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ALBERT SERRA MARTÍN 
director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE. 
 
 
El sistema públic està organitzat de manera obsoleta.   

o La clau de l’èxit dels països més desenvolupats no és en l’economia ni 
en el lideratge polític, sinó en la qualitat institucional del seu sistema 
públic, que és la base perquè els comportaments generin confiança. 

o El sistema públic ha millorat molt des dels 70s, però la seva organització 
no massa: tenim un problema de funcionament. 

o Sobre funcionament no s’està debatent (com sí es fa sobre finançament) 
 
 
Cal canviar la idea de govern per la de governança.  

o Cada vegada més els sistemes es basen en el coneixement dels 
professionals 

o L'estructura jeràrquica piramidal no té prou autoritat per ordenar al 
coneixement que faci el que vol, cal consensuar. 

 
 
La bona governança descansa sobre 3 potes: 

o Legitimitat, no només legalitat, política 
o Qualitat tècnica professional 
o Eficiència / sostenibilitat econòmica 

 
 
Cal un equilibri entre les 3 parts 

o Les institucions no funcionen bé si una part acapara poder: no comptar 
amb els professionals és absurd (es perd coneixement), com ho és no 
comptar amb l’economia o amb la legitimitat política.  

o La lluita de poder entre les 3 parts no l’ha de guanyar ningú: la victòria 
d'una és la derrota de totes, perquè es perd de vista el ciutadà al que es 
serveix.   

 
 

Cada part  té el seu espai i els seus límits. 
o Cal reconèixer l’espai de llibertat de cada part, cada part té una caixa 

negra on els altres no s’han de ficar 
o És clau pel funcionament del sistema l’autoregulació dels professionals, 

a nivell de jurament hipocràtic. 
 
 
Gestionar el canvi  

o Cal un nou marc jurídic, canviar la llei no és suficient però és un primer 
pas potser necessari, però no sempre ni per tot. 

o Cal un pacte propietat-treballadors que estimuli el procés. 
o Cal implantar molts petits canvis per l’organització, que es contagiïn 
o S’ha d’assumir que el procés pot ser lent, perquè cal que sigui equilibrat. 

Massa “moviment” no és bo. 
o És clau diferenciar els aspectes “professionals” dels aspectes “laborals”.  
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ALFONSO VÁZQUEZ 
director de Hobest Consultores 
 
 
Las estructuras organizativas tradicionales no están pensadas para el 
trabajo del conocimiento 

o Su origen es el fordismo y el taylorismo, están pensadas para organizar 
trabajo físico, en dependencia de las máquinas 

o El trabajo se organiza individualmente y alguien se encarga de 
interconectar. No están pensadas para el trabajo colectivo, mientras que 
el trabajo del conocimiento evoluciona por interrelación, por cooperación. 

o Al parcelar los procedimientos y dirigirlo desde la exterioridad, se 
destruye el potencial del trabajo cognitivo del trabajador.  

o Las organizaciones necesitan incorporar el trabajo del conocimiento 
como fuente de competitividad, innovación y mejora continua. 

 
 
La autonomía del trabajo 

o Los procesos de transformación de las organizaciones constituyen una 
forma de producción de autonomía, no son procesos técnicos, ni 
instrumentales.  

o Lo esencial para la transformación de las empresas es actuar sobre la 
forma que tenemos de producir, sobre cómo está estructurada la 
producción. 

o Los que trabajan en una producción son los que han de decidir, porque 
son los que saben (como en un quirófano)  

o La cuestión es la autonomía en el trabajo: equipos autónomos alrededor 
de los procesos productivos para mejorar los standards de calidad. 

o Así se redistribuye el poder de decisión, pero no de manera igualitaria ni 
asamblearia (que son fácilmente manipulables), sino con la 
autoorganización de la gente entorno a su de la actividad concreta, que 
es donde surgen ideas nuevas, iniciativas, donde se genera una 
dinámica positiva. 

o Trasladar el concepto de “trabajo” a donde “pasan las cosas”, olvidando 
las estructuras, les oficinas.... i especialmente las jerarquías. Cuando en 
la transformación intervienen “direcciones” se estropea el asunto. 

o Todos los trabajadores desean trabajar de otra manera, cuando la gente 
tiene la posibilidad de cambiar su trabajo se consiguen milagros. 

 
 
Desestructurar 

o Es importante desestructurar la empresa, porque las estructuras 
anteriores condicionan y definen la gestión, y reproducen el modelo 
anterior. 

 
 
Iniciar el proceso de cambio  

o Un pacto previo entre propiedad y trabajadores es necesario y suficiente 
para iniciar el proceso de cambio con expectativas de éxito. 
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HOLM-DETLEV KÖHLER 
professor de sociologia de la Universitat d’Oviedo. 
 
 
El modelo de cogestión ha sido una ventaja competitiva para Alemania. 

o Comenzó en 1951, un momento histórico muy particular en el que nadie, 
ni empresarios ni trabajadores, estaba nada convencido ni satisfecho.  

o A lo largo de los años se han ido haciendo evidentes las ventajas que 
tiene y que lo han convertido en un pilar fundamental del capitalismo 
alemán.  

o Ha sido determinante para la rápida superación de la crisis 
o Los costos de la participación y de la negociación son muy inferiores a 

los del conflicto y de la falta de compromiso y, además generan unos 
beneficios duraderos y un clima de seguridad y confianza en la gestión 
empresarial. 

 
 
Tipos de cogestión en Alemania 

o Cogestión paritaria en la sidero-metalurgia (1951). En el consejo: 50% 
accionistas, 50% trabajadores. El director lo consensúan las 2 partes.  

o Cogestión (1976). Una parte de la representación de los trabajadores es 
para los cuadros intermedios. El presidente del consejo siempre lo 
nombra la propiedad y tiene voto de calidad 

 
 
Elementos comunes en los modelos de cogestión 

o Cultura de negociación continua 
o El empleador no puede gestionar nada contra la voluntad de los 

trabajadores (organización del trabajo, despidos, etc), todo lo ha de 
negociar con los representantes de los trabajadores 

o Los trabajadores están muy bien informados de forma continua.  
o El Director de Recursos Humanos lo nombran los representantes de los 

trabajadores 
o Formación continua 

 
 
Recomendaciones para la implantación 

o Empezar por hacer muchas cosas a la vez 
o Cambiar leyes y normas 
o Incrementar la participación de los representantes de los trabajadores en 

los órganos donde ya tienen derecho de participación 
o Fortalecer una actitud de corresponsabilidad entre los trabajadores y sus 

representantes a todos los niveles 
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RICARD FERNÁNDEZ 
director general de Suara Cooperativa. 
 
 
La participació dels treballadors, millora l’eficiència i facilita la innovació, 
tant en temps de crisi com en temps d’expansió. 
 
 
A diferència d’algunes empreses mercantils clàssiques, una cooperativa 
d’iniciativa social i sense afany de lucre dedicada als serveis a les persones 
com és  Suara no pensa únicament en els resultats, sinó que funciona 
com un tamboret de 3 potes: 

o Usuaris dels serveis (persones en dependència, nens d’escoles bressol, 
etc) 

o Clients (ajuntaments, mútues, ONGs, etc) 
o Treballador (socis i no socis) 

 
 
Participació en “Nodes” 

o Els treballadors que volen treballar sobre un tema s'ajunten en “Nodes” 
per desenvolupar-lo. Poden tractar sobre qualsevol aspecte que els 
treballadors creguin oportú. No demanen permís per constituir el node: 
simplement ho comuniquen. 

o L’empresa els hi dóna recursos per desenvolupar aquest treball. 
o Hi ha uns Nodes específics per a la innovació a la recerca del que 

anomenem “Espurnes”. 
o Les seves conclusions han d’estar documentades i són públiques, i es 

dirigeixen als òrgans de govern de l’empresa (Consell de Direcció i 
Consell Rector), que estan obligats a tenir-los en compte i a donar una 
resposta. 

o Són una important estructura d’innovació i millora. 
o Permeten aprofitar els coneixements col·lectius. 

  
 
És fonamental aconseguir 

o Participació dels treballadors, amb voluntat d’innovació i d’autocrítica 
o Transparència, que és imprescindible per a la confiança 
o La participació dels treballadors en l’elaboració, l’aprovació i la 

implantació de l’Estratègia de l’empresa. 
o Rotació dels càrrecs del Consell Rector, que es renova parcialment cada 

dos anys. 
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ALBERT SERRA MARTÍN 
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques (Universitat de Barcelona) i 
Màster en Direcció Pública per ESADE. Professor del Departament 
de Direcció General i Estratègia i director de l'Institut de Governança i 
Direcció Pública d'ESADE. Director del Màster en Direcció Pública 

d'ESADE i del programa PARTNERS de foment de la cooperació publicoprivada en la 
gestió de polítiques públiques. També és consultor en gestió pública. 
 
Les seves àrees d'especialització són la direcció estratègica, la gestió de serveis 
públics, la cooperació publicoprivada, el control de gestió, i la gestió de polítiques de 
benestar social i serveis a les persones. 
 
És autor d'informes, articles i llibres sobre els seus temes d'especialització en l'àmbit 
de la gestió pública. 
 
Anteriorment ha exercit com a gerent del sector de Serveis de Benestar Social de 
l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat director general d'INITS, SA Consultores i gerent 
de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALFONSO VÁZQUEZ  
 
Empresari i consultor d’Empreses, filòsof, docent i investigador del 
País Basc. Llicenciat en Ciències Econòmiques 
 
És fundador i soci director de Hobest Consultores, una consultora 

especialitzada en innovar les dinàmiques organitzatives a partir de l’aprenentatge i 
l’autonomia de les persones i dels equips. 
 
Ha treballat els darrers vint-i-cinc anys com a consultor en estratègia, organizació i 
exercici de la direcció en desenes d’empreses del País Basc (i altres llocs) en sectors 
industrials, de serveis, d’educació, de cultural, de sanitat, distribució, institucions 
administratives, etc.  
 
Els seus treballs constitueixen una referència en el tractament de la innovació i la 
connexió de les persones a les organitzacions. 
 
Té sis llibres publicats d’elaboració individual i ha participat en molts llibres col·lectius, i 
en múltiples articles. El seu darrer llibre és “Estrategias de la imaginación”. 
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HOLM-DETLEV KÖHLER 

 
Torgau, Alemanya, 1956. Llicenciat en Ciències Econòmiques i 
Empresarials (1985) i en Pedagogia Comercial (Professor Mercantil) 
(1989) i Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia (1992) per la 
Universitat de Frankfurt del Main. 

 
Ha desenvolupat una amplia activitat docent i investigadora a les universitats 
alemanyes de Frankfurt, Bochum, Darmstadt i Erlangen-Nuremberg i a les fundacions 
Hans Böckler (Dusseldorf) y Friedrich Ebert (Bonn) amb estades com a investigador 
visitant a les universitats de Barcelona i Oviedo.  
 
Des de 1998 és professor de Sociologia de la Universitat d’Oviedo i professor associat 
del Centre de Cooperació i Desenvolupament Territorial (CeCODET) de la mateixa 
universitat. Forma part de les xarxes internacionals de recerca GERPISA (Groupe 
d’Étude et de Recherche Permanent sur l’Industrie et les salariés de l’Automobile), 
Eurexcter (Excellence Territoriale en Europe), European Works Councils Network i del 
International Institute for Selfmanagement. 
 
Entre les seves publicacions en diferents idiomes destaquen el Manual de la 
Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales (3ª ed. 2010), El movimiento 
sindical en España, (Ed. Fundamentos, Madrid, 2ª ed. 2001), Modelo Neoliberal y 
Sindicatos en América Latina, (Fundación Ebert, México 1993), , Una mirada a la 
juventud de las Comarcas Mineras asturianas, (Consejo de la Juventud del Principado 
de Asturias, Oviedo 2006).  
 
És Premi d’Investigació 2007 del Consell Econòmic i Social del Principat d’Astúries per 
la seva investigació “Buenas prácticas de vincular el empleo y la productividad. El caso 
del grupo ARCELOR”. 
 
 
 
 

RICARD FERNÁNDEZ ONTIVEROS 
 
Ricard Fernández Ontiveros (Barcelona, 1961) és Director General de 
Suara, la Cooperativa catalana de serveis a les persones més gran en 
número de treballadors (2.300), socis (850) i facturació (52 milions 
d'euros), associada al Grup CLADE i a la FCTC.  

 
És economista per la UB i PADE IESE-2012.  
 
Anteriorment va desenvolupar tasques directives al sector públic (director econòmic de 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, gerent de REGESA i del Patronat Municipal 
d'Habitatge i Secretari General del Departament de Medi Ambient i Habitatge) i al 
sector privat (Director General de GRECO i Adjunt a la Direcció de Negoci de 
Promociones Habitat, SA).  
 
Ha estat consultor per diverses organitzacions (INITS, CREDEM, TUBSA i D'ALEPH) i 
professor associat de la UPC. És vicepresident del Grup Cooperatiu CLADE i patró de 
la Fundació Institut Cerdà. 
 
 


