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Creen un projecte per humanitzar les empreses
Els impulsors de Building Communities asseguren que és “el salt” que les organitzacions econòmiques necessiten
JORDI GARRIGÓS
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Aquest dimecres s'ha presentat a Barcelona el projecte Building
Communities, una iniciativa pionera dins el món empresarial que pretén ser
un nou paradigma dins el món de les organitzacions d'empresa. Els
impulsors d'aquesta nova eina, Marià Moreno, fundador de Grup Integral i
Francisco Gimènez, conseller delegat d'Augere, han assegurat que Building
Communities és “el salt” que les organitzacions econòmiques necessiten per
al segle XXI

El doctor Marià Moreno ha estat l'encarregat d'explicar la filosofia d'un projecte
que es basa en el concepte de crear una comunitat dins l'empresa ja que aquest
àmbit, “és una comunitat social de persones més”. Segons ha explicat un dels
impulsors de Building Communities, “cal humanitzar les organitzacions
empresarials i l'economia en general” i per tal d'arribar a aquest punt, “les
persones són les que han de donar sentit a les empreses, que en siguin les
protagonistes i s'allunyin del concepte de persona-empresa”. Per aquest motiu, el
mètode d'aquest projecte és el diàleg entre tots els membres de l'empresa. “A
partir d'anar parlant entre tots, creant petits grups de treball i acordarnt accions
que permetin aconseguir aquesta comunitat que es pretén crear”.
Per Moreno, la creació d'aquesta comunitat s'aconsegueix quan tots els elements
d'una empresa creen una xarxa de “fidelització” que millora les condicions de
treball en tots els sentits. Segons han assegurat els impulsors, el procés
d'implantació d'aquest projecte a les empreses dura entre 6 i 9 mesos.
El paper del líder
Francisco Giménez ha parlat del rol que juguen els directius de les empreses en
aquest sistema d'organització. “Els líders empresarials, com a persones que
encapçalen el projecte, són els que han de liderar el projecte” ha explicat un
Giménez que assegurat que un dels grans problemes de les organitzacions
empresarials és “la falta de sinergies entre totes les persones que la
formen”.”Building Communities proposa espais de diàleg per les persones que
vulguin implicar-se a buscar els objectius de la comunitat i els empresaris han de
donar exemple”, ha explicat el directiu d'Augere.
L'empresa opina
Aquesta iniciativa s'ha inserit, a dia d'avui, a empreses de 800 fins a 3000
treballadors, omplint així el segment de les petites i mitjanes empreses. Com a
representant d'aquest sector, Fran de la Torre, director del PIMEC, ha explicat
que és “absolutament necessari” canviar el model de gestió d'empresa ja que
l'actual, “està obsolet”. Així doncs, el director del PIMEC ha assegurat que el
model de Building Communities cal dinamitzar-lo “ràpidament” i ha instat a les
administracions a “implicar-se” i ajudar a la innovació.
Finalment, el director d'Scalextric, Sergi Pastor, ha explicat que ens trobem
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davant d'un projecte “molt sòlid” que ajudarà a portar la “igualtat i participació”
al món de l'empresa. Per l'empresari català, a dia d'avui és necessari invertir en
maquinaria com “en nous models”.
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