
Valors positius a
les empreses
Una psicbloga esportiva convida els
empresaris a sortir <<de la zona confortable,,
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La Trobada Empresarial al Pirineu
ha programat dues confer~ncies a
chrrec d’especialistes en psicologia
i operacions empresarials arab Fob-
jectiu d’apuntar elements de conei-
xement sobre com es conformen els
equips directius i corn es poden mi-
llorar. En aquest sentit, la confer}n-
cia del professor d’IESE, Luis Huete,
titulada Deddir arab valors, va incidir
en la necessitat d’aportar serenitat a
les decisions i la perspectiva de la re-
alitat que necessiten per a no perdre
el sentit social de l’activitat econ6-
mica. La confer~ncia Corn treure el
llor del teu equip de la psicbloga espe-
cialista en equips esportius, Patricia
Ramirez,vaincidir en aspectes simi-
lars entre les empreses i els equips
esportius.

Huete va destacar la import~ncia
de les decisions aplicades amb ra6 i
energia positiva dins les empreses.
Malgrat la importtmcia d’aquestes
dues pautes de funcionament, Hu-
ere va assenyalar que els principals
problemes arab els quals es poden
trobar els empresaris en el moment
d’aplicar solucions o prendre decisi-
ons sdn les,,distorsions cognitives,,.

,Entre el 20 i el 25% dels empre-
saris tenen distorsions cognitives,,,
va assegurar el professor universi-
tari, que va considerar que ,,els hu-
mans podem fer coses incrd~bles,
perb tamb~ ens trenquem,,. Per aix6,
va acousellar que les persones que
es dediquen a dirigir les activitats
econ6miques no perdin l’avantat-
ge d’interpretar correctament la re-
alitat.

A banda, va assenyalar que mol-
tes de les persones a qui adrec,’a con-
sells es troben amb ,,l’enfermetat del
poder., que va qualificar corn una
barreja de trastorn compulsiu, rigi-
desa del pensament, obsessid i tras-
torn asocial. En aquest sentit, va de-
manar que les persones alcapdavant
d’equips directius tinguin clar que
<<la fi no justifica els mitjans,,. En una

~ La psic61oga Patricia Ramirez.

intervenci6 directa i for~a aplaudi-
da, va assenyalar que un .~xit sense
una plenitud humana acaba sent un
gran fracbs,,.

Patricia Ramirez, psic61oga espe-
cialista en assessorar equips espor-
tius, 6s tamb6 aurora de diferents
obres sobre motivaci6. Ramirez va
valorar que la vinculaci6 de l’esport
amb l’empresa 4s freqfient, i a m4s
saludable..EIs valors de I’esport sbn
els valors de I’empresa, ningd sap
treballar millor que un equip espor-
tiu,,, va destacar en la seva confer~n-
cia.

L’especialista va remarcar que
<<no fer res ~s la millor manera d’ac-
celerar la creativitat,,, mentre va con-
vidar els empresaris a sortir <<de la
zona confortable~ i recordar ]a im-
porthncia de]~oc:,,Si ensoblidem del
joc, oblidem la infantesa i una oomu-
nicacib amable,,.

La psic61oga va subratllar que
queda molt de cami des del punt de
vista de la consci~ncia dels proces-
sos de treball .perqub hem de dei-
xar d’orientar-nos al resultat,,. En
aquest cas va assenyylar que em-
preses com Google walomn retenir
el talent i pensar com millor podem
aprendre,>. ~
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