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Mercabarna amb dues taules solidàries

Davant de l’actual situació eco-
nòmica, l’Àrea de Qualitat de
Vida, Igualtat i Esports de l’A-
juntament de Barcelona ha cre-
at la Taula d’Excedents Alimen-
taris. Un organisme que pretén
incrementar i millorar l’aprofi-
tament dels excedents alimen-
taris que es generen a la ciutat,
amb l’objectiu de cobrir les ne-
cessitats bàsiques d’un major
nombre de famílies. 
Mercabarna juntament amb
d’altres entitats com la Funda-
ció Banc dels Aliments, Creu
Roja, Càritas, el Consell de Gre-
mis de Barcelona, l’Associació
de Grans Empreses de la Distri-
bució, PIMEC-Comerç, entre
d’altres, integren aquesta Taula,
que treballarà per sumar esfor-
ços i crear noves estratègies de
col·laboració.
En aquest sentit, Mercabarna ja

col·labora, des de fa 10 anys,
amb el Banc dels Aliments,
amb la cessió a aquesta entitat
d’un magatzem per recollir els
productes frescos excedentaris i
d’una oficina dins del recinte.
A més, col·labora amb les asso-
ciacions de majoristes de les
empreses ubicades al recinte en
la realització de campanyes de
comunicació per tal d’incre-
mentar les donacions.

Amb 2€, aliments per a una
setmana 

Així mateix, Mercabarna ha
col·laborat un any més amb la
campanya “Taula per a 7.000
milions”, que impulsa l’ONG
Intermón Oxfam. 
Aquesta iniciativa pretén rei-
vindicar i facilitar l’accés a l’a-
limentació als habitants de di-
ferents països d'Àfrica, Amèrica
Llatina i Àsia, ajudant al desen-
volupament dels productors
d’aquestes zones. 
Empreses i particulars poden
col·laborar-hi amb donacions a
partir dels 2€ (pressupost que
necessita un habitant del Sahel
(Àfrica) per alimentar-se durant
una setmana) que es poden fer
a través del web:
http://www.intermonoxfam.
org. Alumnes i pares, celebrant el dia de la

música a Simphonie

Imatge de les estovalles solidàries
d’Intermón Oxfam 

Simphonie
celebra la festa
de la música

Unes 80 famílies van participar
en la festa de la música que va
organitzar l’escola bressol de
Mercabarna, Simphonie, el 24
de novembre, coincidint amb
la celebració de Santa Cecília,
patrona dels músics. 
Durant l’acte es van fer activi-
tats relacionades amb el món
de la música: des d’un concert
de guitarra fins a tallers que
tenien com a fil conductor “La
flauta màgica” de Mozart. La
festa també va servir per fer
una trobada amb exalumnes
de l’escola i celebrar una jor-
nada de portes obertes per a
noves famílies. 
Més informació sobre Simpho-
nie, al 93 556 11 70 o a
www.simphonie.com 
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Mercabarna i l’associació em-
presarial ASSOCOME han posat
en marxa, el mes de novembre,
tres noves comissions tècniques
per impulsar projectes que
afecten el conjunt d’usuaris
d’aquest polígon alimentari i
que tenen com a objectiu la
sostenibilitat i l’estalvi de re-
cursos. 
Centrades en temes de mobili-
tat, energia i tractament d’ai-
gües, aquestes tres comissions
se sumen a les dues que ja es-
tan en funcionament des de fa
anys: la de Telecomunicacions
–on també s’integren els Gre-
mis de Majoristes de Fruites i
Hortalisses i Peix– i la de Salut
i Seguretat Laboral. 
Aquestes noves comissions,
fruit de l’acord entre la direcció
de Mercabarna i la junta d’AS-
SOCOME assolit el 7 de novem-
bre, són un exemple de la ja
tradicional col·laboració i vo-
luntat de diàleg entre Merca-
barna (sector públic) i els em-
presaris del recinte (sector

Mercabarna i ASSOCOME impulsaran nous projectes en
mobilitat, energies i aigües

privat) per potenciar tota mena
d’iniciatives que afavoreixin el
desenvolupament d’aquesta
Unitat Alimentària i millorin la
competitivitat de les empreses.

Estalvi energètic 

Aprofitant la gran concentració
d’infraestructures de fred que hi
ha a Mercabarna, la  comissió
d’energia està estudiant la crea-
ció d’una xarxa d’infraestructu-
res específiques que permetrà la
distribució de fred entre les em-
preses de la Unitat Alimentària.
Aquesta iniciativa, anomenada
District Heating & Cooling, ja
s’aplica amb èxit a diferents
barris de ciutats europees, i
pretén estalviar costos i reduir
les emissions de CO2. 
L’objectiu és ser més respectuo-
sos amb el medi ambient, però
també adaptar-se a les futures
normatives europees en aquesta
matèria que, com ja passa en
alguns països, penalitzen les
emissions d’aquest gas.  

Així mateix, Mercabarna i AS-
SOCOME també estan treballant
en un projecte de contractació
conjunta del subministrament
elèctric, mesura que servirà, tal
i com ja passa en matèria de te-
lecomunicacions, per reduir les
despeses que tenen les compan-
yies de la Unitat Alimentària en
aquest concepte. 

Reordenació de la mobilitat 

La comissió de Mobilitat està
actuant en diferents línies. Una,
millorar i  reordenar la circula-
ció del recinte, aprofitant els
futurs projectes de reurbanitza-
ció del Mercat Central de Frui-
tes i Hortalisses i la ZAC, i dos,
construir nous aparcaments en
alçada. 
D’altra banda, aquesta comis-
sió, amb la col·laboració de
Barcelona Activa, treballarà per
sensibilitzar les empreses que
tenen flota de transport perquè
apostin per l’ús de vehicles més
eficients energèticament menys
contaminants (híbrids, GLP (gas
liquat del petroli), GNC (gas na-
tural comprimit) o elèctrics). 

Reducció de costos en aigua 

Pel que fa a la comissió d’Ai-
gües, i amb l’objectiu d’estal-
viar costos, s’està valorant la
millora de la xarxa d’abasti-
ment d’aigua de Mercabarna. 
També, s’està estudiant  ampliar
a un major nombre d’empreses
el servei que presta la depura-
dora d’aigua del polígon ali-
mentari i que, actualment, dóna
servei bàsicament a l’Escorxa-
dor i a les firmes que hi ha ubi-
cades. 
Per altra banda, la comissió tre-
ballarà en l’aprofitament de les
aigües del subsòl per a més
usos que la neteja dels vials del
recinte. 
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Mercabarna aposta pel respecte al medi ambient

Mercabarna segueix apostant
per les iniciatives que milloren
el medi ambient i, per això, ha
signat del Compromís Ciutadà
per a la Sostenibilitat 2012-
2022, un pla mediambiental que
impulsa l’Ajuntament de Barce-

El director general de Mercabarna (el segon per la dreta)  amb els signants del Compromís
Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022

La plataforma Mercachef comença a funcionar a la Unitat
Alimentària

Mercachef, el mercat virtual cre-
at per Mercasa perquè les em-
preses majoristes de les mercas
comercialitzin els seus productes
a través d’Internet, vol comen-
çar a operar a Mercabarna. Per
això, fa unes setmanes, els res-
ponsables d’aquest portal van
obrir una oficina informativa
dins del recinte i, a principis
d’any, posaran en marxa cursos
de formació per mostrar com
funciona aquesta eina a aquelles
companyies que estiguin inte-
ressades en participar-hi. A més,
per informar sobre les oportuni-
tats de negoci d’aquesta plata-

lona i que compta amb la parti-
cipació de més de 800 entitats,
col·legis professionals, gremis,
sindicats, escoles, universitats i
empreses.
Aquest nou pla és la renovació i
actualització del primer Com-

promís Ciutadà, signat el 2002, i
que es va conèixer com a Agen-
da 21. 
En el seu moment, Mercabarna
també es va adherir a aquest
compromís per al desenvolupa-
ment sostenible de la ciutat i,
d’aquí, va sorgir un pla d’acció
mediambiental propi que va cul-
minar amb la construcció del
Punt Verd i la posada en marxa
d’una política de gestió de resi-
dus, que actualment permet reci-
clar el 80% de les deixalles que
es generen en aquest recinte.
En el nou Compromís s’han fi-
xat com a objectius principals
fomentar la biodiversitat, la
qualitat ambiental, la reducció
de les emissions contaminants,
l’ús racional dels recursos i l’e-
ducació ambiental, entre d’al-
tres. 

forma i fer un primer tast del
seu funcionament, els responsa-
bles de Mercachef van organit-
zar una conferència, l’11 de des-
embre, a Mercabarna, que va
comptar amb l’assistència d’una
vintena d’empresaris. 
Durant la xerrada, el director de
Mercachef, Anton Suárez, va
incidir en els avantatges que
suposa per als majoristes “obrir”
la seva “botiga” dins d’aquesta
plataforma, ja que els permet,
de manera fàcil i econòmica, in-
corporar Internet com a nou ca-
nal de venda per als seus pro-
ductes i accedir a nous clients,

principalment, del sector Hore-
ca. A més, segons va explicar
Suárez, Mercachef també els
aporta solucions en logística,
“ja que proporciona un servei
d’entrega a domicili” i, també,
compta amb un sistema de pa-
gament “que garanteix el co-
brament de les vendes”. 

Per conèixer aquest web, entreu
a www.mercachef.com

Oficina de Mercachef 
a Mercabarna: 

C/Longitudinal 4, n. 22 
Despatx 73. Edifici Bancs. 
Tel. 902 123 077 
mercabarna@mercachef.
com o m.sanz@merca-
chef.com
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Casimiro Llorens, president d’AGEM, i Leandre Serra, president del GMP, durant la roda
de premsa

Els Gremis de Majoristes donen idees saboroses i
econòmiques per a aquest Nadal

Per sisè any consecutiu, els Gre-
mis de Majoristes de Fruites i
Hortalisses (AGEM) i del Peix
(GMP), amb el suport de Merca-
barna, van organitzar, el 18 de
desembre, una roda de premsa
per donar a conèixer als consu-
midors les tendències dels pro-
ductes frescos per a aquest Nadal. 
En una breu introducció, el di-
rector general de Mercabarna,
Josep Tejedo, va ressaltar la vo-
cació informativa d’aquest acte,
que pretén “posar a l’abast dels
ciutadans les nostres dades d’o-
ferta de productes i de tendèn-
cies de preus, perquè puguin
ajustar la despesa en aliments
frescos a les seves necessitats”.

Viu la il·lusió del Nadal 
a la Taula  

Amb aquest eslògan i davant
d’una quinzena de mitjans de

comunicació, el president de
l’AGEM, Casimiro Llorens, i el
del GMP, Leandre Serra, van
destacar el compromís per part
de la cadena de comercialització
per contenir els marges comer-
cials, amb l’objectiu d’afavorir
el consum nadalenc en aquests
moments de dificultats econò-
miques. Aquest compromís sec-
torial va quedar encara més pa-
lès amb la presència a la roda
de premsa dels presidents dels
Gremis de Detallistes de Fruites
i Hortalisses i del Peix. 
Seguidament, com ja es tradició,
les dues associacions empresa-
rials de Mercabarna van presen-
tar dues propostes de menús de
qualitat i econòmics –de 13 i 15€
per persona- elaborats per l’Esco-
la d’Hoteleria i Turisme CETT
amb l’aval de la Fundació Dieta
Mediterrània. 
Així mateix, cadascun dels repre-

Els Gremis van presentar propostes de
menús assequibles per a aquestes Festes

sentants majoristes va oferir da-
des sobre els volums de vendes i
previsions de preus d’alguns dels
productes estrella del Nadal. 

Aportacions solidàries  

En el marc de la roda de premsa,
els Gremis de Majoristes van
anunciar la donació de productes
frescos a dos menjadors socials
de Barcelona i Sabadell, que ser-
viran per elaborar el menú del
dia de Reis per a uns 200 usuaris
d’aquests centres. 
Aquesta acció se suma a la ja
habitual col·laboració de Mer-
cabarna i les associacions em-
presarials de la Unitat Alimen-
tària amb el Banc dels Aliments.

9 de gener: dóna sang a Mercabarna

Dimecres, 9 de gener, de 9.30h a 14h, tots els usuaris que ho desitgin podran donar sang a la unitat
mòbil que el Banc de Sang i Teixits instal·larà al costat de les marquesines del Mercat Central de
Fruites i Hortalisses.  
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Oberta la inscripció per als cursos de gener

Ja s’ha obert el període d’inscripció per als cursos
de formació continuada que s’iniciaran el mes de

gener. Inscripcions a: www.mercabarna.es/ser-
veis/formacio

Forma els teus comercials per vendre al canal foodservice

El foodservice és un dels sectors que, juntament
amb les exportacions, ofereix unes majors opor-
tunitats de negoci en aquests moments de crisi
econòmica. Per aquest motiu, els serveis de For-
mació de Mercabarna, a petició de les empreses
que integren l’Associació Clúster Alimentari de
Barcelona, ha apostat per organitzar el curs “Ve-
nedors experts en foodservice”. 
El curs, que començarà el proper 5 de febrer i
durarà fins el 19 de juny, té com a objectiu ofe-
rir als venedors i comercials de les empreses de
Mercabarna una formació específica per conèi-
xer les demandes dels clients del canal foodservi-
ce i aprendre noves estratègies de venda per co-

CURS DURADA CALENDARI PREU 

HIGIENE DELS MANIPULADORS D'ALIMENTS 6 h. 16 i 23 de gener, de 16 a 19h. 50 €

TECNOLOGIA APLICADA A L'EMPRESA. 9 h. 22 de gener, de 9 a 10h, i 23 i 29 de gener, 
SISTEMES DE GESTIÓ I SISTEMES PER A L'ANÀLISI de 8 a 12h 120 €

VENEDORS EXPERTS EN FOODSERVICE 90 h. Del 5 de febrer al 19 de juny, dimarts i  
dimecres, de 16 a 19h. 1195 €

ANGLÈS ELEMENTAL 60 h. Del 7 de gener al 17 de juny, dilluns i 
dimecres, de 14 a 15.30h. 540 €

ANGLÈS PREINTERMEDI   60 h. 16 i 23 de gener, de 16 a 19h.
dimecres, de 14 a 15.30h. 540 €

XINÈS I  42 h. Del 9 de gener al 5 de juny, els dimecres 
de 17 a 19h. 378 €

mercialitzar els seus productes frescos. 
El curs combinarà la formació teòrica, que es fa-
rà majoritàriament a distància, amb conferències
i visites a diferents empreses representatives dels
diferents segments que aglutina el canal food-
service. 
Les places d’inscripció al curs són limitades i
tindran preferència els professionals de les em-
preses associades a l’Associació Clúster Alimen-
tari de Barcelona.

Per inscriure’s al curs o sol·licitar més infor-
mació, podeu contactar amb l’Àrea de Forma-
ció de Mercabarna, al 93 556 34 56.

Si voleu conèixer tota l’oferta formativa que ofereixen Mercabarna i les associacions empresarials
per al 2013 consulteu el fulletó “Forma’t a Mercabarna” que trobareu al web:
http://www.mercabarna.es/serveis/formacio/cursos.html
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CURS DURADA CALENDARI PREU 

CARRETONER. NIVELL INICIAL  24 h. 14,16,21, 23 i 28 de gener, de  9 a 14h. 215 €

CARRETONER ACTUALITZACIÓ 8 h. 29 i 31 de gener, de 9 a 13h. 105 €

CAPACITACIÓ PROFESSIONAL DE 35 h. Del 29 de gener al 19 de febrer, dimarts i 
CONDUCTORS (CAP) dijous, de 15 a 20h. 315 €

XINÈS II 42 h. Del 9 de gener al 5 de juny, els dimecres   
de 15 a 17h. 378 €

FRANCÈS ELEMENTAL 60 h. Del 8 de gener al 30 de maig, dimarts i  
dijous, de 14 a 15:30h. 540 €

ANGLÈS BUSINESS CONVERSATION 54 h. Del 7 de gener al 3 de juny. Classes presencials: 
Els dilluns, de 14 a 16h. i/o dimecres, de 16 a 18h. 
Classes de conversa telefònica o per Skype: 
2 a la setmana, horari a convenir. 597 €

FRANCÈS INTERMEDI 54 h. Del 8 de gener al 4 de juny.  Classes presencials: 
Els dimarts, de 14 a 16h. 
Classes de conversa telefònica o per Skype: 
2 a la setmana, horari a convenir. 597 €

ACONSEGUIR FER MÉS AMB MENYS, MITJANÇANT 15 h. 25 de gener, 22 de febrer i 15 de març,  
UN EQUIP PRODUCTIU I MOTIVAT  de 9 a 14h. 390 €

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES   13 h. 22 i 29 de gener i 7 de març, 
ESTRATÈGIQUES  PER A COMANDAMENTS. de 16 a 20h. 165 €
SUPERVISIÓ D'EQUIPS DE TREBALL  
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El detallistes de fruites i hortalisses
analitzen el futur del sector 

El Gremi Provincial de Detallistes de Fruites i Hor-
talisses de Barcelona va organitzar, el 21 de no-
vembre, la Trobada 2012, una jornada professional
del sector detallista en la qual representants institu-
cionals i professionals hortofructícoles van analit-
zar la situació actual dels gremis i els mercats i van
debatre sobre la innovació i l’especialització dins
del comerç al detall de fruites i hortalisses. 
La Trobada va comptar amb l’assistència del direc-
tor de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Josep
Mª Recasens; el regidor de Comerç, Consum i Mer-
cats de l’Ajuntament de Barcelona, Raimond Blasi;
el president de la Confederació de Comerç de Cata-
lunya, Pere Llorens; el president del Gremi de Deta-
llistes, Tino Mora, entre d’altres. 
El director general de Mercabarna, Josep Tejedo, va
participar-hi com a ponent dins de la taula rodona
“Entitats i mercats”, on també va ser-hi present el
president del Gremi de Majoristes de Fruites i Hor-

talisses (AGEM), Casimiro Llorens. 
En la seva intervenció, Tejedo va parlar sobre els
serveis i la relació entre Mercabarna i el sector de-
tallista i va anunciar el projecte que es vol desen-
volupar per convertir aquesta Unitat Alimentària
en el Hub Alimentari de la Mediterrània. 

Es publica el calendari del Mercat
Central de Fruites i Hortalisses

Ja està disponible el Calendari 2013 del Mercat
Central de Fruites i Hortalisses, que editen Merca-
barna i l’Associació de Majoristes de Fruites i Hor-
talisses (AGEM). Un any més, aquest almanac sor-
prèn per les originals i vistoses fotografies de
productes hortofructícoles que decoren cada mes i
que, en aquesta ocasió, mostren l’evolució de di-
verses plantes, des de la flor fins que es converteix
en una fruita o hortalissa.

(d’esquerra a dreta) El gerent de l’Institut de Mercats de
Barcelona, el president del Consell de Gremis de Comerç,
Serveis i Turisme de Barcelona, el president d’AGEM, el
director general de Mercabarna i el president de la Federación
Nacional de Detallistas de Frutas i Hortalizas, durant una de
les taules rodones

Mercabarna-flor acull un taller de
tast d’aromes

Diferents entitats i empreses han escollit, al llarg
d’aquest any, Mercabarna-flor com a espai per a la
celebració de diferents actes o presentacions. L’úl-
tima companyia en fer-ho ha estat Aromalabora-

tory, un laboratori d’alquímia dedicat a l’elabora-
ció de fragàncies personalitzades, que va realitzar
al Mercat un original taller de tast i preparació
d’aromes. 
Els responsables d’aquesta iniciativa van apostar
per Mercabarna-flor pel valor afegit que suposa
aquest espai pel que fa a la varietat d’aromes, tant
de flors com de les plantes.

Fruites i Hortalisses

Flor
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La Diputació de Barcelona i
l’empresa Apen, nous
patrocinadors del CIP

Segueix augmentant el nombre d’institucions,
entitats i empreses que aposten per convertir-se
en patrocinadors del Centre Interactiu del Peix
(CIP), l’espai museogràfic que impulsa el Gremi
de Majoristes del Peix (GMP) amb la col·labora-
ció de Mercabarna. 
Els darrers en sumar-se el mes de desembre han
estat, per una banda, la Diputació de Barcelona,
que era l’última administració pública que fal-

tava com a col·laboradora del projecte, ja que
el CIP ja comptava amb el patrocini de la Unió
Europea, del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tació i Medio Ambiente, la Generalitat (amb la
participació de diferents Departaments) i l’A-
juntament de Barcelona, a través de l’Institut
Municipal de Mercats, i Mercabarna. 
I, per l’altre, també s’ha s’hi ha afegit l’empresa
Apen Solucions Globals d’Informàtica i Tecno-
logia, subministradora dels serveis informàtics
del Gremi de Majoristes. 
D’aquesta manera, el CIP compta ja amb un to-
tal de 23 patrocinadors, que es poden consultar
al web: http://www.centreinteractiudelpeix.org

Peix

Disponible el Calendari del 
Florista 2013

Mercabarna i l’Associació d’Empresaris Majoris-
tes (AEM) van publicar a mitjans novembre,
coincidint amb la celebració de les Mercade-
mostracions, el ja tradicional Calendari del Flo-
rista. Aquest any, cada pàgina de l’almanac
mostra una vistosa composició amb plantes de
temporada.

Flor
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P- En 5 anys han assessorat 350 empreses,
més d’1 milió de treballadors! De quina ma-
nera els han ajudat?
R- Els hem ajudat a crear una cultura d’em-
presa que enganxi la seva gent. Sobretot, el tre-
ball ha consistit en donar-los aquell extra que
els falta en l’àmbit de la comunicació interna
perquè fossin capaces de comunicar els valors
de la seva empresa als seus treballadors. 

P- Els valors de l’empresa?
R- Està demostrat que les empreses millor pre-
parades per al futur són aquelles que tenen la
capacitat de crear una cultura de l’empresa, en
base a la marca i els valors diferencials que té
la companyia, on el personal se senti engan-
xat i motivat amb aquest projecte.  

P- Però a empreses mitjanes o petites com les
que tenim a Mercabarna potser els hi costa
més fer-ho, no? 
R- Al contrari, ho tenen més fàcil per motivar,
perquè és més senzill que el treballador vegi l’im-
pacte que la seva feina té en els resultats. Pe-
rò, també, com a contrapartida, el preu que pa-
ga una empresa petita per la desmotivació és
major.

P- I això?
R- Si tens 10 treballadors i un no està moti-
vat, la teva empresa ho notarà significativament.
Si en tens 1.000 i 7 estan desmotivats, l’em-
presa seguirà funcionant...

P- En general, per allò que vostès han cap-
tat, els treballadors de les empreses espanyoles
estan prou motivats? 
R- Depèn de les empreses, però en general no
anem massa bé en motivació. Encara està molt
estesa aquella creença que l’empresa és dolenta
i que només vol explotar el treballador. Ma-
lauradament, hi ha casos que és així. Però, ai-
xò no treu que canviem allò de “l’empresa ha
crescut a costa nostra”, pel “l’empresa ha cres-
cut gràcies a nosaltres, a l’esforç compartit”. 

P- I això creu que preocupa realment a les em-
preses?
R- Sí, en general, els preocupa, però com que
no tenen solucions disponibles, se’ls fa un
món. Així que és un tema que s’aparca i, so-
vint, s’acaba per no fer res.

P- Segons ha detectat vostè, les empreses de
Mercabarna està amoïnades per la motivació

“Les companyies millor
preparades són les que tenen
una cultura d’empresa que
enganxa la gent”

Entrevista a Montse Ventosa, presidenta
de la Fundación Truthmark i Stickyculture 

Montse Diego Pérez

El convidat

Sovint, la motivació dels treballadors no es-
tà en la llista de prioritats de la gestió d’una
empresa. Però, realment, sabem el cost
que suposa per a una companyia tenir el
personal desmotivat? La Montse Ventosa
ens dóna algunes claus per millorar la ges-
tió de persones en l’entorn laboral.
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del seu personal? 
R- La majoria són mitjanes o petites empreses
que estan lluitant per adaptar-se als nous
temps i, a més, moltes són firmes amb molta
tradició que sempre han fet les coses d’una de-
terminada manera. Però, hi ha una preocupa-
ció  per saber què poden fer perquè el perso-
nal tingui amb una actitud més positiva a la
feina. Són conscients que alguna cosa s’ha de
canviar. Això ja és molt!

P- I què es pot fer?
R- Primer, això, tenir la consciència que cal
canviar els comportaments. Segon, crear una
cultura d’empresa, basada en uns valors que
connectin amb la gent i que siguin creïbles. Ter-
cer, definir quina és la nostra manera de fer
les coses com a empresa, què ens diferencia de
les altres companyies i fomentar que el per-
sonal vulgui formar-hi part. I, per últim, re-
colzar els treballadors perquè actuïn en base
a aquesta cultura compartida.

P- Per què allò del copet a l’esquena, encara
funciona?
R- La manera més eficient de motivar és do-
nar les gràcies, però de veritat. Com el copet a
l’esquena, ha de ser de veritat. I, a més, això
ha d’anar acompanyat de tota una cultura
d’empresa que valori i respecti el treball de les
persones. El que no val és donar un copet a l’es-
quena i, seguidament, pegar quatre crits!   

P- Què necessiten els treballadors?
R- Què els vegin. És a dir, que vegin que tre-
ballen, que s’esforcen, i que els reconeixen la
feina ben feta. Però, desgraciadament, hi ha més
facilitat per veure el que es fa malament, quan
realment està demostrat que s’aprèn més quan
es reconeix el que es fa bé.  

P- És bàsic fer una distinció entre els qui tre-
ballen bé i els qui no ho fan, no?
R- Sí, i malauradament, encara està molt es-
tesa la cultura del “cafè per a tots”, on les con-
dicions laborals són homogènies, amb inde-
pendència de si el treballador fa millor o pit-
jor la seva feina o de si està més o menys mo-
tivat. 

Crec que s’hauria de començar a reconèixer els
treballadors que s’esforcen.

P- Aquest seria un dels errors més comuns? 
R- Sí, i també el d’adoptar solucions obsoletes
a l’hora de liderar. S’ha de modernitzar la for-
ma de dirigir la gent!

P- Però, com?
R- Si vols assolir l’excel·lència has de donar au-
tonomia i responsabilitats al teu personal i
que tinguin capacitat per innovar. I tu, com a
líder o propietari, has de ser transparent, sor-
tir del teu despatx i aprendre a compartir les
problemàtiques amb el personal, així els im-
plicaràs i crearàs un sentiment d’unió davant
dels reptes. 

“Si vols assolir l’excel·lència has
de donar autonomia i 

responsabilitats al teu personal” 

P- Així ha de ser un bon líder?
R- Mira, més que motivar un bon líder ha d’a-
prendre a no desmotivar. Per exemple, no
complir promeses, desmotiva.  

P- I la motivació genera beneficis?
R- Innumerables! Els treballadors s’absenten menys
i treballen més. A més, estan més preocupats
perquè les coses surtin bé a la feina i això ho
noten els clients, que queden més satisfets. Els
problemes se solucionen abans, s’obtenen mi-
llors resultats i s’assoleixen els objectius. En de-
finitiva, el personal donarà un extra sense que
tu els ho demanis.

P- En l’actual context de crisi, quin paper ju-
ga la motivació?
R- És clau. Estem en un moment de reinven-
ció i, si ets capaç de motivar els teus treballa-
dors, segur que creixeràs com a empresa. Tin-
dràs millors resultats, encara que no sempre des
del principi! Cal fer  una inversió, no en diners,
sinó en actitud i en fer canvi de xip. Però un
cop ho fas, tot canvia. 
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