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Amb la pandèmia el teletreball s’ha imposat a les organitzacions d’una manera accelerada i no planificada. Com heu
vist aquest procés i quins reptes ha posat en relleu?
FRANCISCO BARREIRA. És cert. Les

empreses van haver de fer la transició en dues setmanes, però en el
cas del sector sanitari la situació va
ser especial. Hi ha un seguit d’àrees
d’hospitalització en què la presència
de les persones és imprescindible. I el
mateix passa amb les àrees de manteniment i neteja. On sí que va entrar
amb força el teletreball és en una part
dels departaments administratius. Per
a nosaltres van ser 90 dies d’adaptació.
ANABEL OBESO. En molts àmbits
empresarials, i particularment en els
tecnològics, el teletreball ja havia arribat feia 20 anys, però a la resta esta-

va costant molt d’incorporar aquesta
modalitat, fins que arriba la pandèmia i ho capgira tot. Hi ha hagut un
canvi de mindset amb relació a la digitalització que s’ha fet de manera
exponencial.
El repte continua sent com ordenar
aquest canvi per obtenir el millor dels
dos mons: el presencial i el telepresencial. És un repte més cultural que
tecnològic. Evidentment, als hospitals sempre hi ha un fort component
de presencialitat, però hi ha també
molt de back office, en què potser no és
tan necessària. Algunes companyies
podran adoptar un percentatge més
elevat de teletreball que d’altres. No

hi ha un únic model. Cadascuna ho
haurà d’explorar pel seu compte.
DOLORS LIRIA. Feia temps que es

coneixien els avantatges del teletreball en certes activitats i, en paral·lel,
sempre s’havia manifestat una certa
resistència a fer aquest canvi. Però
sovint, malauradament en aquest cas,
han de passar fets inesperats per activar una transformació que també
hem de veure com una oportunitat.
Som davant d’un fet més cultural que
tecnològic, i els canvis culturals sempre són els més difícils. Estem parlant
d’una tecnologia a la qual ja estem
adaptats en el dia a dia, sobretot les
noves generacions.
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FRANCISCO BARREIRA. En el cas de

la sanitat, a més, aquest canvi cultural és necessari perquè els treballadors de les empreses i la població no
havien assumit el factor telemàtic en
aquest àmbit.

DOLORS LIRIA. Sobretot en l’assis-

tència primària, moltes persones, especialment la gent gran, han sentit
un cert neguit per aquest nou tipus
d’atenció. Ha estat una tensió addicional a la que comportava la situació sanitària.

ANABEL OBESO. Alguns pensaven
que el teletreball consistia a dotar els
treballadors d’un portàtil. També implica una forma determinada de comunicar-se i d’organitzar i liderar els
equips. La tecnologia sempre és un
instrument, mai una finalitat; per això
en aquest nou escenari tenen molta
importància les capacitats de lideratge, d’organització, d’implantació de
metodologies, de gestió de recursos.

El grau de digitalització d’una organització afavoreix aquestes capacitats, perquè, al final, la resistència al
canvi es fonamenta en la por de no
entendre el que passa i, per tant, si ja
hi ha un grau de familiarització amb
aquestes eines, el procés avança. La
resistència sempre està relacionada
amb inseguretats, allò que la gent té
por de perdre, o bé amb no saber
adaptar-se als canvis.

«Alguns pensaven que el teletreball
consistia a dotar els treballadors
d’un portàtil. També implica una
forma determinada de comunicar-se i
d’organitzar i liderar equips»

FRANCISCO BARREIRA. Si aquest
procés de què estem parlant es fa de
manera segura, les persones s’hi adheriran. I en el cas del teletreball penso que això ha passat força.

que es poden trobar fórmules per a
aquest un nou escenari. D’altra banda, crec que s’anirà tendint a models
híbrids, en què el teletreball es combinarà amb la presencialitat en diferents graus.

DOLORS LIRIA. Les organitzacions
no han d’oblidar els riscos psicosocials associats a treballar des de casa.
Naturalment, hi ha avantatges, com
ara la conciliació. Però també hi ha
riscos derivats de la no diferenciació dels espais, o de la dificultat de
posar-se límits a un mateix. Segur

ANABEL OBESO. Les empreses més
avançades estan anant en aquesta direcció, posant el treballador al centre,
afavorint entorns flexibles, fins i tot
redefinint els espais físics de les oficines, que ja no poden ser igual que
abans. Una altra línia molt important
és la formació orientada a la gestió
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d’equips autoorganitzats híbrids. Cal
introduir també nous enfocaments on
els resultats, i no el temps emprat, siguin el més important. Sense oblidar
aspectes com l’apoderament dels treballadors perquè puguin ser més àgils
en un context canviant. Queda molt
per fer encara. Alguns estudis han
posat en relleu que la productivitat
pot baixar fins a un 20% en entorns
de teletreball si no l’empresa no està
preparada. Amb la gent formada i
ben organitzada és al contrari, s’incrementen la productivitat i la satisfacció del treballador.n

PRESENT I FUTUR DEL TELETREBALL

El teletreball o les interaccions remotes amb els pacients
estan suposant una disrupció de fons del desenvolupament
de la feina?
FRANCISCO BARREIRA. Pel que fa
a l’assistència sanitària tal com la
coneixem, el teletreball no té una
gran afectació. Després hi ha la telemedicina, i aquí sí que hi ha un
canvi potencial important, però de
moment el nivell d’implantació no és
gaire elevat. La disrupció encara no
ha arribat per la resistència al canvi.
Pensem, per exemple, que, per veure
el resultat d’una prova, t’has de connectar a la xarxa i fer un seguit de
passos, introduint un codi determinat. En casos així, és freqüent sentir algunes persones que diuen coses
com ara que «el meu fill ara no hi és i
no m’ho pot fer». Perquè hi hagi una
autèntica disrupció en aquests procediments, cal que les organitzacions i
els usuaris estiguin en sintonia.
DOLORS LIRIA. Estic d’acord que

sense la implicació d’ambdues parts
això no és possible. Som de ple en un
canvi de paradigma i això no es fa en
dos dies, perquè la bretxa digital és un
fet. S’han de posar els mitjans perquè

la ciutadania i els professionals puguin
avançar en aquest canvi.
ANABEL OBESO. Les noves generacions que pugen ara només pensen
en digital. Quan algú els diu que han
d’anar presencialment a un lloc per
fer una gestió, troben que és una pèrdua de temps. Sí que hi ha una disrupció en marxa de la qual el teletreball
és només una de les palanques de la
transformació digital. I en aquest context el factor generacional i la bretxa
digital estan tenint un paper molt important. És clar que la digitalització
optimitza el temps i els recursos, i millora la qualitat de vida, però sempre
que tothom pugui tenir les mateixes
opcions.
FRANCISCO BARREIRA. Tornant al
teletreballador, un factor destacat és la
confiança. Considero que és negatiu
que tota la potestat de l’organització
quedi en mans del treballador. Crec
que el responsable de l’equip hauria
de marcar unes pautes en aquest sen-

tit. Si no ho fa, es pot donar la situació
que l’horari de treball es faci servir per
a la conciliació.
ANABEL OBESO. És clar, el més re-

llevant és l’impacte del que es fa, els
resultats per damunt del temps invertit. Una persona organitzada i responsable teletreballant és més productiva
ja que no té distraccions ni perd temps
en desplaçaments. Al final estem parlant d’autorresponsabilitat i d’autorganització. Les companyies han d’implementar les mesures i normes per
organitzar i regular la feina dels seus
col·laboradors.

DOLORS LIRIA. Per trobar-lo crec que
els lideratges són decisius. Si algú a
l’oficina ja no treballava gaire, a casa,
amb tots els factors de dispersió, treballarà menys. A l’altre extrem, pot passar que les persones que sempre són
responsables allarguin la jornada per
assolir els resultats, perquè tampoc no
són immunes als efectes de la dispersió. Per tant, no només hi ha risc de
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treballar poc, sinó de treballar massa.
Un bon lideratge d’equips pot ajudar
en els dos casos. No és el mateix liderar
un equip presencialment, en línia, o en
una barreja de les dues modalitats. De
vegades el líder ha de tenir una conversa necessària amb una persona que
es dispersa molt a l’oficina, però en
el context del teletreball això canvia
molt. Cal buscar noves fórmules.
ANABEL OBESO. Ha canviat l’estil de

lideratge, on es necessita una interacció més freqüent amb l’equip i habili-

tats i tècniques diferents. El líder ha de
ser reconegut per ser un referent, i no
només per la seva posició jeràrquica.
Pot haver-hi un lideratge múltiple basat en diferents persones.
FRANCISCO BARREIRA. Un fenomen

que hem vist en aquesta última onada
de la Covid és com l’absentisme per
malaltia prenia dues formes: amb la
baixa mèdica o sense tramitar-la, simplement. Hi havia gent que, segons si
es trobava bé o malament, treballava
més o menys. Crec que, independent-

ment de com sigui de compromesa la
persona, el fet de no ser observat introdueix sempre un determinat grau
de laxitud. Ho dic per experiència
pròpia: alguns dies que vaig haver de
teletreballar vaig descobrir que tenia
dificultats per complir els objectius.
DOLORS LIRIA. És una qüestió d’hàbits i de l’entorn físic. Hi ha qui viu
en un pis molt petit on no es poden
diferenciar els espais. I no oblidem el
factor de la personalitat: algunes persones poden ser productives en qualsevol ambient i separar perfectament
les tasques domèstiques de les que no
ho són. Pel que fa als hàbits, aquests es
poden modificar amb la pràctica.
ANABEL OBESO. Hi ha estudis que
demostren que els homes prefereixen
la presencialitat més que les dones. Si
bé el que és més valorat per tothom
són els entorns híbrids i en qualsevol
cas, estic molt d’acord amb el fet que a
casa has de tenir una sèrie de condicionants que t’acompanyin: una cadira
còmoda, la il·luminació adequada, els
equips correctes. Algunes empreses
amb molts recursos han ajudat els
teletreballadors no només amb metodologies i pautes, sinó també donant
les eines necessàries a les llars dels seus
treballadors.n
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Fins a quin punt la irrupció del teletreball modifica
els procediments i els criteris de selecció de personal?
FRANCISCO BARREIRA. Jo crec que in-

flueix en el sentit que has de filar molt
prim a l’hora de seleccionar. D’entrada,
dins el perfil del sol·licitant el teletreball
ara ja apareix com una demanda, i aleshores la discussió es troba en quants dies
hi haurà presencialitat i quants dies teletreball. Aquí poden xocar fàcilment dues
visions i dues opcions. L’hospital tendirà
a voler més la primera i l’aspirant, la segona.

ANABEL OBESO. Ha influït en la me-

sura que ara, més que mai, es busca la
incorporació de persones flexibles amb
capacitat d’aprenentatge àgil i que
s’adaptin amb facilitat als canvis. Amb
uns valors alineats amb els de l’empresa.

DOLORS LIRIA. El candidat ha de re-

conèixer la importància de l’experiència de la convivència amb els altres. No
sempre, però molt sovint, es teletreballa
sol a casa. Estar sol tot el dia per a moltes persones pot tenir un impacte emocional negatiu, encara que es connectin
i parlin a través de la pantalla. Els moments de contacte directe ajuden a rebaixar tensions.n

«D’entrada, dins el perfil del sol·licitant
el teletreball ara ja apareix com una
demanda, i aleshores la discussió
es troba en quants dies hi haurà
presencialitat i quants dies teletreball»

23

DEBAT

Ara mateix moltes persones tenen la sensació que s’han
esborrat les delimitacions entre feina i vida.
ANABEL OBESO. És veritat que s’ha

trencat la frontera entre espai privat
i espai professional. Un exemple és
que abans el WhatsApp era un canal
personal, per a amics i família, i ara
també ho és de comunicació de feina.

DOLORS LIRIA. Un mateix ha de mi-

rar de posar límits, i això inclou saber fer les pauses adequadament per
descansar. Es recomana que aquestes
pauses no siguin per fer una rentadora, per diferenciar el temps de feina
del domèstic, però això no vol dir
que per a algunes persones fer una
rentadora no pugui ser una activitat
de desconnexió útil durant una estona. És complex, perquè quan es fan
moltes pauses, la jornada s’allarga i
la conciliació es pot girar en contra:
si a les vuit del vespre encara estem
davant de l’ordinador, vol dir que
no estem amb la família. De tota
manera, no oblidem que vivim un
canvi de paradigma i això demana
una nova gestió. Sigui com sigui, en
aquest procés les organitzacions han
d’atendre la salut emocional dels treballadors.
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FRANCISCO BARREIRA. Efectivament, s’ha d’invertir molt en aquest
objectiu. Volia comentar un fet que
no s’esmenta gaire, però que per a
mi és rellevant: crec que el desplaçament de casa a la feina dona vida.
Hi ha un component d’estrès innegable en el viatge, però també ofereix l’oportunitat de desconnectar
la ment, i això és positiu. Una variant seria el petit temps de relaxació entre reunions a l’oficina. Ara,
quan les videoconferències gairebé
se solapen, aquest temps ha desaparegut.

Dit això, hem d’anar cap a un model universal per posar en ordre tots
aquests elements, i aquest model
hauria de permetre crear unes pautes
adaptables per a cadascun dels sectors. Ara mateix el problema és que
cada organització fa el que li sembla.
ANABEL OBESO. Diem a vegades que

la llei arriba tard a molts temes, però
en el teletreball la llei ha arribat massa
d’hora, quan encara no hi havia prou
experiència per identificar les qüestions rellevants que s’havien d’abordar
des del punt de vista legal.n
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Gairebé tothom diu que el teletreball ha vingut per quedar-se. Però, estem segurs que serà així? Molts fenòmens
socials irrompen amb força i després es produeix una reacció i es torna enrere. Pot passar en aquest cas?
ANABEL OBESO. No és descartable, pensant especialment en les pimes, que conformen el motor econòmic del país, i que moltes vegades
no tenen tantes possibilitats com les
multinacionals d’organitzar la feina
de forma diferent.
DOLORS LIRIA. Jo crec que s’estan

telemedicina és als inicis i li queda
molt de recorregut, i aquí sí que podria tornar a dissociar-se la feina de
l’indret físic on sigui el treballador.
ANABEL OBESO. La tecnologia in-

crementa la comunicació i, si se sap
posar en valor, el que fa és augmen-

tar la qualitat del servei i fer possible l’objectiu de posar el pacient
al centre. Amb vista al futur, el teletreball tornarà a créixer, perquè
s’ha vist que és viable i que facilita
la captació de talent sense necessitat que aquest talent hagi de venir a
viure aquí.n

produint dos fenòmens alhora. Hi
ha persones que no volen tornar a
l’oficina perquè s’han trobat amb
una situació que els va molt bé, i altres que sí que en tenen ganes. D’altra banda, algunes persones han
acabat associant el fet de treballar
des de casa amb l’experiència negativa del confinament.

FRANCISCO BARREIRA. En el món

sanitari crec que la major part de
la gent ha agafat el camí de la normalitat i la presencialitat ha tornat,
això sí, amb un petit percentatge
de teletreball. També és cert que la

25

