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1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA
Aquesta memòria informa de la planificació, execució i avaluació del projecte singular
Itineraris d’Innovació per a la petita i mitjana empresa de la Garrotxa. L’àmbit d’aquest
projecte, finançat en gran mesura per la subvenció a projecte singulars de
desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona, és el de la consolidació
empresarial, el que seria dotar a les empreses del territori de noves eines innovadores
en el camp de la gestió, i acompanyar-les en el seu procés de formació i implementació
de les mateixes eines.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
L'objectiu d'aquesta acció o projecte és l'acompanyament amb informació, formació i
assessorament a petites i mitjanes empreses interessades en la gestió eficient dels seus
recursos, entesos aquests com tot aquella part estructural que al llarg del procés
productiu no genera cap valor per a l'empresa. Més enllà de passius com els residus, el
consum d'energia, el desgast de les instal·lacions i maquinària o la burocratització de
processos i procediments administratius, aquí també incloem en la pèrdua d'eficiència
elements que depenen de l'organització interna o logística de l'empresa: estocs, espais
inhàbils o desocupats, transferència de coneixement entre treballadors paralitzada, la
falta de planificació estratègica, etc.

Per tant, centrant-se en empreses petites o mitjanes, absorbides per la inèrcia del dia a
dia o amb poca capacitat pel que fa a la gestió/planificació estratègica, aquest projecte
vol constituir itineraris concertats i avalats pel teixit empresarial, que doni l'oportunitat
a les empreses de consolidar les seves accions de gestió, renovar-les, o incorporar
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projectes que aportin valor a la seva activitat, també per la responsabilitat social i
ambiental que puguin integrar i promoure.

3. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
Les petites i mitjanes empreses, sobretot aquelles de caràcter productiu o industrial,
viuen immerses en un ritme de gestió i planificació moltes vegades lineal i accelerat. A
la Garrotxa, la proliferació d'empreses familiars, molt preponderants en sectors ja
tradicionals com l'agroalimentari, la maquinària, tèxtil, plàstic o metal·lúrgic, va
acompanyada de possibles barreres a la renovació de talents, la innovació o la
diversificació productiva. A nivell macroeconòmic, s'observa com, tot i el gran pes
dinàmic de la indústria i el creixement dels últims anys, la productivitat està per sota de
la mitjana catalana (el PIB garrotxí és de 71.537€ per lloc de treball, quan a Catalunya és
del 72.559€)
Un element clau aquí també és analitzar la competitivitat territorial, que al nostre
territori es manté en una bona posició en general respecte Catalunya, destacant-se el
desenvolupament tecnològic (posició 10/42) o la sostenibilitat social i ambiental (8 i 9),
però que a la vegada té mancances com la qualificació dels recursos humans (29) o la
disponibilitat de sòl i espai per a l'activitat econòmica (30). Aquests dos últim punts són
un bon exemple dels reptes que han de fer front les empreses de la comarca per encarar
el context global.
L'oportunitat que aquí es presenta és la d'acompanyar empreses en el seu procés de
millora de la competitivitat, ja sigui per la transformació tecnològica o bé per una gestió
més estratègica, més compartida i més ben dirigida. La transferència de coneixements i
bones pràctiques també internes dins l'empresa pot ser un element clau a l'hora
d'activar canvis pràctics, i que el compte de resultats repercuteixi positivament.

4. CONCERTACIÓ TERRITORIAL
Un dels punts bàsics i fonamentals d'aquest projecte és la col·laboració entre les 3
entitats que en formen part.
Primer de tot, DinàmiG - Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa,
creada per l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, que actua com a
part sol·licitant de la subvenció i com a líder del procés d'acompanyament a les
empreses al llarg de tot l'itinerari. El seu àmbit d'actuació interpel·la directament a les
necessitats del territori i a la ferma voluntat d'establir lligams entre empreses, entitats
de la societat civil i l'administració.
La Fundació d’Estudis Superiors (FES) és una entitat sense ànim de lucre creada el 1999,
que treballa per incentivar la formació contínua al llarg de la vida laboral de les persones,
entesa com una peça clau per elevar el nivell formatiu d’una societat que s’ha d’adaptar
a canvis constants. Pretén donar resposta a les necessitats formatives de la comarca
adreçant-se especialment a professionals i empreses, i també a públic universitari
establint convenis de col·laboració amb universitats i altres centres de formació de
referència de Catalunya i la resta de l’Estat. Aquesta fundació és
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l'encarregada d'agafar el relleu de sessions inicials del CAMPUS per captar i inscriure
empreses dins uns seminaris especialment pensats per les seves necessitats.
Finalment, l’Associació Cercle EURAM Garrotxa, associació empresarial intersectorial.
Compta amb una trentena d’associats i està vinculat a l’Institut d’economia i empresa
Ignasi Vilallonga. Aquesta associació ha liderat molts projectes col·laboratius amb
DinàmiG i l'administració sempre amb la missió de consolidar la denominada Euroregió
de l'Arc Mediterrani i establir-se com un fòrum de debat empresarial i econòmic al
territori. Recentment, la posada en marxa del Campus Garrotxa com espai d'interacció
entre agents del món econòmic, permet obrir els itineraris d'aquest projecte on les
empreses es trobin còmodes i tinguin una bona referència temàtica com a punt de
partida.

5. DESENVOLUPAMENT I RESULTATS
5.1 Itinerari Lean Management
El primer itinerari s’havia previst pel mes d’abril, maig i juny de 2020, però per les
circumstàncies sanitàries va haver de ser ajornat per a la tardor, condicionant un
calendari molt atapeït per la recuperació de moltes activitats, esdeveniments i
programes per part de l’administració local aquests mesos.
Durant els mesos de confinament,t doncs, descartant l’opció d’avançar aquest primer
itinerari de manera telemàtica (es volia apostar pel format presencial i això feia
endarrerir aquesta possibilitat a la tardor), es va renegociar el pressupost amb el
consultor proveïdor per tal d’ajustar-lo a la previsió. Pactat un programa complet i
ajustat finalment, es van reprendre els contactes el setembre amb una previsió de
calendari per la sessió inicial i les formacions que no anés més enllà de l’octubre, tenint
en compte que calia deixar espai pel segon itinerari d’innovació.
Respecte la temàtica de Lean Manufacturing, es va concretar de la següent manera. Amb
les objectius:
•
•

Formar als assistents en metodologies Lean Manufacturing per millorar la gestió
d’estocs i del procés productiu
Acompanyar a 4 empreses interessades amb els primers passos de implantació
de iniciatives Lean Manufacturing

I el programa:
Sessió inaugural (2h):
•
•
•

Avantatges del Lean.
Casos d’èxit.
Intro a la resta de sessions.

Sessió 1: factor humà i sistema de qualitat(4h)
•
•
•

Grups autònoms de producció.
Rols i dinàmiques per nivells.
Avaluació de la situació i 5-S.
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Sessió 2: kaizen i indicadors(4h)
•
•
•
•

Identificació i tipus de ineficiències.
Ratis i indicadors productius.
Cicles de millora continua.
Joc de introducció a la producció “pull”

Sessió 3: producció en “pull” (4h)
•
•
•
•

Estructura del flux “pull”
Impacte a la gestió d’estocs.
Seqüenciació de la producció
Eines Kanban

5.2 Convocatòria
Per a la convocatòria d’empreses es va seguir un pla comunicatiu que comptava amb la
participació i iniciativa de les 3 entitats organitzadores, és a dir, DinàmiG, FES i Campus
Garrotxa.
Aquest pla constava de vàries accions (adjuntes a l’annex):
- Programació i obertura d’inscripcions al web de la FES: S’incloïa el programa compost
per una secció amb la informació general de l’itinerari, amb referència als antecedents,
el calendari de sessions, el formador/consultor i el contacte, i també de les mateixes
sessions per separat i amb possibilitat d’inscripció diferenciada.
- Difusió a través del mitjans locals: Coordinat des de DinàmiG, el Consell Comarcal i
l’Ajuntament d’Olot es prepara nota de premsa, es convoca en roda de premsa a mitjans
el dia 1 d’octubre i s’explica el projecte conjunt dels itineraris d’innovació, el valor afegit
que tenen i la convocatòria ja per la primera sessió.
- Difusió a través de les xarxes socials (twitter, Instagram): Les 3 entitats impulsen, a falta
de dues setmanes d’iniciar la primera sessió oberta, publicacions relacionades amb la
temàtica, les etapes de l’itinerari i el valor o oportunitats que representa per les
empreses el fet de poder implementar millores de gestió en els seus processos
productius. Es confeccionen imatges infogràfiques per fer més atractiva la proposta
comunicativa (a càrrec de Campus Garrotxa).
- Difusió a través d’enviament massiu de correus: Per una banda, DinàmiG fa un
enviament d’una plantilla dissenyada en coordinació amb Campus Garrotxa
comercializant el programa. S’utilitza la base de dades de DinàmiG d’empreses,
aproximadament 1000 correus. Per la seva banda, Campus Garrotxa envia a les
empreses associades, integrants del Cercle Euram Garroxa, amb un perfil adient a la
temàtica.
- Seguiment per via de trucades telefòniques: DinàmiG contacta directament amb una
selecció d’empreses a proposta de Campus Garrotxa i l’Àrea d’Ocupació de la mateixa
DinàmiG, reunint contactes habituals de responsables de Recursos Humans o directius
d’empreses amb un perfil industrial, amb necessitats de millores internes, o amb gran
potencialitat d’impacte del programa. Es truquen unes 20 empreses i se’ls convida a
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participar a l’itinerari, però també per si s’interessen pel segon sobre Lideratge i Gestió
d’equips.
Totes aquestes accions es realitzen sense cost afegit més enllà del temps dedicat pels
tècnics de les entitats, aportant els canals habituals de comunicació que els són propis.
Pel que fa a les sessions, el calendari es va tancar d’aquesta manera:
Divendres 9 d'Octubre - Sessió Inaugural (9:30h a 11:45h) al CAMPUS GARROTXA
Dimarts 20/oct - Sessió formació 1 (9:30h a 13:30h) a la FES
Dimarts 27/oct - Sessió formació 2 (9:30h a 13:30h) a la FES
Dimarts 10/nov - Sessió formació 3 (9:30h a 13:30h) a la FES

5.3 Conferència inicial o sessió inaugural (adjunt a l’annex)
La conferència portava el nom de “Lean Manufacturing: Avantatges i Casos d’èxit” i es
va realitzar en format online tal com estava previst el divendres 9 d’octubre a les 9:30h
i fins les 11:45. Inicialment estava prevista en format presencial i organitzada per
Campus Garrotxa, però al tractar-se d’un acte amb una previsió d’aforament prou
elevada, ja es va comptar des de primers de setembre de realitzar-la telemàticament,
com a presa de contacte amb la temàtica més oberta i introductòria a tota empresa
interessada.
Després de la convocatòria i el seguiment de les accions comunicatives, la participació
es va tancar en 24 assistents provinents de les següents empreses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cubus
Atrezzo
E-Talentum
Porinox
Zoetis
Sacopa
Alzamora Packaging
Germans Sagués-Vila
OTC Industries
OTCengineering
Tecalum
Noa Brands
Saurina
Girofibra
Fluidra
Grup Armengué
Vila Rovira
Liderou
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La primera sessió es va enfocar per part del consultor proveïdor, WeOptimize, des de la
proximitat i la interpel·lació directa als assistents, animant-los com a tònica general a
intervenir, obrir micròfons, utilitzar el xat i realitzar totes les interrupcions necessàries
per tal de fer de la sessió el màxim dinàmica i participativa. Més enllà dels continguts i
imatges explicatives del concepte Lean Management, els exemples de casos d’èxit o tot
aquells elements que poden generar un sobre-cost en una empresa, es utilitzar eines
participatives online com el “kahoot” o els qüestionaris en directe.
Les empreses van respondre en diferents graus de participació, però un bon nombre ho
van fer de manera prou activa en els moments que el conferenciant les interpel·lava. En
el comiat, es va animar les empreses a continuar amb l’etapa formativa dels seminaris
adaptats a la FES, ja que aquests serien exclusivament dedicats a les empreses
assistents, al seu perfil, i amb l’aportació dels seus casos propis dins les dinàmiques dels
mateixos seminaris.

5.4 Seminaris de formació (adjunts a l’annex)
Els seminaris de formació estaven previstos en format presencial, una aposta que havia
d’ajudar a consolidar un grup de treball més enllà dels continguts propis de cada sessió,
que es facilités una dinàmica pràctica, on exposar casos propis, experiències
compartides, fer xarxa entre empreses, etc. Les restriccions que es van iniciar l’octubre
en quant a activitats formatives, esdeveniments, reunions, etc., pel context d’epidèmia
van fer prendre la decisió a la Fundació d’Estudis Superiors de passar tots els seus
programes a online, fos quina fos l’assistència. El consultor i DinàmiG ja havien previst
aquest escenari i per tant, es va poder adaptar. Les empreses també van entendre
aquest canvi.
Prèviament a les sessions, no obstant, es van seguir fent accions comunicatives per tal
de potenciar l’assistència i el seguiment de l’itinerari a les empreses assistents a la sessió
inaugural. Es va incloure un correu de retorn a les persones assistents a totes les sessions
i a empreses potencials (amb qui ja s’havia parlat per telèfon) o bé empreses que al final
no havien pogut assistir. Aquest correu constava de la mateixa plantilla de mailing amb
aquests elements incorporats:
- Presentació (powerpoint) de la sessió anterior en consens amb el consultor
WeOptimize
- Enregistrament audiovisual de la sessió anterior (previ consentiment dels assistents)
- Enllaços a la web de la FES on inscriure’s al programa sencer o separadament de les
formacions
Per acabar, i amb la idea de seguir amb una avaluació continua del projecte, es va passar
als inscrits al primer seminari una enquesta dissenyada expressament per conèixer el
perfil de les empreses assistents, les seves necessitats relacionades amb la temàtica, les
seves expectatives en relació a la possibilitat de rebre un assessorament un cop
finalitzada l’etapa formativa i les expectatives a l’hora de veure viable un canvi o
l’aplicació d’unes millores en la gestió a l’empresa fruit dels assessoraments.
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Així, amb més o menys regularitat (la majoria assistents a totes 3 sessions) les empreses
que van seguir el programa formatiu adaptat van ser unes 14 (participant més d’una
persona per empresa càrrec en algunes d’aquestes) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cubus
Liderou
Atrezzo
E-Talentum
Sacopa
Alzamora Packaging
Germans Sagués-Vila
OTCengineering
Tecalum
Noa Brands
Girofibra
Fluidra
Creacions Jumi
Vila Rovira

Les empreses participants van fer una bona valoració en general tant dels continguts
com de la metodologia emprada pel consultor expert durant les sessions en línia. Al final
de cada sessió es deixaven uns 5 minuts per respondre una breu enquesta (la genèrica
utilitzada per la FES a totes les seves formacions) valorant el docent, la idoneïtat dels
continguts, el temps horaris, la claredat o la interacció. En general, així, poques vegades
els assistents van valorar per sota de 3 (escala de 0 a 5) alguna de les preguntes. En tot
cas hi havia algun esment als horaris o a disposar de la informació (presentació) previ a
la sessió.
A més a més, cal fer esment que les empreses participants tenien un perfil prou variat i
potencialment interessant de cares als assessoraments de la següent etapa de l’itinerari.
En aquest sentit, la gran majoria eren empreses industrials, tant alimentàries com del
sector plàstic o metalls.

5.5 Assessoraments
Els assessoraments han constituït la part del projecte amb més valor afegit. Les
empreses seguidores dels itineraris optaven, si era del seu interès, a rebre unes quantes
sessions de consultoria gratuïta, concretament 5 hores d’assessorament individualitzat.
No obstant, el projecte contemplava aquests assessoraments per una selecció de 5
empreses. En el moment de negociar les ofertes amb els dos proveïdors principals, tant
pel cas de l’itinerari de Lean Manufacturing com en el de Lideratge i gestió d’equips, es
va considerar reduir la selecció 4 empreses per qüestions de pressupost.
Arribats en aquest punt, després de finalitzar l’etapa formativa, ja es va valorar l’estalvi
que s’estava fent en la part de pressupost destinada a comunicació i lloguers, que en el
primer cas ja s’ha explicat que es va absorbir pels canals de difusió habitual dels
organitzadors sense generar un cost addicional, i en el segon, el fet de realitzar les totes
les sessions online pel context sanitari ja va desestimar que es generessin costos de
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lloguers de sales o altres. Per tant, una part del pressupost s’havia alliberat per nous
assessoraments, un servei prioritari i de valor per les empreses participants. Es va decidir
poder arribar, doncs, a una cinquena empresa dins les selecció.
La selecció d’empreses per rebre un assessorament personalitzat en l’itinerari Lean
Manufacturing van ser:
•
•
•
•
•

Vila Rovira
Alzamora Packaging
Liderou
Noa Brands
Creacions Jumi

Els criteris de selecció que es van concebre a nivell intern per part de les entitats
organitzadores eren els d’assistència a totes o majora de sessions de l’itinerari, la
participació activa en aquestes, un perfil d’empresa coherent amb el “target” del
projecte (empresa industrial, amb estructura productiva consolidada), necessitats de
millora o canvis en la gestió, interès de l’empresa en rebre un assessorament
individualitzat i les expectatives d’aplicar o implementar millores que possibilitessin un
canvi real en els processos productius.
La majoria de criteris i respostes a aquestes condicions venien per l’enquesta d’avaluació
enviada al principi dels seminaris de formació, però també pel seguiment de les
mateixes per part de DinàmiG, la FES i el Campus Garrotxa, la valoració del mateix
consultor. DinàmiG, al final, va passar la proposta de selecció perquè fos ratificada o
matisada per les altres entitats i després pels consultors. Un cop aprovada la selecció,
es passava la invitació per correu a les empreses interessades i aquestes confirmaven
disponibilitat i interès real. A partir d’aquí, la iniciativa depenia dels consultors per tal
de fixar una agenda i un full de ruta de continguts a treballar amb l’empresa, encara que
per les primeres 5 hores dins el projectes aquesta previsió d’acció fos molt inicial.
Aquesta selecció i confirmació per part de les empreses es va tancar la setmana del 16
de novembre. A partir d’aquí, la calendarització dels assessoraments disposava d’un
temps molt limitat, acostant-se ja el final d’any i de molta activitat en totes les empreses
pel tancament de l’exercici. No obstant, les 5 empreses van fixar un full de ruta i uns
continguts a treballar.
Vila Rovira va realitzar una primera sessió amb el consultor Miguel Saiz de WeOptimize
de presa de contacte i d’identificació d’oportunitats. A partir d’aquí es fixaven noves
dates per l’assessorament presencial. Els continguts que es van treballar eren la
implementació d’un visualitzador de productes en curs i seguiment dels nivells de
conformitat dels mateixos. A més a més, es programava un “Dia 5S” on treballar amb
tot l’equip de planta i direcció l’optimització dels espais de treball amb criteris d’ordre i
eficiència.
Alzamora Packaging va realitzar el primer contacte la setmana per tal d’identificar
oportunitats, alternatives d’acció al seu pla de millora continua i també la preparació
d’un assessorament presencial. El full de ruta contempla una millor planificació i
seguiment de les accions de millora contínua, el que seria fer ús de noves eines de
gestió, planificació i seguiment de tasques a l’empresa. Es culminava aquesta
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implementació amb una formació als treballadors per incloure punts d’eficiència a les
reunions periòdiques.
Liderou va fer el primer contacte amb Miguel Saiz per tal d’identificar oportunitats i
preparar una visita presencial. Totes les oportunitats detectades van tenir a veure amb
millores productives com l’optimització de fluxos de selecció d’ous o la implementació
d’indicadors de rendiment d’equips.
Noa Brands, per la seva banda, van reunir-se amb WeOptimize per tal d’identificar
oportunitats de millora. A partir d’aquí van fixar un pla d’assessoraments establerts. En
aquest cas, s’estableix una feina de millora del flux productiu entre departaments, és a
dir, les entregues entre taller i oficina. Es van visitar les línies de producció i treballar
conjuntament amb Direcció i Coordinació productiva. Es contempla l’assessorament
especialitzat en matèria de CAD/CAM, que implicaria una millora d’anàlisi i producció
més eficient.
Finalment, Creacions Jumi es va reunir amb en Miguel Saiz per tal d’identificar
oportunitats de millora. Es va aprofitar aquest contacte per revisar els plànols de disseny
de les línies de producció de les dues naus de l’empresa, per veure l’organització de la
producció. En una visita presencial es van veure analitzar les línies de producció de la
Nau 1 a Olot i posteriorment a la Nau 2 a La Canya. A nivell de continguts a treballar, per
tant, s’estableix l’objectiu de millorar la planificació i productivitat a planta, sobretot
del procés de “picking”.
Els resultats pels assessoraments en l’itinerari de Lean Manufacturing, pel calendari es
veuran ja entrats el 2021, per la qual cosa es seguirà avaluant i seguint els contactes i la
translació a mesures i canvis dins les empreses seleccionades. Cal concebre aquestes
implementacions a mitjà termini, ja que a curt s’ha aconseguit que l’interès es concreti
en un full de ruta ja establert per aquestes 5 empreses.

5.6 Itinerari Lideratge i Gestió d’equips
El segon itinerari s’havia previst pels mesos de setembre, octubre i novembre 2020, però
per les circumstàncies sanitàries va haver de ser ajornat unes setmanes per no solaparse amb el primer itinerari Lean Manufacturing.
En la mateixa línia d’esperar una convocatòria presencial pels seminaris de formació,
l’oferta es va negociar i tancar amb la consultora Consol Vilar en els mesos d’agost i
setembre, esperant poder celebrar la majoria de les sessions físicament a la FES però
amb la prevenció d’haver de fer-los online, com al final va resultar.
Respecte la temàtica Lideratge i Gestió d’equips, es va concretar de la següent manera.
Amb les objectius:
•

Millorar la capacitat de lideratge de les persones tant des del punt de vista de la
capacitat individual com la col·lectiva.

I el programa:
Sessió inaugural (2h):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Història del lideratge.
Comprendre la importància i naturalesa de la direcció i el lideratge.
Conèixer les responsabilitats i tasques d’un directiu/va o cap.
Saber quines són les competències clau per liderar.
Conceptes importants a comprendre en la direcció.
Valorar com comuniquem davant un equip.
Conèixer l’impacte i la influència de la primera impressió.
Posada a escena d’un bon líder.
Gestionar comunicació & imatge a 360º amb autenticitat per influència.

Sessió 1: Direcció i responsabilitat amb persones: habilitats, competències i comunicació (4h)
•
•
•

1. Direcció i responsabilitat en persones.
2. Influència passiva, convèncer, persuadir i manipular.
3. Comunicació

Sessió 2: Lideratge, atracció i retenció del talent & negociació(4h)
•
•
•

3. Comunicació.
4. Retenció del talent.
5. Lideratge situacional de persones.

Sessió 3: Com crear equips d’alt rendiment (4h)
•
•

•

Negociació
Lideratge situacional d’equips
Com crear equips d’alt rendiment

5.7 Convocatòria
Per a la convocatòria d’empreses es va seguir un pla comunicatiu que comptava amb la
participació i iniciativa de les 3 entitats organitzadores, és a dir, DinàmiG, FES i Campus
Garrotxa.
Aquest pla, igual que en l’itinerari de Lean Manufacturing, constava de vàries accions
(adjuntes a l’annex):
- Programació i obertura d’inscripcions al web de la FES
- Difusió a través de les xarxes socials (twitter, Instagram)
- Difusió a través d’enviament massiu de correus
- Seguiment per via de trucades telefòniques. Per aquesta acció es torna a consensuar
una llista amb l’Àrea d’Ocupació i Campus Garrotxa per tal d’insistir amb aquelles
empreses que podrien necessitar més una formació adaptada amb aquests continguts.
Es fan aquestes trucades a un nou llistat de 15 empreses.
Totes aquestes accions es realitzen sense cost afegit més enllà del temps dedicat pels
tècnics de les entitats, aportant els canals habituals de comunicació que els són propis.
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Pel que fa a les sessions, el calendari es va tancar d’aquesta manera:
Divendres 6 de novembre - Sessió Inaugural (9:30h a 11:45h) al CAMPUS GARROTXA
Dimarts 17/nov - Sessió formació 1 (9:00h a 13:00h) a la FES
Dimarts 24/nov - Sessió formació 2 (9:00h a 13:00h) a la FES
Divendres 4/des - Sessió formació 3 (9:00h a 13:00h) a la FES

5.8 Conferència inicial o sessió inaugural (adjunt a l’annex)
La conferència portava el nom de “Lideratge i Gestió d’equips” i es va realitzar en format
online tal com estava previst el divendres 6 de novembre a les 9:30h i fins les 11:45.
Després de la convocatòria i el seguiment de les accions comunicatives, la participació
es va tancar en 20 assistents provinents de les següents empreses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoetis Manufacturing & Research
Cubus
Inteplast
Germans Sagués-Vila
Beveland
Tavil
Capdevila economistes
Càrniques Juià
Olot Meats SA
Girofibra
Creacions Jumi

La primera sessió va ser liderada per la Consol Vilar i en Josep Baijet, qui portarien tot el
programa formatiu. En tot moment es va procurar mantenir una relació de proximitat
amb els assistents malgrat el format online. Es va fer una primera roda de presentacions
per tal de reconèixer les empreses i altres persones assistents. Per a vàries
interpel·lacions, els participants van utilitzar el xat. En el comiat, es va animar les
empreses a continuar amb l’etapa formativa dels seminaris adaptats a la FES, ja que
aquests serien exclusivament dedicats a les empreses assistents, al seu perfil, i amb
l’aportació dels seus casos propis dins les dinàmiques dels mateixos seminaris.
5.9 Seminaris de formació (adjunts a l’annex)
Les restriccions que es van iniciar l’octubre en quant a activitats formatives,
esdeveniments, reunions, etc., pel context d’epidèmia van fer prendre la decisió a la
Fundació d’Estudis Superiors de passar tots els seus programes a online, fos quina fos
l’assistència. El consultors i DinàmiG ja havien previst aquest escenari i per tant, es va
poder adaptar. Les empreses també van entendre aquest canvi.
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De la mateixa manera que l’anterior itinerari, es va enviar un correu de retorn a les
empreses assistents a les sessions. Aquest correu constava de la mateixa plantilla de
mailing amb aquests elements incorporats:
- Presentació (powerpoint) de la sessió
- Enregistrament audiovisual de la sessió anterior (previ consentiment dels assistents)
- Enllaços a la web de la FES on inscriure’s al programa sencer o separadament de les
formacions
Per acabar, i amb la idea de seguir amb una avaluació continua del projecte, es va passar
igualment als inscrits al primer seminari una enquesta dissenyada expressament per
conèixer el perfil de les empreses assistents, les seves necessitats relacionades amb la
temàtica, les seves expectatives en relació a la possibilitat de rebre un assessorament
un cop finalitzada l’etapa formativa i les expectatives a l’hora de veure viable un canvi o
l’aplicació d’unes millores en la gestió a l’empresa fruit dels assessoraments.
Així, amb més o menys regularitat (la majoria assistents a totes 3 sessions) les empreses
que van seguir el programa formatiu adaptat van ser unes 11 (participant més d’una
persona per empresa càrrec en algunes d’aquestes) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoetis Manufacturing & Research
Cubus
Germans Sagués-Vila
Beveland
Capdevila economistes
Càrniques Juià
Olot Meats SA
Girofibra
Creacions Jumi
Transports Tresserres
Sweet Dreams

Les empreses participants van fer una bona valoració en general tant dels continguts
com de la metodologia emprada pel consultor expert durant les sessions en línia. Al final
de cada sessió es deixaven uns 5 minuts per respondre una breu enquesta (la genèrica
utilitzada per la FES a totes les seves formacions) valorant el docent, la idoneïtat dels
continguts, el temps horaris, la claredat o la interacció. En general, així, poques vegades
els assistents van valorar per sota de 3 (escala de 0 a 5) alguna de les preguntes.
Cal fer esment que les empreses participants tenien un perfil molt variat donada la
temàtica més transversals de la gestió de persones. Igualment hi van participar tècnics
administratius o altres professionals del món de l‘educació o activitats per compte propi.

5.10 Assessoraments
Els assessoraments han constituït la part del projecte amb més valor afegit. Les
empreses seguidores dels itineraris optaven, si era del seu interès, a rebre unes quantes
sessions de consultoria gratuïta, concretament 5 hores
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d’assessorament individualitzat. No obstant, el projecte contemplava aquests
assessoraments per una selecció de 5 empreses. En el moment de negociar les ofertes
amb els dos proveïdors principals, tant pel cas de l’itinerari de Lean Manufacturing com
en el de Lideratge i gestió d’equips, es va considerar reduir la selecció 4 empreses per
qüestions de pressupost.
Arribats en aquest punt, després de finalitzar l’etapa formativa, ja es va valorar l’estalvi
que s’estava fent en la part de pressupost destinada a comunicació i lloguers, que en el
primer cas ja s’ha explicat que es va absorbir pels canals de difusió habitual dels
organitzadors sense generar un cost addicional, i en el segon, el fet de realitzar les totes
les sessions online pel context sanitari ja va desestimar que es generessin costos de
lloguers de sales o altres. Per tant, una part del pressupost s’havia alliberat per nous
assessoraments, un servei prioritari i de valor per les empreses participants. Es va decidir
poder arribar, doncs, a una cinquena empresa dins la selecció.
La selecció d’empreses per rebre un assessorament personalitzat en l’itinerari Lideratge
i Gestió d’equips.
•
•
•
•
•

Girofibra
Zoetis
Beveland – Grup Masoliver
Capdevila Economistes
Germans Sagués-Vila

Els criteris de selecció que es van concebre a nivell intern per part de les entitats
organitzadores eren els d’assistència a totes o majora de sessions de l’itinerari, la
participació activa en aquestes, un perfil d’empresa coherent amb el “target” del
projecte (empresa industrial o amb estructura productiva consolidada), necessitats de
millora o canvis en la gestió, interès de l’empresa en rebre un assessorament
individualitzat i les expectatives d’aplicar o implementar millores que possibilitessin un
canvi real en els processos productius.
En el cas de Beveland, no obstant, l’empresa va desestimar la invitació per més
endavant, de cares al 2021, quan podrian replantar-se reservar hores per aquest tipus
de consultoria. Així, es va passar la invitació a una nova empresa. En aquest cas era un
autònom, però treballant en el món dels esdeveniments musicals, pel qual la gestió
d’equips és molt important i per la participació totalment activa durant les sessions, es
va valorar que podria aprofitar l’assessorament. Per tant, selecció final:
•
•
•
•
•

Girofibra
Zoetis
Sweet Dreams
Capdevila Economistes
Germans Sagués-Vila

Les temàtiques treballades en el marc dels assessoraments individualitzats per l’itinerari
de Lideratge i Gestió d’equips, els quals estaven encaminats a millorar la gestió interna
de les persones i potenciar alguns lideratges, van ser prou diverses. Empreses com
Germans Sagués-Vila van treballar el control d’un personal de planta molt divers
culturalment, el que suposaria revisar protocols d’higiene, seguretat, treball i també un
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estudi de l’organigrama per reforçar les persones amb responsabilitat. Un altre trema
ha estat el reforç de la cohesió entre càrrecs directius, millorant la comunicació i les
eines de motivació, com en el cas de Capdevila Economistes. Altres temes, com dins de
Girofibra, ha estat l’enfocament d’un lideratge molt concret en un equip desgastat, pel
qual cal potenciar un acompanyament de tipus coaching amb la persona detectada. Un
altre cas és el del teletreball, que sembla que s’imposarà a empreses com Zoetis en
alguns departaments, i pel qual es necessiten eines de control d’aquest teletreball,
portar la feina e Recursos Humans a aquest nou àmbit.
Els resultats pels assessoraments en l’itinerari, pel calendari previst, es veuran ja entrats
el 2021, per la qual cosa es seguirà avaluant i seguint les sessions i la translació
d’aquestes a mesures i canvis dins les empreses seleccionades. Pels continguts a
treballar i el ritme de treball dels mateixos participants de l’itinerari, cal concebre
aquestes implementacions a mitjà termini, però prèviament i a curt s’ha aconseguit que
l’interès es concreti en un full de ruta ja establert per aquestes 5 empreses.

6. INDICADORS D’AVALUACIÓ
Indicador
Valor
Nombre d'empreses contactades per a la - 1000 adreces de correu per difusió
convocatòria a les sessions inaugurals
massiva
- 20 trucades Lean Manufacturing
- 15 trucades Lideratge i Gestió equips
Abast
i
interacció
campanya Lean Manufacturing:
comunicativa (per on s’han informat les 1. Trucades + Mailing
empreses?)
2. Web FES
3. XXSS
Lideratge i Gestió d’equips:
1. Web FES
2. XXSS
3. Trucades
Nombre persones i empreses inscrites a Lean Manufacturing: 24 assistents/16
les sessions inicials
empreses

Nombre d'empreses inscrites a les
formacions específiques de la FES
Nombre de sessions d'assessorament
liderades pels consultors contractat
Nombre d'empreses on s'hagin
implementat canvis o millores de gestió a
partir dels itineraris

Lideratge: 20 assistents/11 empreses
Lean Manufacturing: 14
Lideratge: 11
50 (25+25))
10 potencials, falta seguiment
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Aparicions als mitjans i accions de promoció de les empreses finalitzadores de l'itinerari

3 en fase de convocatòria
0 en fase implementació

7. CONCLUSIONS I PROPERS PASSOS
Un cop finalitzades les hores d’assessorament cal valorar la fase d’implementació per
cada empresa, avaluar de manera conjunta quines són la decisions preses i els canvis
que es van produint. Aquest ha de ser un acompanyament a mitjà termini que pugui
incloure noves accions de consultoria o reforçar algun aspecte formatiu en dues
temàtiques que són prou àmplies i complexes.
Per altra banda, en l’etapa formativa, cal valorar si el format de les sessions online ha
condicionat massa l’objectiu amb el que naixia el projecte. Certament, ha sorprès en
part el seguiment que han fet les empreses tot i haver de dedicar moltes hores un matí
de manera virtual a una formació prou densa. Aquí ha jugat a favor tant l’interès per la
temàtica, com la dinamització dels ponents o com el perfil prou encertat de les empreses
assistents. S’han format, en aquest sentit, grups estables de treball, tot i que cada
empresa n’ha fet una valoració particular, quasi sempre positiva.

7.1 Continuïtat tècnica
Des de setembre de 2020 s’ha decidit que els assessoraments en temàtiques
innovadores a les empreses industrials o ja consolidades a la comarca ha d’esdevenir
una prioritat política. Per això, es donarà continuïtat el projecte en el que és la darrera
etapa. Caldrà decidir si es continua ajudant i acompanyant a les empreses seleccionades
pels 2 itineraris amb més hores per a què realment puguin obtenir resultats i millores
en la gestió conforme els objectius ficats amb els consultors, o bé si es comença a
treballar amb altres empreses que no van ser seleccionades però que ja tenen un
bagatge en les temàtiques gràcies a les formacions.
Per altra banda, fent un exercici de millora organitzativa en les 3 entitats organitzadores,
com serien els horaris de les formacions, la presencialitat o el seguiment de les tasques
de comunicació, es podria continuar amb nous itineraris amb temàtiques innovadores
de gestió a l‘empresa. També cal veure si es filtren molt més els continguts i els
assistents (especificant encara més els àmbits de millora i treball) o bé seguir amb
temàtiques ben emmarcades però generals dins el món de la innovació productiva o
empresarial.
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8. ANNEXOS

1. Web FES: Inscripcions i continguts dels itineraris
2. Xarxes socials: Difusió dels dos itineraris en diferents formats
3. Nota de Premsa, roda de premsa i publicació mitjans
4. Plantilla de correu massiu
5. Enquestes d’avaluació d’expectatives pels dos itineraris
6. Sessions online pels dos itineraris
7. Continguts sessions online (presentacions) pels dos itineraris
8. Exemples plantilla de retorn pels dos itineraris
9. Exemples valoració de les sessions pels dos itineraris
10. Assistència pels dos itineraris
11. Selecció d’empreses pels assessoraments i pels dos itineraris
12. Informes de seguiment dels assessoraments pels dos itineraris

EN MARXA DOS ITINERARIS D’INNOVACIÓ PER A LA INDÚSTRIA GARROTXINA
El Campus Garrotxa, la FES i l’agència DinàmiG aposten conjuntament per un programa de
formació adaptada i assessoraments personalitzats per a empreses industrials de la comarca
amb l’objectiu de renovar i optimitzar els seus sistemes de gestió i donar-los eines per guanyar
eficiència.
El divendres 9 d’octubre engega el primer itinerari amb una conferència inaugural en línia sobre
“Lean Manufacturing”
Entitats públiques i associacions empresarials, integrades pel Cercle EURAM-Garrotxa, el
Campus Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors i l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de
la Garrotxa – DinàmiG, sumen esforços per oferir un programa gratuït d’innovació adreçat
directament a empreses industrials del territori, avalat pel mateix teixit empresarial i destinat a
implementar millores en la gestió mitjançant sessions de formació presencials a Can Monsà i
assessoraments individualitzats a les mateixes empreses. L’objectiu és que les empreses apliquin
millores en els processos productius, la gestió d’estocs, la revalorització de la cadena de
subministraments, la reducció o reaprofitament de passius, sense necessitat d’inversions.
El projecte començarà el proper divendres 9 d’octubre amb el primer itinerari dedicat al Lean
Manufacturing. El segon itinerari, sobre Lideratge i Gestió d’equips, s’inicia el 6 de novembre, i
té per objectiu treballar eines de millora en la gestió dels recursos humans de les empreses.
Cada itinerari, seguint una lògica d’embut, acompanyarà les empreses cap a la implantació de
millores i es dividirà en 3 etapes:
1. La primera etapa es realitzarà de manera telemàtica i serà liderada pel Campus
Garrotxa, qui convocarà obertament totes les empreses que detectin una necessitat de
millora en la seva gestió a una conferència dirigida per un consultor o consultora
experta. Serà una sessió de 2 hores, en línia, on les empreses podran familiaritzar-se
amb els conceptes. L’objectiu és que se sentin interpel·lades pels avantatges
competitius d'innovar en la gestió del seu negoci.
2. La segona etapa constarà de 3 sessions de formació presencial a la Fundació d’Estudis
Superiors (FES). Aquí, el mateix consultor o consultora impartirà classes adaptades a les
empreses participants per treballar amb un coneixement més profund de les pròpies
problemàtiques i possibles solucions. Aquestes formacions estan previstes per a unes
20 empreses assistents.
3. L’última etapa consistirà en sessions d’assessorament personalitzat que s’oferiran a una
selecció de les empreses participants a les sessions formatives a partir de sessions
individualitzades amb el consultor/a expert. Aquestes sessions es portaran a terme en
els dies i horaris acordats entre empresa i consultor/a i estaran destinades a implantar
canvis reals tot millorant l’organització o els processos de cada empresa.
Aquest projecte compta amb el finançament de la Diputació de Girona com a projecte singular
de desenvolupament econòmic local i neix amb la voluntat de seguir acompanyant més
empreses a partir del 2021. Totes les empreses interessades poden inscriure’s als següents
enllaços:
Itinerari de Lean Manufacturing: https://fes.olot.cat/?p=12468
Itinerari de Lideratge i Gestió d’equips: https://fes.olot.cat/?p=12487

Economia | | Actualitzat el 01/10/2020 a les 12:26

Es posen en marxa dos itineraris
d'innovació per a la indústria
garrotxina
El Campus Garrotxa, la FES i DinàmiG aposten per un programa gratuït de
formació per a empreses de la comarca amb què renovar i optimitzar els sistemes
de gestió i donar-los eines per a guanyar eficiència

Pep Berga, Gemma Canalias i Giovanni Inturrisi durant la presentació de la iniciativa. | Martí Albesa.

El Campus Garrotxa, la FES Olot (Fundació d'Estudis Superiors) i l'agència DinàmiG aposten
conjuntament per un programa gratuït de formació adaptada i assessoraments personalitzats per a
empreses industrials de la comarca amb l'objectiu de renovar i optimitzar els seus sistemes de
gestió i donar-los eines per guanyar eficiència, tal com han anunciat aquest matí en seu municipal
la regidora d'Empresa de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalias, acompanyada de Giovanni
Inturrisi, del Campus Garrotxa.
Es tracta d'oferir un programa gratuït d'innovació adreçat directament a empreses industrials del
territori, avalat pel mateix teixit empresarial i destinat a implementar millores en la gestió mitjançant
sessions de formació presencials a Can Monsà i assessoraments individualitzats a les mateixes
empreses, com ha assenyalat Canalias.
L'objectiu és que les empreses apliquin millores en els processos productius, la gestió d'estocs, la
revalorització de la cadena de subministraments, la reducció o reaprofitament de passius, sense
necessitat d'inversions, tal com ha avançat Giovanni Inturrisi.
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/23537/es-posen-marxa-dos-itineraris-innovacio-industria-garrotxina
Pagina 1 de 3

Giovanni Inturrisi, del Campus Garrotxa, té molta experiència en el camp del Lean Manufacturing. Foto:
Martí Albesa.

Inici: 9 d'ctubre
El projecte començarà el pròxim divendres, 9 d'octubre, amb el primer itinerari dedicat al Lean
Manufacturing (https://fes.olot.cat/?p=12468) . El segon itinerari, sobre Lideratge i Gestió d'equips
(https://fes.olot.cat/?p=12487) , s'inicia el 6 de novembre, i té l'objectiu de treballar eines de
millora en la gestió dels recursos humans de les empreses.
Cada itinerari, seguint una lògica d'embut, acompanyarà les empreses cap a la implantació de
millores i es dividirà en 3 etapes:
1. La primera etapa es realitzarà de manera telemàtica i serà liderada pel Campus Garrotxa, qui
convocarà obertament totes les empreses que detectin una necessitat de millora en la seva gestió a
una conferència dirigida per un consultor o consultora experta. Serà una sessió de 2 hores, en línia,
on les empreses podran familiaritzar-se amb els conceptes. L'objectiu és que se sentin
interpel·lades pels avantatges competitius d'innovar en la gestió del seu negoci.
2. La segona etapa constarà de 3 sessions de formació presencial a la Fundació d'Estudis Superiors
(FES). Aquí, el mateix consultor o consultora impartirà classes adaptades a les empreses
participants per treballar amb un coneixement més profund de les pròpies problemàtiques i
possibles solucions. Aquestes formacions estan previstes per a unes 20 empreses assistents.
3. L'última etapa consistirà en sessions d'assessorament personalitzat que s'oferiran a una
selecció de les empreses participants a les sessions formatives a partir de sessions
individualitzades amb el consultor/a expert. Aquestes sessions es portaran a terme en els dies i
horaris acordats entre empresa i consultor/a i estaran destinades a implantar canvis reals tot
millorant l'organització o els processos de cada empresa.
https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/23537/es-posen-marxa-dos-itineraris-innovacio-industria-garrotxina
Pagina 2 de 3

Giovanni Inturrisi ha aclarit que no se cerca cap perfil professional en concret, sinó que es tracta
de preparar les persones que tinguin bona predisposició a aprendre per a ser més eficient en el
complex món de la indústria, que manté un bon pes a la comarca de la Garritxa i necessita
d'aquest tipis de propostes d'innovació.
Aquest projecte compta amb el finançament de la Diputació de Girona com a projecte singular de
desenvolupament econòmic local i neix amb la voluntat de continuar acompanyant més empreses
a partir del 2021. Totes les empreses interessades poden inscriure's als següents enllaços:
Itinerari de Lean Manufacturing: https://fes.olot.cat/?p=12468
Itinerari de Lideratge i Gestió d'equips: https://fes.olot.cat/?p=12487

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/23537/es-posen-marxa-dos-itineraris-innovacio-industria-garrotxina
Pagina 3 de 3

Vols millorar els resultats de la teva empresa? Coneixes el valor econòmic dels
teus inventaris? Tens en compte l'espai físic que ocupen? T'agradaria moure part
del valor dels teus inventaris en liquiditat, alliberant espai ocupat i reduint el
risc d'obsolescència?

Els Itineraris d'innovació LEAN per a empreses industrials de la Garrotxa poden
ajudar-te a resoldre aquesta situació i altres necessitats.
L’associació EURAM Garrotxa, el Campus Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors i
DinàmiG – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa hem sumat esforços
perquè totes les empreses que ho vulguin puguin accedir fàcilment a
un itinerari d’innovació centrat en l'optimització de processos productius i la gestió
d'estocs, amb el Lean Management com a guia fonamental.
El procés serà liderat per un consultor expert que asseguri un coneixement fàcilment
aplicable, personalitzat i pensat expressament per a les empreses assistents. El projecte
inclou una primera sessió oberta al Campus Garrotxa, continuada per tres sessions de
formació especialitzada a la FES i acabant amb una consultoria aplicada a cada empresa
que tingui necessitats de millora en la seva gestió.
Si hi veus una oportunitat, no ho dubtis, apunta-t’hi!
Quedem a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte i confirmar la teva
participació. Pots contactar amb nosaltres a través del correu
electrònic mfigueras@olot.cat (Marta Figueras). Descarrega't el resum del projecte per
saber-ne més.

ITINERARI LEAN MANUFACTURING I GESTIÓ D'ESTOCS

Conferència – Jornada inicial
Divendres 9 d’octubre, 9.30 a 11.45h. Sessió online al Campus Garrotxa.
Acte obert a tothom.
Seminaris
20 i 27 d’octubre i 10 de novembre. Sessions presencials a la FES - Can Monsà
Inscripcions obertes.
Consultories
Novembre, dies i hores a convenir entre consultor/a i empresa.
Nombre de places limitades.

INSCRIU-TE A LA JORNADA INICIAL

ITINERARI LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS

Conferència – Jornada inicial
Divendres 6 de novembre, 9.30 a 11.45h. Sessió online al Campus Garrotxa.
Acte obert a tothom.
Seminaris
17 i 24 de novembre i 4 de desembre. Sessions presencials a la FES - Can
Monsà.
Inscripcions obertes.
Consultories
Novembre i desembre, dies i hores a convenir entre consultor/a i empresa.
Nombre de places limitades.

INSCRIU-TE A LA JORNADA INICIAL

Ho organitza:

Amb el suport de:

Vols millorar la capacitat de lideratge de les persones de la teva empresa tant des
del punt de vista de la capacitat individual com la col·lectiva?

Els Itineraris d'innovació per a empreses de la Garrotxa poden ajudar-te.
L’associació EURAM Garrotxa, el Campus Garrotxa, la Fundació d’Estudis Superiors i
DinàmiG – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa hem sumat esforços
perquè totes les empreses que ho vulguin puguin accedir fàcilment a
un itinerari d’innovació centrat en el lideratge i la gestió d'equips.
El procés serà liderat per un equip de consultors experts que assegurin un coneixement
fàcilment aplicable, personalitzat i pensat expressament per a les empreses assistents. El
projecte inclou una primera sessió oberta al Campus Garrotxa, continuada per tres
sessions de formació especialitzada a la FES i acabant amb una consultoria aplicada a
cada empresa que tingui necessitats de millora en la seva gestió.
Si hi veus una oportunitat, no ho dubtis, apunta-t’hi!
Quedem a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte i confirmar la teva
participació. Pots contactar amb nosaltres a través del correu
electrònic mfigueras@olot.cat (Marta Figueras). Descarrega't el resum del projecte per
saber-ne més.

ITINERARI LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS

Conferència – Jornada inicial
Divendres 6 de novembre, 9.30 a 11.45h. Sessió online al Campus Garrotxa.
Acte obert a tothom.

Seminaris
17 i 24 de novembre i 4 de desembre. Sessions online a la FES - Can Monsà.
Inscripcions obertes.
Consultories
Novembre i desembre, dies i hores a convenir entre consultor/a i empresa.
Nombre de places limitades.

INSCRIU-TE A LA JORNADA INICIAL

Itinerari d'Innovació Lean Manufacturing
Enquesta d'avaluació inicial per a la preparació dels seminaris de formació
* Obligatòria

Col·laboració i suport:

Perfil del participant i de l'empresa

1.

1. Nom complet del participant? *

2.

2. Nom de l'empresa? *

3.

3. Càrrec dins l'empresa? *

4.

4. A quin sector pertany la teva empresa? *
Podeu descriure breument quins productes o serveis proveeix

5.

5. La teva empresa necessita optimitzar la productivitat o qualitat dels seus processos productius
sense haver de fer grans inversions en recursos o equipaments? *
Si la resposta es sí, expliciteu a quin lloc o en quin moment (del procés) caldria fer millores

Itinerari Lean Manufacturing

6.

6. Com t'has informat principalment a l'hora d'inscriure't als seminaris? *
Maqueu només un oval.
Web de la FES
Twitter DinàmiG / FES / Campus / Ajuntament Olot / etc.
Mitjans locals
Mailing
Trucada telefònica
L'empresa m'ho ha traslladat
Altres:

7.

7. Amb quin objectiu t'has inscrit als seminaris de formació en Lean Manufacturing? *

8.

8. Quins resultats espera obtenir la teva empresa després de finalitzar l’itinerari? *

9.

9. Valora l’interès que pot tenir la teva empresa en rebre un assessorament individualitzat en Lean
Manufacturing per part del consultor en els propers mesos *
Maqueu només un oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cap interès/necessitat

10.

Necessitat i interès total

10. Valora les expectatives que tens en relació a la possibilitat d’aplicar millores en els processos
productius de la teva empresa un cop finalitzat l'itinerari. *
Maqueu només un oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

Cap possibilitat

9

10
Oportunitat/possibilitat total

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.

Itinerari d'Innovació Lideratge & Gestió d'equips
Enquesta d'avaluació inicial per a la preparació dels seminaris de formació
* Obligatòria

Col·laboració i suport:

Perfil del participant i de l'empresa

1.

1. Nom i cognoms del participant? *

2.

2. Nom de l'empresa? *

3.

3. Càrrec dins l'empresa? *

4.

4. A quin sector pertany la teva empresa? *
Podeu descriure breument quins productes o serveis proveeix

5.

5. La teva empresa necessita optimitzar la gestió dels recursos humans, potenciar els lideratges i/o
consolidar els equips de treball? *
Si la resposta es sí, expliciteu en quins aspectes o en quines àrees/equips de l'empresa caldria fer millores

Itinerari Lideratge i Gestió d'equips

6.

6. Com t'has informat principalment a l'hora d'inscriure't als seminaris? *
Maqueu només un oval.
Web de la FES
Twitter DinàmiG / FES / Campus / Ajuntament Olot / etc.
Mitjans locals
Mailing
Trucada telefònica
L'empresa m'ho ha traslladat
Altres:

7.

7. Amb quin objectiu t'has inscrit als seminaris de formació en Lideratge i Gestió d'equips? *

8.

8. Quins resultats espera obtenir la teva empresa després de finalitzar l’itinerari? *

9.

9. Valora l’interès que pot tenir la teva empresa en rebre un assessorament individualitzat en Lideratge
i Gestió d'equips per part dels consultors/res en les properes setmanes *
Maqueu només un oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cap interès/necessitat

10.

Necessitat i interès total

10. Valora les expectatives que tens en relació a la possibilitat d’aplicar millores en els equips de la
teva empresa un cop finalitzat l'itinerari. *
Maqueu només un oval.
1

2

3

4

5

6

7

8

Cap possibilitat

9

10
Oportunitat/possibilitat total

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.
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Assumpte : [Test] Itineraris LEAN
Per : miquel gomez <miquel.gomez@dinamig.cat>
Respondre a : us20-3c9d04701cff90000321@inbound.mailchimp.com

Primer de tot, gràcies per participar a la conferència inaugural de l'itinerari
Lean Manufacturing! Vols reviure-la de nou? Recupera la conferència
inaugural o descarrega't la presentació.
Durant la jornada inaugural en Miguel Saiz ens ha explicat què és el Lean
Manufacturing, com detectar tot allò que genera un sobrecost durant el procés
de producció i també alguns casos d'èxit.
Però, com podem aplicar el Lean Manufacturing a les empreses? Després
d'aquest primer tast al Campus Garrotxa, l'itinerari continua amb tres sessions
formatives presencials a la FES, liderades per en Miguel Saiz, amb l'objectiu
d'aprofundir sobre la metodologia LEAN.
Si hi veus una oportunitat, no ho dubtis, apunta-t’hi!
Quedem a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte i confirmar la teva
participació. Pots contactar amb nosaltres a través del correu
electrònic mfigueras@olot.cat (Marta Figueras). Descarrega't el resum del
projecte per saber-ne més.

ITINERARI LEAN MANUFACTURING I GESTIÓ D'ESTOCS

20/10. Factor humà i sistema de qualitat - INSCRIU-TE

27/10. Kaizen i indicadors - INSCRIU-TE

10/11. Producció en PULL - INSCRIU-TE

INSCRIU-TE A LES 3 SESSIONS PRESENCIALS

Des de l'associació EURAM Garrotxa, el Campus Garrotxa, la
Fundació d'Estudis Superiors i DinàmiG - Agència d'Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa hem organitzat un segon itinerari
d'innovació enfocat al lideratge i la gestió d'equips.
Consulta tota la informació.
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Assumpte : [Test] Itineraris LEAN
Per : miquel gomez <miquel.gomez@dinamig.cat>
Respondre a : us20-3c9d04701cabb012f650@inbound.mailchimp.com

Ja han començat els seminaris de l'itinerari dedicat a Lideratge situacional i
gestió d'equips. La direcció i responsabilitat amb persones ha centrat la
primera sessió formativa a càrrec de Josep Baijet i Consol Vilar, experts en
comunicació i gestió d'equips.
La sessió, combinant l'exposició dels conceptes per part dels experts i el treball
pràctic en grups reduïts, s'ha focalitzat en tres àrees: la direcció i
responsabilitat amb persones; la influència passiva, convèncer, persuadir
i manipular; i la comunicació, l'impacte de la primera impressió, la nostra
projecció i la pràctica d'escolta activa. Què t'ha semblat? Volem conèixer la
teva opinió, contesta el formulari! A més, per si alguna cosa no ha quedat del
tot clara o necessites consultar quelcom, posem a la teva disposició la
presentació i la sessió enregistrada.
L'itinerari continua amb dues noves sessions, una focalitzada en l'atracció i
retenció del talent i una altra en la creació d'equips d'alt rendiment. Per poder
personalitzar els següents seminaris, si encara no ho has fet, respon l'enquesta
i ajuda'ns a focalitzar el temari d'acord amb les teves necessitats.
Si hi veus una oportunitat, no ho dubtis, apunta-t’hi!
Quedem a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte i confirmar la teva
participació. Pots contactar amb nosaltres a través del correu
electrònic mfigueras@olot.cat (Marta Figueras). Descarrega't el resum del
projecte per saber-ne més.

ITINERARI LIDERATGE I GESTIÓ D'EQUIPS

24/11. Lideratge, atracció i retenció del talent & negociació

04/12. Com crear equips d’alt rendiment
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FORMACIÓN LEAN MANUFACTURING
Per empreses industrials de la Garrotxa

Barcelona, Octubre 2020
weoptimize.net
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EJEMPLO TOYOTA

5

1$ aprox. = 106 Yen

EJEMPLO TOYOTA

6

Mentre que els preus de les accions
de big-3 van disminuir, les accions de
Toyota van pujar un 24% respecte a
l'any anterior.

EJEMPLO TOYOTA

7

Toyota va vendre més vehicles a
Amèrica del Nord que qualsevol dels
fabricants d'automòbils que formen
part del Big 3 (Chrysler)

EJEMPLO TOYOTA

8

Toyota ha estat qualificat millor en
classe per tots els seus col·legues i
competidors de tot el món per la seva
alta
qualitat,
alta
productivitat,
velocitat de fabricació i flexibilitat

EJEMPLO TOYOTA

9

Els guanys dels actius són 8 vegades
superiors a la mitjana del sector.
La companyia ha fet un benefici cada
any durant 25 anys i té entre 20 i 30
mil milions de $ en efectiu de forma
consistent.

EJEMPLO TOYOTA

10

En 10 anys, Toyota va fer un gran pas
per convertir-se en un líder en vehicles
de luxe. De 2007 a 2010 va vendre més
que BMW i Mercedes-Benz junts a
Europa.

EJEMPLO TOYOTA

11

Toyota va inventar "Lean Manufacturing",
que
ha
desencadenat
una
transformació global a través de
gairebé la indústria en termes de com
fabricar i la filosofia de la cadena de
subministrament
en
les
últimes
dècades.
Es tracta de reduir els desaprofitaments
EJEMPLO TOYOTA
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Operacional

ACTIVITAT: FONTS DE DESAPROFITAMENT

Lideratge

• De 30 minuts a 5 minuts per canvi de roda bufadora

CAS D'ÈXIT: SMED PER MINIMITZAR ELS TEMPS DE CANVI

• 18 Mio€ vendes, 130 empleats
• 20 minuts per al canvi de capçalera: agrupació
d'ordres per minimitzar els canvis diaris (1 o 2) sobreestocatge

• Reduït a 1 minut (nova generació de talladora làser), el
canvi ja no és dolorós, i es fan fins a 14 canvis diaris
CAS D'ÈXIT: SMED AMB BENEFICIS ADDICIONALS EN ESTOC

• Temps total de processament 240 segons (4 minuts)
• Màxim 50 segons per operari
• 6 operaris podrien gestionar un procés de 300 segons.
S'estima que es perden 60 segons: 20% d'ineficiència

PREGUNTA

• Minimització de moviments i aplicació de flux d'una
sola peça en cèl·lules de treball en forma d'U

CAS D'ÈXIT: OPTIMITZACIÓ DEL LAYOUT

• El procés de sortida de gestió va millorar la reducció
del retard mitjà per a l'aprovació de 3 setmanes a
menys d'1 setmana.

• 70% menys de temps perdut.

CAS D'ÈXIT: NO MÉS “PERSECUCIÓ D’APROVACIONS”

• Reducció d'estocs i annivellació de recursos a través
del sistema kanban
CAS D'ÈXIT: KANBAN

Resultats en operacions
• Reduccions en el temps de cicle
• Guanys de productivitat
• Inventari (estoc) en procés reduït
• Reducció de la utilització de l'espai
• Nivells més baixos de rebuig amb qualitat interna
• Millora de la qualitat del client (0 ppm's és assolible)

Beneficis per a la gestió
• Reducció d'errors de processament d'ordre
• Optimització SAC: zero esperes en el client
• Eliminació (o minimització) de la gestió paperera
• Simplificació de la gestió de torns, presència i
permisos
• Reduir el cost de l'administració

Beneficis estratègics
• Reenfocar el model de negoci en aportar valor al
client i a l'entorn en què opera el negoci

• Equip humà més implicat i satisfet
• Alliberament de recursos per a la innovació i la
investigació de mercats + relació amb el client i els
grups d'interès
• Augment de la visibilitat en colls d'ampolla

Etapas del itinerari
• Sessió 2: kaizen e indicadors (4h)

ETAPA 1: Formació

• Identificació i tipus de ineficièncias.
• Ratios e indicadors productius.

• Sessió 1: factor humá y
sistema de qualitat (4h)
• Grups autónoms de
producció.
• Rols i dinámiques per nivels.
• Evaluació de la situació i 5-S.

• Cicles de millora continua.

• Joc de introducció a la producción
“pull”

• Sessió 3: producción en “pull” (4h)
• Estructura del fluxe “pull”
• Impacte a la gestió de estocs.
• Secuenciació de la produció.

• Einas Kanban.

ITINERARI LEAN MANUFACTURING
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Etapas del itinerari
ETAPA 2: Consultoria
• 5 sessions de 1 h de consultoría per empresa, per 4 empreses.
• Acció a acordar amb cada empresa interessada després de les
sessions formatives.
• Si per necessitats de la acció a implementar fos necessari, es podrían
replanificar en formats diferents, per exemple de 2h +2h + 1h.

• Les consultories tindran lloc durant els 2 mesos següents,
un cop finalitzades les formacions.

ITINERARI LEAN MANUFACTURING
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Metodologia
• Totes les sessions tindran algun component pràctic. Entre aquests,
experiments, exercicis i estudis de cas a desenvolupar a l'aula. Per la natura
de les dinámiques, les sessions 1, 2 i 3 están previstes per un maxim de 15
assistents.

• Conferències: explicació dels ítems i conceptes clau durant la classe.
• Comprovació de la correcta assunció dels conceptes principals mitjançant
eines de gamificació (Kahoot).
• Conclusions individuals i informe d’autoavaluació: impressions i següents
pasos de cadascun dels assistents.

ITINERARI LEAN MANUFACTURING
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Expectatives?

https://www.menti.com/4y1d1ekwhm

ITINERARI LEAN MANUFACTURING
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Lideratge situcional i Gestió d’equips
Lideratge, atracció i retenció del talent & negociació

www.consolvilar.com

Motivació i retenció

2

La part més difícil
Lluitar contra l'estrès
Particularitats de la gestió de persones

La feina
mai acaba

TU

3
3

La feina
mai es fa
perfecte

“Les dues coses més importants
d’una empresa no apareixen al
seu balanç: la seva reputació i el
seu personal”

Henry Ford
4

A la fàbrica
En una fàbrica el responsable intenta:
•

Obtenir la màxima eficiència de cada màquina

•

Coneix les condicions en les que cada màquina
funciona millor; temperatura, electricitat, pols,...

•

Avaluem constantment la situació de cada màquina

•

Canviem parts, recanvis, rectifiquem qualsevol part o
eina que la màquina necessiti per seguir treballant

•

Intentem que la màquina ens doni tot el valor que pugui

55

A L’empresa hauríem de...
En una empresa el responsable intenta:
•

Obtenir la màxima eficiència de cada persona

•

Coneix les condicions en les que cada persona funciona
millor; temperatura, electricitat,...

•

Avaluem constantment la situació de cada persona

•

Canviem parts, recanvis, rectifiquem qualsevol part o
eina que la persona necessiti per seguir treballant

•

Intentem que la persona ens doni tot el valor que pugui

6

5 DIFERÈNCIES

No hi ha dos persones iguals
Una persona és molt més complexa que una
màquina

Les persones tenen els seus propis objectius
Les persones i els seus objectius canvien amb el temps
Les emocions tenen un paper fonamental
7

S’inicia
S’inicia en
en
professionalment
professionalment

Aprèn
Aprèn

S’estableix

Guanya
Guanya
experiència
experiència

Escala llocs

Domina
Domina

Necessitats -> CICLE PROFESSIONAL

8

Joventut
S’inicia en
professionalment
Joventut

MÉS
ORIENTAT
A LA
FELICITAT

S’estableix

Aprèn

Maduresa

Joves
Relacions

Escala llocs

Guanya
experiència

Domina
Perdues
Canvis

Familia

/


/


/


/
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MÉS
ORIENTA
T A L’ÈXIT

Motivadors i desmotivadors
Motivadors

Desmotivadors

10

Valor

RETINIDORS I
EXPULSORS
Esdeveniments en grup,
INICIATIVES
futbolí, comitè
INICIATIVAS PARA
anti assetjament, etc.
PER
A
BIENESTAR

APRENDER
APRENDRE

AMBIENT
AMBIENTE Y I
RELACIONES
RELACIONS

BENESTAR

PROPÓSITO
PROPÒSITS

Pas 1: Com d'important és
actualment en la teva vida.

1

NO m’importa res

2

M’importa poc

3

És important per a mi

4

És clau, no podria viure si no és
com vull

JEFES/AS
CAPS

DINERO
DINERS

AUTONOMIA
AUTONOMIA

ORGANIZACIÓN O
ORGANITZACIÓ
O
PROYECTO
PROJECTE

INTEGRITAT
I
INTEGRIDAD Y
RESPETO
RESPECTE

ALTRES
OTROS
BENEFICIOS

BENEFICIS

PROJECTE
PROYECTO
PROFESIONAL
PROFESSIONAL

TENSIÓN
TENSIÓ
MENTAL
MENTAL

SEGURETAT
SEGURIDAD
FÍSICA

COMODIDAD
COMODITAT
CONCILIAR
CONCILIAR

FÍSICA

Ubicació, transport,
aparcament,
restauració.

Cotxe, pàrquing,
tiquets
menjador, assegur
ança metge...

Pas 2: Valora cada apartat segons
Valor

++

+
SOLIDESA
EMPRESA

SOLIDEZ EMPRESA

SEGURETAT
SEGURIDAD
LABORAL
LABORAL

=
11

-

com et sents en la teva situació
laboral avui.

No puc estar millor, ho considero
perfecte donades les
circumstàncies.
Bé, però podria estar millor.
Ni bé ni malament.

Malament, però podria ser pitjor.

Les Regles de la Motivació i la Desmotivació

1.

Tothom comença motivat.

2.

Hi ha motivadors i desmotivadors.

3.

Si una persona està desmotivada, primer cal
portar-lo al punt neutre (ni desmotivat – ni
motivat)

Inici

4.

Un motivador no aconsegueix motivar a una
persona desmotivada.

5.

Aplicar una persona desmotivada un
motivador, pot augmentar la desmotivació.

6.

Per eliminar la desmotivació cal crear un clima
d’esperança que quelcom canviarà.

12

Motivat

Punt
Neutre

Desmotivat

Temps

Les regles dels 3 segments
(MARCOS URARTE)

1.

Sempre hi ha un petit % d’amargueitors i un petit % de
motivators, la resta són vegetators.

2.

Si acomiades els amargueitors, alguns amargueitors
ocupen el seu lloc.

3.

Segons la teva feina els extres creixen o disminueixen.

4.

Segons la teva feina el mig és més clar o més fosc.

5.

No has de tenir mai en compte els amargueitors a
l’hora de prendre decisions.

6.

El focus de la teva direcció han de ser els vegetators.

7.

Demana ajuda als motivators i vegetators per reduir
l’impacte dels amarguetors (el poder de la manada)

”Imatge: Designed by Dooder / Freepik"
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Què és el més important saber per
aconseguir retenir i que la gent donI?
Saber el que desmotiva
•

Generalitzant

•

I individualitzant el que treu de polleguera

Saber que motiva
•

Individualment

14

“Gestionar una
empresa es
simplement
motivar
persones”
Lee Iacocca,

!"

15

La part més difícil
Lluitar contra l'estrès
Particularitats de la gestió de persones

La feina
mai acaba

TU

16
16

La feina
mai es fa
perfecte

Què fem…. Motivar?

O evitar que es
desmotivin…

17

NO DESMOTIVAR

18

Heu tingut mals caps?
Què feien o quines
característiques tenien?

18

Què vàreu fer?
O què heu fet?

20

•

Els empleats no se’n
van de les empreses,
se’n van dels seus caps
Tom Peters

•

I a més ho fan
silenciosament
Josep Baijet, Jo

21

CONDUCTES OBSERVABLES
O AUTORECONEIXIBLES

Foto: "Designed by Asierromero / Freepik"
22

Grups d’Actituds bàsiques a
evitar
SÍMPTOMES OBSERVABLES

1.

MALA ACTITUD

2.

IGNORÀNCIA

3.

INCOMUNICACIÓ

#$
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MALA ACTITUD
•

•

EGOISME
•

Notar-ne l’agenda personal

•

Falta de coherència, exigir el que no fa ell

•

Portar els seus problemes a l’empresa

JUGAR AMB L’AUTOESTIMA DELS ALTRES
•

No actuar / indiferència

•

No acceptar opinions

•

Desconfiar

•

No delegar

24

MALA ACTITUD
•

NO ÉS DE FIAR
•
•
•
•
•
•
•

•

Crear expectatives innecessàries
No complir el que promets
Desgana
No actuar
Hipocresia, tenir dues cares
Humanisme interessat
Desconfiar

SECTARI, INJUST
•
•

Nepotisme
Crear castes professionals i afavorir-les

25

MALA ACTITUD - ABÚS
•

No reconèixer o apropiar-se dels èxits de l’altre

•

Decidir per l’altre i amb coses de la seva vida
com si fos teva

•

No permetre desenvolupar els seus principis
bàsics de la vida

•

Saltar-se els comandaments cap avall

•

Insensibilitat als seus problemes

•

Humiliar em públic

26

MALA ACTITUD –
COMUNICACIÓ MAQUIAVÈLICA
•

Fes servir rumors interessadament

•

Mentir

•

No dir a tots el mateix

•

Comunicar selectivament a afectats de quelcom

•

Confondre als demés

•

Usar la por

•

Matar al missatger

•

Tallar els canals de comunicació
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“Els directius de primera es rodegen de directius de
primera. Els directius de segona es rodegen de
directius de tercera per semblar directius de primera”
“Es més fàcil dirigir mediocres que gent de primera”
Marcos Urarte
“Volem bons professionals bons”
Didac Lee

Marcos Urarte
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IGNORÀNCIA
•

IGNORÀNCIA
•

No conèixer què passa a l’empresa

•

No tenir coneixement del negoci

•

No conèixer a la seva gent

•

No saber quins problemes personals té la gent

•

No saber qui s’esforça i qui no

•

No saber el que pensen de tu

•

No saber què motiva a cadascú

•

No saber per què venen a la feina

•

Tractar a tots per igual

29

CICLE DE CONSCIÈNCIA COMPETENCIAL

Incompetent

Conscientment

Inconscientment

1
4

30

Competent

2
3

INCOMUNICACIÓ
•

No preguntar

•

No anar a la cafeteria

•

Tenir sempre la porta tancada

•

No anar a esdeveniments

•

No oferir-se

31

Te’n reconeixes alguna?
Doncs només corregint-les
aconseguiràs un gran avanç

32

Un poder dèbil o sense
autoritat no accepta la
crítica
33

33

Hi tindrem quelcom a veure?
“Gran part de lo que anomenem
gestió consisteix en dificultar el
treball de la gent”
- Peter F. Drucker

“Hem de convertir empleats
captius (avui) en captivats
mitjançant la seducció.”
- Marcos Urarte

34

MOTIVAR
que no retenir

$"
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Què és la motivació?

És la voluntat per fer un
gran esforç, per arribar a
unes metes de
l'organització relacionat
amb satisfer també alguna
necessitat personal.

36

“Pots comprar el temps de les persones, la
seva presència física en un lloc i fins i tot el
nombre de moviments musculars per hora,
però no es compra l’entusiasme, ni es compra
la seva lleialtat, ni es compra la devoció dels
seus cors: això cal guanyar-s’ho.”
Clarence Francis (1.888-1985)

37

Feines heurístiques o
algorítmiques
ALGORÍTMIQUES
•

•

HEURÍSTIQUES

La tasca està
clarament definida i
no hi ha espai per la
variació
Sistemes senzills
de valoració

•

L’objectiu es pot
aconseguir de
moltes formes

•

Autonomia
Autorealització
Valors

•
•

Daniel Pink,
Especialista en retribució i motivació
38

3 MOTIVADORS
•

AUTONOMIA

•

MAESTRIA

•

FI - VALORS

39

3 MOTIVADORS
•

AUTONOMIA
•

Poder decidir per mi mateix

•

No sentir-me vigilat o controlat

40

3 MOTIVADORS
•

MAESTRIA - AUTOREALITZACIÓ
•

Anti rutina

•

Aprendre

•

Poder acabar les coses

•

Aconseguir èxits

•

Poder fer bé les coses

•

Fer coses noves

•

Conèixer coses i persones noves

•

...

41

3 MOTIVADORS
•

FI - VALORS
•

Que el que faig no vagi contra els
meus principis

•

Que estigui alineat amb algun dels
meus valors primordials

•

Per exemple, els vostres...

42

Quines iniciatives podem prendre?

43

Llistes d’idees
1.

Objectius

2.

Desenvolupament i autorealització

3.

Reconeixement d’èxits

4.
5.

Interès per ells
Sentir-se útil i considerat

6.

Relacionar-se amb els seus
companys

7.

Bones condicions de treball

8.

Treball interessant

9.

Retroalimentació (feedback)

10.

Equitat i justícia

44

Utilitza metes i objectius
•

Una estratègia de motivació és la de posar metes o objectius als
treballadors.

•

Però perquè aquesta tècnica doni resultat, hem d'assegurar que les
metes es perceben com desafiadors, però assolibles.

•

Ens hem d'assegurar que els empleats acceptaran les metes i es
comprometran amb elles.

•

Idees:
•

Posa cada setmana un objectiu concret assolible a cadascú dels teus
col·laboradors. Quan li donis l’objectiu, pregunta-li per l’anterior.

•

Informa'ls dels objectius de l’organització.

•

Implementar un sistema variable per objectius.

45

Dona oportunitats de desenvolupament i autorealització
•

•
•
•

Consisteix en oferir-los oportunitats o possibilitats
d'autorealització, assoliment, creixement, desenvolupament
professional i personal.
Els hem d’ajudar a formar-se i a aprendre tant a fora com a dins
de la organització.
O no els formis i que es quedin.
Idees:
•

Explica la raó de les coses o com funcionen als col·laboradors quan te’ls
trobis.

•

Si hi ha quelcom que pot fer millor, diga-li.

•

Deixa que determinades tasques les faci un altre i no tu.

•

Diga-li a algú que ell decideixi en determinades condicions.

•

Quan s’hagi de fer quelcom nou, que ho faci algú, no tu.

46

apoderar

47

Donar-los reconeixement pels seus
èxits

Una tècnica de motivació consisteix a reconèixer els seus bons exercicis,
objectius, resultats o assoliments obtinguts.
•

•

Idees
•

Si pots fes que es sàpiga quin impacte ha tingut el SEU Treball posant el seu nom a
algun lloc.

•

Si fa quelcom bé, diga-li a més de donar-li les gràcies.

•

Afalaga’l públicament.

•

Si fa quelcom malament treballa amb ell o ella per corregir-ho.
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Mostrar interès per ells
•

Consisteix a mostrar interès per les seves accions, èxits o problemes,
no només pel que succeeixi dins l'àmbit de l'empresa, sinó també, pel
que pugui succeir en la seva vida personal.

•

La gent tracta en funció de com és tractat

•

Idees:
•

Pregunta com els va, a la cafeteria o quan et vinguin a veure.

•

A nivell personal i professional.

•

Pregunta si els pots ajudar.

•

Aconsella’ls.

•

Deixa’ls que estudiïn.

•

Fes una volta per la oficina a l’arribar i fes el mateix al marxar.

•

Dedica’ls un temps a l’any a nivell personal.

49

Fer-los sentir útils i considerats
•

Una altra forma de motivació és fer que el treballador se senti útil, considerat
i que senti que és important i pres en compte per l'empresa.

•

Idees:
•

Quan vulguis fer quelcom nou, pregunta com ho farien ells.

•

Quan hi hagi nous reptes, reuneix-los, explica-ho i escolta les solucions que ells
posarien en marxa.

•

Tingues en consideració les seves opinions.

•

Fes enquestes.

50

Donar-los l'oportunitat de relacionar-se amb els seus
companys
•

Una altra forma de motivar, consisteix en donar als treballadors possibilitats i
oportunitats que tinguin una major relació amb els seus companys.

•

Idees:
•

Crea equips per tractar determinats temes i dóna'ls llibertat de decisió i actuació
(identitat i pertinença)

•

Fes alguna celebració conjuntament.

•

Aneu a fer activitats lúdiques tots junts.
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Donar-li bones condicions de
treball
•

Consisteix a crear un clima de treball on els treballadors se
sentin a gust, ben tractats i amb les comoditats necessàries.

•

Per això hem de comptar amb una bona infraestructura,
instal·lacions àmplies, banys nets, cadires còmodes, ventilació
adequada, i altres comoditats.

•

Es millor ser pobre que miserable.

•

Idees:
•

Repassa els espais i medis que els poses a la seva disposició i analitza
si en pots millorar algun.

•

El que decideixis millorar, explica-ho.

•

Ofereix bones eines de treball i bons equipaments.

•

Pregunta què cal millorar, què no agrada.

•

Fes bústia de suggeriments.
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Fer interessant el treball
•

Consisteix a evitar que els empleats caiguin en la rutina d'haver de complir
sempre les mateixes funcions o realitzar sempre les mateixes tasques.

•

Per això podem rotar-los de llocs, donar-los noves funcions, augmentar les
tasques requerides per al seu lloc, etc.

•

Idees
•

Preguntat constantment “És possible enriquir aquest càrrec per fer-lo més interessant?

•

Mira si pots intercanviar llocs de treball.

•

Implanta un dia de millora per cadascú.

•
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Oferir retroalimentació (feedback)
•

A ningú li agrada estar a les fosques pel que fa al seu propi
desenvolupament.

•

De fet un judici de rendiment negatiu pot ser preferible a cap. En
aquesta situació, una persona sabrà el que ha de fer per millorar.

•

La manca de retroalimentació sol produir en l'empleat una
frustració que sovint té un efecte negatiu en el seu rendiment.

•

Idees:
•

Apuntat les coses a millorar que vegis de cadascú.

•

De tan en tant seu amb cada col·laborador i diga-li el que pot millorar i el
que fa bé.

•

Obliga a tothom a dir coses a millorar dels altres – que donin regals.
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Sobre retribució
“La igualtat dels treballadors és la major injustícia pel
treballador”
Ignacio López de Arriortúa
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Conceptes: l’equitat i la justícia
•

Intenta donar a tothom el mateix valor en funció del que aporta.

•

No donis a tothom el mateix.

•

No acceptis comparacions sense informació (ull amb la rumorologia)

•

Estigues informat de l’evolució dels teus i del treball i èxits que
aconsegueixen.

•

A tothom se’l ha de compensar segons el que aporta i donar-li el que li
agrada.

•

Idees:
•

Pensa en què donaràs a cadascú a mig terme.

•

Fes una política retributiva.
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Retribució variable
•

Repartiment de riquesa, més aportes, més vals

•

Aplicar un percentatge variable sobre la retribució
total en funció del compliment d’objectius pot anar
guanyant importància a les noves incorporacions i
renegociacions

•

En situacions de crisi, hem de cercar imaginació i
flexibilitat per ambdues parts

57

I el més important ets tu com a mentor
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ACCIONS I PLA D’ACCIÓ
•

De les iniciatives que hem parlat elegeix-ne 2 o 3
que et siguin fàcils d’implementar a la teva
organització

•

Defineix accions concretes a realitzar, quan i qui les
realitzarà

•

Fes una taula
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Lideratge situacional

60

60

Com ho faries (en grups)
Sap
fer-ho

No Sap
fer-ho

No vol
fer-ho / No vol
aprendre

Vol fer-ho
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Com dirigir...
Sap fer-ho

No Sap fer-ho

Conversar-Indagar:
DIRECTIU – M1
A. Si és desmotivació: Negociar (què a canvi de què
B. Si són pors, baixa autoestima o autoconfiança:
Coaching
Si convencem
Si no

M3 - PARTICIPATIU

No vol ferho / No vol
aprendre

4

3

FORMATIU – M2

M4 - DELEGATIU

Orientar / Ensenyar

Delegar / Mentorizar

Vol fer-ho

2

1

)
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Donar tasques més
senzilles i
Ordenar / Controlar

Direcció situacional
Sap
fer-ho

No Sap
fer-ho
DIRECTIU – M1

M3 - PARTICIPATIU

No vol
fer-ho / No
vol
aprendre

Conversar - indaga
Comprendr
Motiva
Coachear

FORMATIU – M2

M4 - DELEGATIU

Vol fer-ho

Recolza
Accepta
Potenciar

r


s


e


r


r


r


e


 


 


r
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Fer tasques de menys
valor i ben definide
Ordenar

Aprendr
Capacita
Mentoring

Direcció situacional

No vol
fer-ho / No
vol
aprendre

No Sap
fer-ho
DIRECTIU – M1

M3 - PARTICIPATIU

PARLAR POC DE TASC
PARLAR MOLT D’ELL/ELLA I
LES SEVES MOTIVACIONS

PARLAR MOLT DE TASC
PARLAR POC D’ELL(ELLA I
LES SEVES MOTIVACIONS
FORMATIU – M2

M4 - DELEGATIU

PARLAR POC DE TASC

Vol fer-ho

PARLAR POC D’ELL(ELLA I
LES SEVES MOTIVACIONS

PARLAR MOLT DE TASC
PARLAR MOLT D’ELL/ELLA I
LES SEVES MOTIVACIONS

-

Parlar motivació

+

Sap
fer-ho

-

Parlar tasques

A


A


A


A
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+

No
No

¿OPTA?

Sí

ÉS
CAPAÇ?

INDAGAR
NEGOCIAR
COACHING

ALTRES
OPCIONS

No

Sí

No

INDAGAR
NEGOCIAR
COACHING

Sí

FORMAR

FORMAR

DELEGAR

HO SAP?
DELEGAR

EN SAP?

Sí

DELEGAR

ACCIONS
POSTERIORS

Sí

VOL?

No
No

INDAGAR
NEGOCIAR
COACHING

FORMAR

Sí

ORDENAR

INSTRUIR

DELEGAR

¿ES FEINA
RUTINÀRIA?

EN SAP?

Sí

No

INDAGAR
NEGOCIAR
COACHING

Cóm actuar?
Exemple: Suposem que és imprescindible bon nivell d'anglès
65

VIGILAR

DELEGAR

Tècniques de conversació
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confirma el que sembla que has entès
Confirma el que ha entès l’altre
Aclarir
Ajudar a entendre què és una crítica constructiva
Feedback balancejat
Suggerir
Buscar acceptació
Gestionar diferències
Converses difícils
Preguntes de tancament
Triangular
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RECOMANACIONS
Lideratge, atracció i retenció del talent & negociació
(Lideratge situacional i Gestió d’equips)

LLibre: En clave de talento. LID
Editorial. Marcos Urarte, Pilar Gómez-Acebo,
Antonio Pamos de la Hoz.

Pel·lícula: Up in the Air
(Jason Reitman, 2009)

Blogs: Urock i Consol Vilar
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Lideratge situcional i Gestió d’equips
Lideratge, atracció i retenció del talent & negociació
s
e
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consultes: info@consolvilar.com

Propera sessió: 04/12/2
Com crear equips d’alt rendiment
(Lideratge situacional i Gestió d’equips)
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Josep Baijet · Paula Saló · Consol Vilar

LEAN MANUFACTURING

Producció en PULL

Nom i cognoms

Empresa

1 Bahí Alsina, Pere

Cubus

2 Codina Collell, Albert

Atrezzo

3 Comas Paredes, Artur

E-Talentum

4 Jiménez Llobet, Marta

Sacopa

5 Jiménez Montañez, Adoración

Alzamora Packaging

6 Martí Valeri, Glòria

Germans Sagués-Vila

7 Pujadas Jordà, Jordi

Responsable d'industria a OTC Industries

8 Pujol Feixas, Maria Núria

OTCengineering

9 Quer Roca, Xavier

Tecalum

10 Rumazo Alonso, Raúl

Noa Brands

11 Santana Lamego, Yolanda

Noa Brands

12 Serret Pous, Jordi

Girofibra

13 Torrent Roca, Josep

Fluidra

14 Torrentó López, Miquel

Creacions Jumi

15 Vila Rovira, Jana

Vila Rovira

16 Vilar Callís, Josep

Liderou

LIDERATGE SITUACIONAL I GESTIÓ D'EQUIPS
Com crear equips d'alt rendiment
Nom i cognoms

Empresa

1 Abril, Pilar

Zoetis Manufacturing & Research

2 Aparicio Dieguez, Sílvia

En actiu - no definit

3 Bertran Mestres, Isaac

Autònom

4 Cano Cano, Yolanda

Manxa Ferros (administració)

5 Ciurana Font, Abel

Consultor TIC CORPORACIO MEGATEL SL (Wifiboo)

6 Delclòs Ayats, Carme

Tècnica promoció econòmica - Ajuntament de Roses

7 Juanola Bassols, Núria

Zoetis Manufacturing & Research

8 Martí Valeri, Glòria

Germans Sagués-Vila

9 Nagra Sarai, Gurpinder Singh

Transports Tresserras

10 Porxas Roca, Irene

Mestra especialitat Educació Infantil

11 Prat Canal, Jordi

Capdevila economistes

12 Puig Oliveras, Anna

Càrniques Juià (administració i gerència)

13 Puig Oliveras, Pilar

Olot Meats SA

14 Pujol Costa, Montse

Directora de RRHH

15 Ribas Pacheco, Adrià

Estudiant de batxillerat

16 Serret Pous, Jordi

Girofibra

17 Vives Mostascero, David

Funció Pública

18 Xifra Keysper, Jordi

Director Marketing - Beveland

Zimbra:

miquel.gomez@dinamig.cat

Selecció empresa assessoraments Lean Manufacturing

De : Miquel Gómez <miquel.gomez@dinamig.cat>

dv., 13 de nov. de 2020 10: 52

Assumpte : Selecció empresa assessoraments Lean
Manufacturing
Per : Anaïs Murlà Vilarrasa
<anais.murla@campusgarrotxa.cat>, Marta
Figueras <mfigueras@olot.cat>, Giovanni
Inturrisi <giovanni.inturrisi@zoetis.com>
CC : Ariadna Villegas <ariadna.villegas@dinamig.cat>
Bones,
Us passo proposta pel que és la selecció d'empreses. Tindríem opció de fer una 5ena
empresa finalment per pressupost, però és on tinc més dubte. Feu comentaris.
Li hauríem de passar avui mateix a en Miguel perquè hi doni conformitat. Així la setmana
que ve podem comunicar-ho i tirar-ho endavant ja.
Gràcies!
Proposta:
1. Vila Rovira (Jana Vila - Responsable administració)
a0. Perfil: Empresa industrial sector càrnic petita-mitjana
a. Assistència: Excel·lent, ha assistit a totes les sessions.
b. Participació: Molt alta durant totes les sessions
c. Detecció oportunitats: Millores en el procés productiu de llescat
d. Interès assessorament: 9/10
e. Expectatives d'aplicabilitat: 9/10
2. Alzamora Carton Packaging (Dori Jiménez - Millora Continua)
a0. Perfil: Empresa industrial sector packaging mitjana-gran
a. Assistència: Excel·lent, ha assistit a totes les sessions.
b. Participació: Molt alta durant totes les sessions, preguntant dubtes, etc.
c. Detecció oportunitats: Millores en els estocs, seguir millorant en eficiència
d. Interès assessorament: 10/10
e. Expectatives d'aplicabilitat: 10/10
3. Liderou (Josep Vilar - Adjunt Gerència)
a0. Perfil: Empresa industrial sector alimentació petita-mitjana
a. Assistència: Excel·lent, ha assistit a totes les sessions.
b. Participació: Discreta, no sembla experimentat en el tema.
c. Detecció oportunitats: Sistema de classificació d'ous i optimització de les màquines,
digitalització de processos per iniciar conceptes lean
d. Interès assessorament: 8/10

e. Expectatives d'aplicabilitat: 8/10
4. Noa Brands (Albert Codina (director fàbrica antiga Atrezzo) - Raul
Rumazo (Responsable producció Barcelona??) - Yolanda Santana,
a0. Perfil: Empresa industrial sector retail maniquís petita-mitjana
a. Assistència: Notable, ha assistit algun representant sempre o 2 a totes
b. Participació: Activa per part de Raul Rumazo, Discreta els altres dos
c. Detecció oportunitats: Millora processos interns d'hàbits i procés productiu
d. Interès assessorament: 9/10 Albert, 5/10 Raul
e. Expectatives d'aplicabilitat: 8/10 Albert, 5/10 Raul
5. EXTRA: Vàries opcions
5.1 Tecalum (Xavier Quer - Director producció) -- Assistent i molt actiu en totes les
formacions. Han treballat els temes i potser no veu que l'empresa li interessi gaire un
assessorament ara (3/10)
5.2 Sagués-Vila (Glòria Martí - Responsable qualitat) - Assistent a quasi totes les
sessions. Participació molt discreta. No han treballat el tema i detecten l'oportunitat i
tenen expectatives d'assessorament i aplicació (9/10)
5.3 Creacions Jumi (Miquel torrentó - Gerent) - Assistència molt irregular.
Participació molt discreta. Detecten l'oportunitat gestió de magatzem i comandes. Interès i
aplicabilitat de 10/10
5.4 OTC Engineering ( Nuria Pujol - Adjunt direcció) - Assistència a quasi totes les
sessions, participació molt discreta. Necessiten millorar organització interna de processos,
però creuen que l'empresa pot estar poc interessada en un assessorament (3/10)
--

------------------------------Miquel Gómez
Àrea Empresa i Emprenedoria

------------------------------miquel.gomez@dinamig.cat
972 26 01 52 ext. 4

--------------------------------------------------------------

www.dinamig.cat
twitter | linkedin | youtube

-------------------------------------------------------------Aigua,5 Ca-Nyera Coworking | 17800 Olot
--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------Avís sobre confidencialitat: Aquest missatge va dirigit exclusivament al seu destinatari. S’informa al receptor,
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Zimbra:

miquel.gomez@dinamig.cat

Proposta Selecció empreses Itinerari Lideratge & Gestió d'equips

De : Miquel Gómez <miquel.gomez@dinamig.cat>

dj., 26 de nov. de 2020 10: 34

Assumpte : Proposta Selecció empreses Itinerari Lideratge &
Gestió d'equips
Per : Consol Vilar <cvilar@consolvilar.com>,
jbaijet@urock.co
CC : Marta Figueras <mfigueras@olot.cat>, Anaïs
Murlà Vilarrasa
<anais.murla@campusgarrotxa.cat>
Hola Consol, Josep
Us passo ja la selecció d'empreses que hem pensat amb l'equip (amb els criteris que vam
comentar). S'han prioritzat empreses, però també veureu que com a 5ena empresa hi ha
la possibilitat que entrés l'Isaac Bertran com autònom, que potser ho pot aprofitar més
que no pas Zoetis, però ho deixo al vostre criteri.
Enquesta de referència: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zdOY3lAt8QVx6IVZrebzee_XA98HFdXrM4YbAl7Frg/edit?usp=sharing
Si ho veiéssiu bé (feu tots els comentaris que cregueu), contactaré directament amb les
empreses proposant-los formalment de rebre un assessorament de 5 hores les properes
setmanes. Si els interessa i tenen disponibilitat, us ho confirmaré i ja podreu iniciar el
contacte amb ells, tot fixant un calendari i full de ruta bàsic (prioritzant d'aquí fins el 15 de
desembre).
Moltes gràcies!
Proposta:
1. Germans Sagués-Vila (Glòria Martí - Responsable qualitat i PRL)
a0. Perfil: Empresa industrial sector càrnic petita-mitjana
a. Assistència: Excel·lent, ha assistit a totes les sessions
b. Participació: Discreta
c. Detecció oportunitats: Millores en els equips de producció (sala de desfer)
d. Interès assessorament: 8/10
e. Expectatives d'aplicabilitat: 8/10
2. Beveland - Grup Masoliver (Jordi Xifra - Director de Màrqueting i vendes Amèrica)
a0. Perfil: Empresa comercial sector alimentari begudes mitjana
a. Assistència: Notable, ha assistit regularment
b. Participació: Discreta
c. Detecció oportunitats: Potenciar els lideratges de cada departament i treball entre
departaments
d. Interès assessorament: 10/10
e. Expectatives d'aplicabilitat: 10/10

3. Girofibra (Jordi Serret - Director)
a0. Perfil: Empresa industrial sector alimentació petita
a. Assistència: Notable, ha assistit regularment
b. Participació: Discreta
c. Detecció oportunitats: Desbloquejar els comandaments intermedis a producció i a
comercial
d. Interès assessorament: 10/10
e. Expectatives d'aplicabilitat: 10/10
4. Capdevila Economistes (Jordi Prat - Administració/direcció)
a0. Perfil: Empresa de serveis professionals petita
a. Assistència: Excel·lent, ha assistit a totes les sessions
b. Participació: Molt alta durant totes les sessions
c. Detecció oportunitats: Alineació i cohesió de direcció amb treballadors
d. Interès assessorament: 7/10
e. Expectatives d'aplicabilitat: 7/10
5. EXTRA: dues opcions
5.1 Sweet Dreams (Isaac Bertran - Director) - Assistent i molt actiu en totes les
formacions. No està constituit com empresa, sinó com autònom, organització
d'esdeveniment. No tenim resposta a l'enquesta però se'l veu molt interessat en millorar ja
que el seu treball en esdeveniments acaba sent en equip i de manera molt intensa.
5.2 Zoetis (Núria Juanola - Directora tècnica i Compliance) - Assistent i molt
participativa/interessada durant les sessions. Són temes que van treballant contínuament i
tenen bona formació, però igualment tenen interès en assessorament i podrien aplicar
millores (8/10)
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ACTIVITAT: Producció en PULL (Lean Manufacturing)
CODI: 20129
La valoració de 0 a 5 correspon a:

10 de novembre de 2020

Informació prèvia

alumnes 16
enquestes 10

Adequació a les expectatives prèvies
4,00
3,80
Organització (logística, compliment horaris previstos, etc. )
Continguts del curs
4,20
4,10
Valoració del format on-line
Domini de la matèria per part del docent
4,00
4,30
Com valores el format de les 3 sessions de formació?
Claredat de les exposicions
4,00
4,10
Creus que la durada ha estat suficient?
Interacció del docent amb el grup
3,70
4,50
Idoneïtat de les dates
Nivell general del docent
3,70
4,30
Atenció rebuda pel personal de la FES
VALORACIÓ GLOBAL
4,40
4,10
Si has valorat algun ítem amb 0, 1 o 2, si us plau, comenta'ns els motius:
Poc estructurada alguna de les explicacions potser perquè el temari era massa extens
EN gnral molt satisfactori. Jornades molt positives. Potser algunes massa juntes unes de les altres, però cap queixa.
Horarios poco acertados y sesiones muy largas
Quines altres activitats t'interessaria que la FES organitzés?
Ja s'ha decidit quines són les empreses que rebran l'assessorament personalitzat gratuit per part d'en Miquel?
Relacionades amb producció. SMED, gestió d'equips, …
Recomenacions en digitalització per aplicar els diferents mètodes lean

ACTIVITAT: Com crear equips d'alt rendiment (Lideratge i Gestió d'equips)
CODI: 20135
La valoració de 0 a 5 correspon a:

4 de desembre de 2020

alumnes 13
enquestes 4

Informació prèvia

Adequació a les expectatives prèvies
3,75
4,75
Organització (logística, compliment horaris previstos, etc. ) Continguts del curs
4,75
5,00
Valoració del format on-line
Domini de la matèria per part del docent
5,00
5,00
Idoneïtat de la durada
Claredat de les exposicions
4,75
5,00
Idoneïtat dels horaris
Interacció del docent amb el grup
4,75
5,00
Idoneïtat de les dates
Nivell general del docent
4,75
5,00
Atenció rebuda pel personal de la FES
VALORACIÓ GLOBAL
5,00
5,00
Si has valorat algun ítem amb 0, 1 o 2, si us plau, comenta'ns els motius:
Quines altres activitats t'interessaria que la FES organitzés?
Treball de la imatge personal i el COM fer una comunicació més efectiva i afectiva.
Treballar la comunicació corporal i paraverbal

