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Amb el suport de:



Introducció

Vivim una època de canvis que està trastocant les arrels de la pròpia societat 
i dels models econòmic, financer, polític, empresarial i també dels valors 
humans i espirituals. Parlem doncs, d’un canvi de Paradigma. Estem assistint 
a un canvi d’era que ens reportarà una evolució de la pròpia humanitat.

És en aquest marc que hem de contextualitzar els models organitzacionals 
que tenim, per tal d’observar i distingir el què funciona del què no.   

Les empreses en el sentit més ampli, o sigui atribuint el mot a les orga-
nitzacions de tot tipus, han estat fins ara el motor del progrés, del canvi i 
de la pròpia societat. Tanmateix, en els darrers anys hem comprovat que 
seguien objectius i dinàmiques que ens estan portant al col·lapse natural, 
a un consumisme i materialisme desfermat que  provoca  una forta des-
igualtat (també dins les organitzacions), en una general insatisfacció de 
les persones (el 77% dels treballadors se senten insatisfets), en un greu 
desequilibri entre la vida privada i laboral i en definitiva, a una manca de 
benestar social causat no tant per una falta de comoditats materials, com 
per les insatisfaccions personals, per la frustració causada per les des-
igualtats, i també per una manca de sentit vital i per una falta de respon-
sabilitat sobre el futur social i natural del planeta. 

La crisi econòmica ha trencat el miratge basat en la seguretat material i 
ara aquesta realitat que intuíem es fa més palesa que mai, tant en la in-
quietud i tensió social com en els resultats d’estudis científics que apunten 
un possible col·lapse de la Terra. Les exigències socials són més intenses, 
les pressions dels mercats i dels inversos més punyents i sembla que el 
temps s’acabi. 

Davant d‘aquesta situació ja no ens serveixen ni els mètodes ni els pro-
cessos que utilitzàvem fins ara per a solucionar uns problemes que cada 
vegada són més complexos i estant més inter-relacionats. No ens serveix 
el sistema jeràrquic de les organitzacions ni el lideratge ni l’estil de rela-
cions que hem tingut fins ara. I tampoc ens serveixen uns objectius basats 
en uns resultats a curt termini que desgasten el planeta i la societat. Ara 
cal retornar a l’origen, però amb la lliçó apresa. Cal recuperar el sentit de 
les organitzacions, de la seva existència. Cal entendre que les persones 
són el centre de l’activitat. Cal ser conscients que les persones satisfetes i 
motivades són les que podran desenvolupar les organitzacions capdavan-
teres que sobreviuran demà, i que només equips innovadors, creatius, i 
basats en la diversitat, en l’equitat, l’ètica i l’equilibri entre la vida personal 
i professional podran treure el millor del seu talent, esdevenint més que la 
suma de les parts.  
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Introducció

Els patrons que teníem establerts, i que fins ara funcionaven, han deixat de 
fer-ho. Ara urgeix traçar camins nous que permetin reinventar les empreses 
per afrontar el canvi i liderar un nou paradigma social.  

Les jornades anuals organitzades per l’Observatori Dona Empresa i Econo-
mia i dedicades a donar suport a les empreses en aquesta era de canvis han 
plantejat temes tant candents com les claus d’un nou estil de lideratge, els 
valors de les empreses del futur o bé les empreses amb ànima. 

Per aquesta IV Jornada proposem fer un pas més, per tal de repensar el 
sentit fundacional de les empreses, la seva direcció i organització interna en 
el marc social, econòmic i financer en el que ens trobem però mirant cap a 
on volem anar com humanitat.   

Sota el títol: Organitzacions per a un canvi de paradigma, en la IV Jornada 
de l’Observatori Dona Empresa i Economia volem reflexionar sobre les 
següents preguntes: 

• Quin és el lideratge i l’estil de relacions que necessitem per afrontar el 
futur?  

• Quins han de ser els valors i la visió de les empreses per continuar existint?

• Com podem aconseguir un major grau de satisfacció dins les organitza-
cions? 

• Com ens podem organitzar per tenir millors beneficis (no només 
econòmics) entre tots i totes?

• Com ens podem relacionar les persones dins les organitzacions?

• Com podem potenciar la part de l’èsser humà que fins ara ha quedat fora 
de les organitzacions com és la intel·ligència emocional i la intel·ligència 
espiritual? 

Anna Mercadé
Directora Observatori Dona, Empresa i Economia
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Programa

08.30 h Acreditació dels assistents

09.00 h Benvinguda i presentació

 Molt Honorable Sra. Núria de Gispert i Català
 Presidenta del Parlament de Catalunya
 Excel·lentíssim Sr. Miquel Valls i Maseda
 President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
 Sr. Jaume Lanaspa i Gatnau
 Director executiu de l’Obra Social “La Caixa”
 Sra. Núria Lao i Mulinari
 Presidenta de l’Observatori Dona, Empresa i Economia

09.30 h Reinventant l’empresa basant-se en les persones, el client i l’eficiència

 Sr. Pablo Aretxabala
 Assessor per al canvi organitzacional cap a un nou estil de relacions

10.00 h Bones pràctiques d’organitzacions

 Sra. Montserrat Vendrell
 Directora General de Biocat
 Sra. Laura Morata
 Empresària i Directora General de Madre mía del Amor Hermoso
 Sra. Pilar Almagro i Marcos
 Sòcia fundadora i Presidenta executiva del Gup VertiSub
 Moderadora: Sra. Anna Mercadé
 Directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia

11.00 h Pausa cafè

11.30 h El desafiament d’un món en plena transformació. Codi F.W (Four Winners)

 Sra. Rosana Agudo
 Directora General de TTI (Tecnologia per a la Transformació Interior)

12.00 h Taller de generació de noves idees per a les organitzacions del futur

 Sra. Pepa Ninou i Pere
 Responsable del Pla Nacional de Valors
 Sra. Sílvia Sabrià i Mestras
 Directora General de Tick Translations
 Sra. Marta Zaragoza i Domingo
 Sòcia-Directora de Cresàlida, professora de la UB
 Sra. Anna Mercadé i Ferrando
 Dinamitzadora. Directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia 

14.00 h Cloenda

 Sr. Xavier Carbonell
 Director Gerent de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
 Sra. Montse Gatell
 Presidenta de l’Institut Català de les Dones
 Il·lustríssima Sra. Francina Vila i Valls
 Regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona



Amb el suport de:

Dimarts 16 d’octubre de 2012 8.30 hores (es prega puntualitat)

CaixaForum Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8 Barcelona

Inscripció gratuïta www.donaempresaeconomia.org - a/e donaempresaeconomia@cambrabcn.org


