 empreses clients que sumen 3,7 milions de treballadors i 400.000 
autònoms. 

ü A partir d’un document sobre cultura de l’organització redactat el 1988 i 
sota l’impuls del seu primer directiu Carles Álvarez, FREMAP s’organitza 
segons un model de gestió on no hi ha divisió del treball, ni departaments, 
ni a penes jerarquies; tots els empleats són iguals; la delegació és màxima; 
escassegen els alts directius i les decisions s’adopten de manera 
descentralitzada. 

ü Cada empleat s’encarrega d’una àrea territorial, on es responsabilitza de 
totes les funcions, independentment que siguin comercials o financeres. El 
treballador pren totes les decisions i resol els problemes que es presenten a 
les empreses associades del seu territori i als seus empleats. 

ü Aquest model facilita l’interlocutor únic amb el client i la llibertat del 
treballador. A més, es fomenta el treball en equip perquè el treballador 
sempre pot consultar els dubtes amb treballadors que tenen les seves 
mateixes responsabilitats. 

ü Aquest model qüestiona l’organització clàssica d’especialistes i la divisió 
taylorista del treball. Aconsegueix utilitzar al màxim les capacitats dels 
treballadors i es basa en la subsidiarietat. 

ü Aquest model és vist pels seus creadors com a generalitzable a qualsevol 
organització de serveis. 
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