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Enrique Dans 

Enrique Dans és un expert en tecnologies de la 
informació i professor de Sistemes de la Informació 
a la IE Business School des de l'any 1990. Els seus 
interessos d'investigació se centren en els efectes 
de les noves tecnologies en persones i empreses 
Biografia 

 

Las interesantes implicaciones de 
replantear el trabajo presencial 
De El blog de Enrique Dans. 12/05/2020 

 

Com un pressupost base 0. Aquest hauria de ser el 
punt de partida que les organitzacions adaptables i 
competitives haurien d’adoptar en relació amb l’ús 
de l’espai de l’oficina i del treball en remot. Si un 
cop acabada la pandèmia, retornem de manera 
acrítica al model presencial estricte, haurem perdut 
l’oportunitat d’aprofitar l’impuls que ens ha regalat 
la situació forçada per la que hem passat. 

Poques oportunitats tan clares com aquesta per 
avançar de manera decidida cap a les tendències 
de present i de futur… 

       

        Ho vull llegir… 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Enrique_Dans
https://www.enriquedans.com/2020/05/las-interesantes-implicaciones-de-replantear-el-trabajo-presencial.html
https://www.enriquedans.com/2020/05/las-interesantes-implicaciones-de-replantear-el-trabajo-presencial.html
https://www.enriquedans.com/2020/05/las-interesantes-implicaciones-de-replantear-el-trabajo-presencial.html
https://www.enriquedans.com/
https://www.enriquedans.com/2020/05/las-interesantes-implicaciones-de-replantear-el-trabajo-presencial.html
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Xavier Marcet 

Xavier Marcet és consultor en estratègia, 
innovació i transformació d’organitzacions. Lidera 
Lead to Change, una consultoria que treballa des 
de Barcelona, Madrid, Boston i Santiago de Chile. 
 
És professor de la Barcelona School of 
Management de la Universitat Pompeu Fabra. És 
president fundador de la Barcelona Peter Drucker 
Society. 
 

Entrevista a Xavier Marcet: “A les 8 
de la tarda no sortíem a aplaudir 
màquines; aplaudim a persones” 
De la plataforma Sintetia. 09/05/2020 

 

“Crec que allò més important que hem descobert 
no és el teletreball, allò que hem descobert és la 
confiança. És comprovar que la gent pot treballar 
si se l’empodera i se li dona autonomia. Entendre 
que per a les organitzacions pot ser un bon negoci 
confiar més en la seva gent”.  

Aquesta és una de les reflexions que Xavier 
Marcet ens regala en l’entrevista que Javier García 
li va fer i va publicar el passat 9 de maig de 2020 a 
Sintetia, plataforma en línia d’intel·ligència 
col·lectiva.       

        Ho vull llegir… 

 

http://www.xaviermarcet.com/
http://www.xaviermarcet.com/
https://www.sintetia.com/xavier-marcet-a-las-8-de-la-tarde-no-saliamos-a-aplaudir-maquinas-aplaudimos-personas/
https://www.sintetia.com/xavier-marcet-a-las-8-de-la-tarde-no-saliamos-a-aplaudir-maquinas-aplaudimos-personas/
https://www.sintetia.com/xavier-marcet-a-las-8-de-la-tarde-no-saliamos-a-aplaudir-maquinas-aplaudimos-personas/
https://www.sintetia.com/
https://www.sintetia.com/xavier-marcet-a-las-8-de-la-tarde-no-saliamos-a-aplaudir-maquinas-aplaudimos-personas/
https://www.sintetia.com/xavier-marcet-a-las-8-de-la-tarde-no-saliamos-a-aplaudir-maquinas-aplaudimos-personas/
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Victor Almonacid 

Jurista i directiu públic. Llicenciat en Dret 
(1996), funcionari públic (1999) i secretari 
de l’Administración Local (2002). La seva 
especialitat professional es l’Administració 
electrònica i els projectes «smart», així com 
la gestió dels processos de canvi 

Los 10 pretextos más absurdos en 
contra del teletrabajo: 
 

“(…) lo peor no es estar en contra, porque quiero 
pensar que seguimos teniendo nuestra sagrada 
libertad de expresión. Lo peor, con diferencia, son 
los argumentos, muchos de ellos pobres y más de 
uno ridículo. Repasemos los 10 más absurdos:  

(…) 10. Ya sé que Menganito no trabaja nada, 
pero que venga, y por lo menos está en su sitio 
(...)”. 

       

        Ho vull llegir… 
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https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/17/los-10-pretextos-mas-absurdos-en-contra-del-teletrabajo/
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https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/17/los-10-pretextos-mas-absurdos-en-contra-del-teletrabajo/
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Los 10 pretextos más absurdos en 
contra del teletrabajo (II): 
 

Als 10 pretextos de l’article anterior, l’autor, amb 
l’ajuda de lectors i col·laboradors, ha aconseguit 
recopilar un segon repertori amb 10 recels més 
que moltes vegades hem pogut sentir. La 
creativitat humana pot ser immensa. Però encara 
és més sorprenent la capacitat d’algunes persones 
per permetre que cert tòpics i prejudicis cristal·litzin 
i acabin configurant la lent de la seva visió de les 
organitzacions i les persones. 

       

        Ho vull llegir… 

Presentismo telemático: el error que 
se repite: 
 

El treball no és un lloc. El treball és una activitat, 
és acompliment. El treball no és on estàs, és allò 
que fas. La batalla de la Distància al treball vs. 
Treball a distància sembla que ja comença a 
apuntar a un guanyador clar. Altres batalles, com 
la de Control horari vs. Acompliment per objectius 
costaran més. Simplement perquè no interessen. 

       

        Ho vull llegir… 

https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/20/los-10-pretextos-mas-absurdos-en-contra-del-teletrabajo-ii/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/20/los-10-pretextos-mas-absurdos-en-contra-del-teletrabajo-ii/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/20/los-10-pretextos-mas-absurdos-en-contra-del-teletrabajo-ii/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/22/presentismo-telematico-el-error-que-se-repite/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/22/presentismo-telematico-el-error-que-se-repite/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/22/presentismo-telematico-el-error-que-se-repite/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/20/los-10-pretextos-mas-absurdos-en-contra-del-teletrabajo-ii/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/22/presentismo-telematico-el-error-que-se-repite/
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Mikel Gorriti/ Rafael 
Jimenez Asensio 

Mikel Gorriti és responsable de Recursos 
Humans a la DG de Funció Pública del 
Govern Basc; Rafael Jiménez Asensio, 
funcionari excedent del Govern Basc, ha 
centrat la seva activitat professional en la 
docència universitària, en la consultoria i ha 
participant en grups de treball vinculats, per 
exemple, a l’estudi i preparació de l’EBEP. 

Teletrabajo: ¿aporía o ejemplo? 
 

Els autors parteixen del fet que el teletreball no és 
un mitjà, sinó un context. Un context amb 
possibilitat i amb limitacions. Requereix de 
recursos.  

Establert això, els elements que toquen els autors 
són de naturalesa organitzativa. A tall de tast: “es 
materialmente imposible trabajar a distancia con 
otros parámetros que no sean los propios del 
trabajo real. Por muchas vueltas que le demos al 
problema, si se trabaja de forma inadecuada o 
incorrecta presencialmente, tales vicios o déficits 
no se resolverán milagrosamente en el refugio del 
hogar o en la distancia”. Reptes que requereixen 
una direcció de persones oberta, innovadora i 
professionalitzada.     

  

        Ho vull llegir… 
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La Mirada Institucional 

 

 

 

 

rjimenezasensio@gmail.c
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https://rafaeljimenezasensio.com/2020/05/10/teletrabajo-aporia-o-ejemplo/
https://rafaeljimenezasensio.com/2020/05/10/teletrabajo-aporia-o-ejemplo/
https://rafaeljimenezasensio.com/
https://rafaeljimenezasensio.com/2020/05/10/teletrabajo-aporia-o-ejemplo/
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Carles Ramió 

És catedràtic de Ciències Polítiques i de 
l’Administració a la UPF, institució en la que 
ocupa el càrrec de vicerector. Especialista 
en gestió pública, ha estat director de 
l’EAPC 

Algunas lecciones de la gran prueba 
de estrés institucional: 
 

“La biologia evolutiva ens aconsellaria que les 
institucions públiques aprofitessin aquesta crisi 
vírica per a adaptar-se a un nou entorn. Però crec 
que en aquest cas és més encertat afirmar que no 
només han d’adaptar-se, sinó que han de 
reinventar-se. 

(…) l’organització del treball vinculada a un espai 
físic s’ha alterat totalment.” 

       

        Ho vull llegir… 
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https://www.administracionpublica.com/algunas-lecciones-de-la-gran-prueba-de-estres-institucional/
https://www.administracionpublica.com/algunas-lecciones-de-la-gran-prueba-de-estres-institucional/
https://www.administracionpublica.com/algunas-lecciones-de-la-gran-prueba-de-estres-institucional/
https://www.administracionpublica.com/author/carles-ramio/
https://www.administracionpublica.com/author/carles-ramio/
https://www.administracionpublica.com/author/carles-ramio/
https://www.administracionpublica.com/algunas-lecciones-de-la-gran-prueba-de-estres-institucional/
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María Dapena Gómez 

Funcionària de carrera, experta en Gestió 
Pública Local i Directiva Pública 
professional titulada, és l’actual cap de 
l’Àrea de Recursos Humans i Formació de 
l’Ajuntament de Vigo. 

10 preguntas a…María Dapena: 
 

“Fallen tres aspectes que fan que el teletreball es 
trobi tan desprestigiat: la falta de cultura de 
‘l’esforç digital’, (…) la creença que el presentisme 
contribueix a la generació de valor públic (…) i 
l’absència de visibilització de la ingent tasca de 
tantes i tants teletreballadors no havent-hi, de 
moment, un mecanisme eficaç que aconsegueixi 
mostrar a la ciutadania l’enorme esforç que s’ha 
estat fent per mitjans remots per tal que, ara més 
que mai, el sector públic no pari i respongui a 
temps real a las necessitats col·lectives.” 

       

        Ho vull llegir… 
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El teletreball vist per referents de la societat digital i de l’Administració  
Els essencials per comprendre el treball en la societat del coneixement 

Bústia de contacte: innogent.politiquesdigitals@gencat.cat 

https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/15/10-preguntas-a-maria-dapena/
https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/15/10-preguntas-a-maria-dapena/
mailto:innogent.politiquesdigitals@gencat.cat
https://nosoloaytos.wordpress.com/2020/05/15/10-preguntas-a-maria-dapena/

