PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 23

O.J.D.:

TARIFA: 396 €

E.G.M.:

ÁREA: 297 CM² - 28%

SECCIÓN: NACIONAL

17 Junio, 2016

Valors positius a
les empreses
Unapsicblogaesportivaconvidaels
empresaris
a sortir<<dela zonaconfortable,,
ANA/B N
LA SEU D’URGELL

La Trobada Empresarial al Pirineu
ha programat dues confer~ncies a
chrrec d’especialistes en psicologia
i operacions empresarials arab Fobjectiu d’apuntar elements de coneixement sobre comes conformenels
equips directius i corn es podenmillorar. En aquest sentit, la confer}ncia del professor d’IESE,Luis Huete,
titulada Deddirarabvalors, va incidir
en la necessitat d’aportar serenitat a
les decisionsi la perspectivade la realitat que necessiten per a no perdre
el sentit social de l’activitat econ6mica.La confer~nciaCorntreure el
llor del teu equipde la psicblogaespecialista en equips esportius, Patricia
Ramirez,vaincidir en aspectes simi- ~ La psic61ogaPatricia Ramirez.
lars entre les empresesi els equips
esportius.
intervenci6 directa i for~a aplaudiHuete va destacar la import~ncia da, va assenyalar que un .~xit sense
acabasent un
de les decisions aplicades ambra6 i unaplenitudhumana
energia positiva dins les empreses. granfracbs,,.
Malgrat la importtmcia d’aquestes
Patricia Ramirez,psic61ogaespedues pautes de funcionament, Hu- cialista en assessorar equips esporere va assenyalar que els principals tius, 6s tamb6 aurora de diferents
problemes arab els quals es poden obres sobre motivaci6. Ramirez va
trobar els empresaris en el moment valorar que la vinculaci6 de l’esport
d’aplicar solucions o prendre decisi- ambl’empresa 4s freqfient, i a m4s
ons sdn les,,distorsions cognitives,,. saludable..EIs valorsdeI’esportsbn
,Entreel 20 i el 25%delsempre- els valors de I’empresa,ningdsap
saristenendistorsions
cognitives,,, treballar millor queunequipesporva assegurar el professor universi- tiu,,, va destacaren la seva confer~ntari, que va considerar que ,,els hu- cia.
manspodem
fer cosesincrd~bles,
L’especialista va remarcar que
perbtamb~
enstrenquem,,.
Per aix6, <<nofer res~s la millormanera
d’acva acousellar que les persones que celerarla creativitat,,,mentre
vacones dediquena dirigir les activitats
vidar els empresarisa sortir <<dela
econ6miques no perdin l’avantatzonaconfortable~
i recordar]a imge d’interpretar correctamentla re- porthnciade]~oc:,,Si ensoblidem
del
alitat.
joc, oblidem
la infantesai unaoomuA banda, va assenyalar que mol- nicacibamable,,.
tes de les personesa qui adrec,’a conLa psic61oga va subratllar que
sells es trobenamb,,l’enfermetat
del queda molt de cami des del punt de
poder.,que va qualificar corn una vista de la consci~ncia dels procesbarreja de trastorn compulsiu,rigi- sos de treball .perqubhemde deidesa del pensament,obsessid i tras- xar d’orientar-nos
al resultat,,. En
torn asocial. En aquest sentit, va de- aquest cas va assenyylar que emmanar que les persones alcapdavant preses com Google walomnretenir
d’equips directius tinguin clar que el talent i pensarcommillor podem
~
<<lafi nojustificaelsmitjans,,.
Enuna aprendre,>.
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