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La sanitat i el “28 N”
Aquest mes se celebren les eleccions
al Parlament de Catalunya i des del
nostre sector voldríem llegir-les en
clau sanitària.
Hem arribat on som de la mà de “l’Estat del benestar”, i la sanitat n’és un dels
seus pilars. Podríem dir, fins i tot, que és
aquest pilar un dels millors i més positivament valorats pels ciutadans, a partir
d’enquestes i indicadors de satisfacció;
extrem aquest que ha estat abanderat
pels nostres polítics que han arribat a
qualificar el nostre sistema de salut com
un dels millors del món.
Insisteixo que, si som on som amb el millor model sanitari del món, quelcom no
funciona. Aquest sistema de servei públic gratuït i de cobertura universal s’evidencia com un sistema “insostenible”,
inviable des del punt de vista econòmic, i
és aquest fet inevitablement revelador el
que cal reformar.
En el sistema sanitari català de naturalesa mixta, coexisteixen tres sectors fonamentals: el sector públic, el sector privat
i el sector concertat. Sembla bastant increïble que entre els tres sectors hàgim
aconseguit una sanitat tan ben valorada
i tan mal gestionada, perquè els resultats
actuals així ho posen de manifest. En la
meva modesta opinió, aquests tres sectors, com vulgarment es diu, s’han buscat
la vida, cadascun pel seu costat i amb independència d’un objectiu comú que és
el que al meu entendre hauria de presidir la seva coordinació (ni integració ni
complementarietat), l’eficiència i l’eficàcia en la gestió dels recursos limitats de
què disposa el sector de la salut.
Crec fermament que hem estat incapaços d’aprofitar els avantatges, les sinergies, les potencialitats i l’obligada complicitat que hauria d’existir entre aquests tres
sectors (públic, privat i concertat) per
assolir un sistema de salut “saludable”.
En aquest sistema, el ciutadà hauria de
tenir el dret i la llibertat d’escollir entre
aquests sectors (especialista, servei i/o
centre sanitari) el que li ofereixi la possibilitat de ser atès amb majors garanties,

qualitat i professionalitat, al menor cost
possible i amb independència de la seva
titularitat, pública o privada.
El 28 N el tenim ben a prop i, lluny de
qualsevol proselitisme, i sigui qui sigui a
qui valerosament li toqui gestionar els
nous temps, no exempts de greu conflictivitat per la profunda crisi en què ens
trobem immersos, li hem de demanar
que estudiï bé la història que ens ha
portat fins on som, per tal que, com deia
Napoleó, “aquesta no es torni a repetir”.
I això, començant pel més essencial:
Què vol dir cobertura universal? Què
vol dir gratuït? Com instrumentar la
llibertat del ciutadà de poder escollir
entre els sectors? Com i per qui ser
atès? Com promoure i facilitar que els
ciutadans puguin optar per una doble
cobertura sanitària? Quin paper ha de
tenir cadascun dels agents del sector en
termes de competència lleial i coordinació de serveis? Com potenciar l’àmbit
sociosanitari, de salut mental i de rehabilitació en general, com a serveis de gran
demanda que la nostra població cada
vegada necessitarà més? Com coordinar
les TIC per assolir el contínuum assistencial independentment del sector en què
sigui atès el ciutadà? Com conscienciar
el ciutadà de la seva corresponsabilitat
en l’ús dels recursos limitats sanitaris i
en la seva pròpia salut? Com integrar
fórmules de participació i gestió dels
professionals del sector de la salut? En
resum, com contribuir tots (administració, patronals i sindicats, agents del sector,
professionals i ciutadans) a fer rendible i
viable el nostre sistema de salut, mantenint, en tot cas, i procurant incrementar
la qualitat i el nivell de satisfacció de tots
els que contribuïm a la seva realitat.
Preguntes totes elles que requereixen
un plantejament seriós i responsable, i
per a les quals tots els implicats en el
sector de la salut poden realitzar valuoses aportacions des de les seves diferents perspectives.
No podem deixar passar el torn sense
dir la nostra.

[editorial]

Eleccions
El proper 28 de novembre tenim a
Catalunya una nova contesa electoral
de la qual sorgirà un nou govern.

La resposta és contundent: Sí. El govern que surti de les urnes tindrà un
paper cabdal per ajudar o perjudicar.

Aquesta darrera legislatura ha estat
clarament marcada per la crisi econòmica i, donada la profunditat d’aquesta,
és fàcil predir que també ho estarà encara els propers anys.

És, doncs, necessari que posi la recuperació econòmica al primer pla de
les seves accions.

Com era del tot lògic, encara que alguns dels nostres governants no sabessin o no volguessin veure-ho, el sector
sanitari, tant el que és finançat públicament com aquell que ho fa de manera
privada, ha patit i seguirà patint en carn
pròpia les conseqüències de la crisi.
Aquesta, més enllà del motiu inicial
que la posa en marxa, afecta moltes
i variades qüestions relacionades amb
la economia, però comporta sobretot
el reconeixement de la necessitat de
valorar a la baixa respecte a la situació
anterior tant els salaris com els beneficis empresarials.
Bàsicament, per superar la crisi i tornar al creixement, hem d’entendre
que havíem estirat més el braç que la
màniga i ara haurem de rebre menys
pel nostre treball i pel nostre capital,
a més de veure com les nostres propietats cauen, en general, en la seva
valoració econòmica, és a dir, dinerària.
A la societat ens toca entendre la situació i actuar en conseqüència, tornant a situar les nostres expectatives
i incrementant l’esforç personal i patrimonial per arribar a un nou punt
d’equilibri que ens permeti entendre
on som així com iniciar el camí del
creixement a través de la innovació
i l’orientació a satisfer les necessitats
reals dels nostres conciutadans.
Però: i els governants? Tenen un paper
per jugar? Poden ajudar o endarrerir
aquesta recuperació?

L’única política social sostenible és
aquella que prioritza l’activitat empresarial per, un cop creada la riquesa, poder atendre amb una part dels
“excedents” creats les necessitats dels
desafavorits o els més dèbils.
El proper Govern de Catalunya haurà de creure i apostar per la iniciativa
privada també en l’àmbit de la sanitat.
Si nomes volgués limitar la despesa pública, com ho ha fet el Govern
tripartit a través del DECRET LLEI
3/2010, de 29 de maig, de mesures
urgents de contenció de la despesa i
en matèria fiscal per a la reducció del
dèficit públic, no aconseguiríem l’anhelada recuperació.
Aquesta només es produirà si, a més
d’ajustar el pressupost públic, el sector
de la salut rep la confiança dels inversors i empresaris i pugui així reemplaçar com a motor de la nova economia
altres sectors que tardaran molts anys
en reprendre la iniciativa.
Catalunya necessita un govern cohesionat, fort, valent i sense complexos
en la defensa de la creació de riquesa,
on la sanitat estigui en primeríssim pla
de les seves prioritats i actuacions, ja
que aquest és actualment el gran forat
del pressupost que haurem de tapar
perquè la nau no s’enfonsi i perquè
és sens dubte un sector en què, si es
donen les condicions adequades, els
inversors, els emprenedors i els ciutadans estan disposats a prioritzar les
seves actuacions econòmiques.
ACES INFORMATIU .3
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Josep González

Eines de gestió en temps de crisi
Herramientas de gestión en
tiempos de crisis
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Josep González i Sala és l’actual president de la confederació
empresarial PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Va
néixer a Lleida, està casat i és pare de tres fills. Va cursar estudis
d’economia a la Universitat de Barcelona i està diplomat en alta
direcció per l’IESE. En l’àmbit de l’empresa privada, el Sr. González
ha estat vinculat amb diverses empreses relacionades amb la indústria i el comerç internacional. Entre d’altres destaquen:
- Direcció General d’una important empresa multinacional americana del sector de l’automoció.
- Propietari d’una empresa dedicada a la fabricació de cables i
connexions elèctriques.
És Vicepresident 2n de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona.

Josep González y Sala es el actual presidente de la confederación
empresarial PIMEC, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña. Nació
en Lleida, está casado y es padre de tres hijos. Cursó estudios de
economía en la Universidad de Barcelona y está diplomado en alta
dirección por el IESE. En el ámbito de la empresa privada, el Sr.
González ha estado vinculado con varias empresas relacionadas con
la industria y el comercio internacional. Entre otras destacan:
- Dirección General de una importante empresa multinacional
americana del sector de la automoción.
- Propietario de una empresa dedicada a la fabricación de cables y
conexiones eléctricas.
Es Vicepresidente 2 º de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.

La crisi financera internacional ha tingut repercussions particularment negatives a casa nostra per la confluència d’altres
factors, ja ben coneguts per tothom. D’una banda, aquesta
crisi “importada” ha coincidit amb una davallada dramàtica i
sense precedents del sector de la construcció, que arribà a
representar més del 10% del PIB espanyol. D’altra banda, la
crisi va topar a Espanya amb una política generosa de despesa pública, alimentada per necessitats electorals i que aviat
va conduir a un dèficit públic desproporcionat. Aquest
darrer fet va portar
al tercer element de
la crisi actual, que ha
estat la pèrdua de
confiança internacional en països europeus com ara Grècia
o Espanya.

La crisis financiera internacional ha tenido repercusiones
particularmente negativas en nuestro país, por la confluencia de otros factores, ya bien conocidos por todos. Por un
lado, esta crisis “importada” ha coincidido con un descenso
dramático y sin precedentes del sector de la construcción,
que llegó a representar más del 10% del PIB español. Por
otro lado, la crisis se topó en España con una política generosa de gasto público, alimentada por necesidades electorales y que pronto
condujo a un déficit
público desproporcionado. Este último
hecho llevó al tercer
elemento de la crisis
actual, que ha sido la
pérdida de confianza
internacional en países europeos como
Grecia o España.

Tot plegat ha derivat
no només en una
davallada de la demanda per als nostres empresaris, sinó
també en una greu
restricció del crèdit.
La recent pujada de
l’IVA i la consolidació fiscal produiran un alentiment i un endarreriment de la sortida de la crisi, que els experts situen
ja a la segona meitat del 2011. A tot això hem d’afegir les
particularitats del nostre país, com ara l’àmplia morositat o

Todo ello ha derivado
no sólo hacia un descenso de la demanda
para nuestros empresarios, sino también
hacia una grave restricción del crédito.
La reciente subida del
IVA y la consolidación fiscal producirán una ralentización y un
retraso de la salida de la crisis, que los expertos sitúan ya en la
segunda mitad de 2011. A todo ello hay que añadir las particularidades propias de nuestro país, como la amplia morosidad o
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la manca de flexibilitat laboral, que han contribuït a empitjorar la situació. No és fàcil, doncs, fer recomanacions als
empresaris que sobreviuen després de més de dos anys
de greu crisi i que encara hauran d’afrontar un any més de
precarietat econòmica.

la falta de flexibilidad laboral, que han contribuido a empeorar
la situación. No es fácil, pues, hacer recomendaciones a los empresarios que sobreviven después de más de dos años de grave
crisis y que aún tendrán que afrontar un año más de precariedad económica.

La present crisi econòmica es caracteritza, per sobre de tot,
per la manca de liquiditat, agreujada per la davallada de les
comandes, les retallades de beneficis i preus i, lògicament,
el tancament de “l’aixeta creditícia” per part de les entitats
financeres. Encara que les proves d’estrès publicades al mes
de juliol deixaren relativament ben parats els bancs espanyols, creiem que el crèdit trigarà molt a fluir en les condicions desitjables per a estimular adequadament la nostra
economia. Per tant, la gestió del circulant i el finançament
a curt termini esdevenen crucials per al futur de les empreses. En aquest context, és
fonamental conèixer totes les
possibilitats de finançament i
optimització financera existents.

La presente crisis económica se caracteriza, por encima de
todo, por la falta de liquidez, agravada por el descenso de los
pedidos, los recortes de beneficios y precios y, lógicamente, el cierre del “grifo crediticio” por parte de las entidades
financieras. Si bien las pruebas de estrés publicadas en el
mes de julio dejaron relativamente bien parados los bancos españoles, creemos que el crédito tardará mucho a fluir
en las condiciones deseables para estimular adecuadamente
nuestra economía. Por tanto, la gestión del circulante y la
financiación a corto plazo se
convierten en cruciales para el
futuro de las empresas. En este
contexto, es fundamental conocer todas las posibilidades
de financiación y optimización
financiera existentes.

La gestió de la liquiditat afecta
també un aspecte essencial
que ha estat objecte d’una
reforma ben recent. Es tracta
dels terminis de cobrament,
que a Espanya han estat tradicionalment el doble de
llargs que a la resta d’Europa,
101 enfront de 57 dies. La
nova llei 3/2004, de mesures
de lluita contra la morositat,
reformada amb l’esforç de
PIMEC i més de cent gremis
i associacions com ACES, estableix el pagament obligat en
un màxim de 85 dies per part
del sector privat i de 55 dies
pel que fa al sector públic, des
del lliurament de la mercaderia o la realització del servei.
Aquests terminis s’aniran escurçant fins a arribar a l’objectiu de 30 dies per als pagaments del sector privat i 60 per
al sector públic l’any 2013.

La gestión de la liquidez afecta también a un aspecto esencial que ha sido objeto de una
reforma bien reciente. Se trata de los plazos de cobro, que
en España han sido tradicionalmente el doble de largos
que en el resto de Europa,
101 frente a 57 días. La nueva ley 3 / 2004, de medidas
de lucha contra la morosidad,
reformada con el esfuerzo de
PIMEC junto con más de cien
gremios y asociaciones como
ACES, establece el pago obligado en un máximo de 85
días por parte del sector privado y de 55 días con respecto al sector público, desde la
entrega de la mercancía o la
realización del servicio. Estos plazos se irán acortando hasta
llegar al objetivo de 30 días para los pagos del sector privado y 60 para el sector público el año 2013.

És obligació de totes les empreses fer complir els terminis legals màxims de pagaments de la Llei 3/2004 per tal
d’assolir un autèntic canvi històric en la cultura empresarial
espanyola que ens aproximi a la realitat europea. D’aquesta
manera també es contribuirà a millorar la tresoreria de les
empreses, especialment d’aquelles petites i mitjanes empreses que tenen grans clients acostumats a pagar tard.

Es obligación de todas las empresas hacer cumplir los plazos
legales máximos de pagos de la Ley 3 / 2004 para alcanzar un auténtico cambio histórico en la cultura empresarial
española que nos aproxime a la realidad europea. De esta
manera también se contribuirá a mejorar la tesorería de las
empresas, especialmente de aquellas pequeñas y medianas
que tienen grandes clientes acostumbrados a pagar tarde.

Malgrat que moltes empreses amb prou feines poden
sobreviure i que per a elles compten només el curt termini i la gestió de la liquiditat, convindria que totes fessin
els “deures” per millorar la seva competitivitat i afrontar

A pesar de que muchas empresas apenas pueden sobrevivir y que para ellas cuentan sólo el corto plazo y la gestión
de la liquidez, convendría que todas hicieran los “deberes”
para mejorar su competitividad y afrontar con más garanACES INFORMATIU .5
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amb més garanties la futura recuperació. Per exemple, els
programes d’innovació, internacionalització i formació no
sempre són coneguts pels
empresaris i determinen en
gran mesura la seva competitivitat. La formació dels
recursos humans és imprescindible en un moment de
canvi estructural, alhora que
ho és també la recerca de
nous mercats, dos reptes
que es poden afrontar amb
més facilitat a través d’agrupacions d’empresaris i amb
el suport de les respectives associacions i patronals.
El mateix podem aplicar a
l’àmbit de la innovació, on
els governs català i espanyol
han d’anar abocant recursos.
La gravetat de la situació actual, per tant, no ens ha d’impedir tenir una visió a més
llarg termini, ja que la crisi no durarà per sempre i només
la millora de la nostra competitivitat ens permetrà sortirne reforçats.

6. ACES INFORMATIU

tías la futura recuperación. Por ejemplo, los programas de
innovación, internacionalización y formación no siempre
son conocidos por los empresarios y determinan en gran
medida su competitividad. La
formación de los recursos humanos es imprescindible en
un momento de cambio estructural, al tiempo que lo es
también la búsqueda de nuevos mercados, dos retos que
se pueden afrontar con más
facilidad a través de agrupaciones de empresarios y con
el apoyo de las respectivas
asociaciones y patronales.Y de
igual manera debe ser aplicable al ámbito de la innovación,
donde los gobiernos catalán y
español deben invertir recursos. La gravedad de la situación actual, por tanto, no nos
debe impedir tener una visión
a más largo plazo, ya que la crisis no durará para siempre
y sólo la mejora de nuestra competitividad nos permitirá
salir reforzados.
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Javier Quiles del Río

El valor de les TIC en Sanitat
El valor de las TIC en Sanidad
Javier Quiles del Río és Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Santiago de Compostela i compta amb Estudis de Tercer Cicle de Suficiència investigadora. A més, compta amb el 1r
i 2n curs Enginyeria Tècnica Informàtica per la UNED i li van ser
concedides dues beques, de l’Institut de Salut Carles III finançada
pel Fons d’Investigació Sanitària per a elaboració de tesi doctoral
en imatge mèdica i per a estudis a l’estranger per el Centre Nacional Alemany de Recerca Oncològica (DKFZ) de Heidelberg.
Respecte a la seva activitat professional, des de 2009 és Xefe
de Servicio de Xestión de Proxectos de Sistemas de Información
i Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías de Información de
la Consellería de Sanidade, on exerceix funcions de responsable
de la planificació, gestió i execució dels projectes de sistemes
d’informació en les àrees clínic-assistencials, de gestió econòmica, de recursos humans, inspecció, assegurament i planificació
sanitària, i salut pública.
Ha realitzat nombrosos cursos, com per exemple, Comunicación
da Información en Entornos Sanitarios de FEGAS, el Goberno das
TIC de FEGAS, Dirección e Implantación de Sistemas de Xestión da
Calidade en Sistemas de Información Sanitaria de FEGAS.
Així mateix, ha participat en diversos projectes de recerca i és
membre de diverses societats científiques. Ha elaborat articles
per a revistes especialitzades i ha realitzat nombroses comunicacions en congressos.

Javier Quiles del Río es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con Estudios de Tercer
Ciclo de Suficiencia investigadora. Además, cuenta con el 1er y 2º
curso Ingeniería Tecnica Informática por la UNED y le fueron concedidad dos becas, del Instituto de Salud Carlos III financiada por el
Fondo de Investigación Sanitaria para elaboración de tesis doctoral
en imagen médica y para estudios en el extranjero por el Centro
Nacional Alemán de Investigación Oncológica (DKFZ) de Heidelberg.
Respecto a su actividad profesional, desde 2009 es Xefe de
Servicio de Xestión de Proxectos de Sistemas de Información y
Subdirección Xeral de Sistemas e Tecnoloxías de Información de
la Consellería de Sanidade, en donde desempeña funciones de responsable de la planificación, gestión y ejecución de los proyectos
de sistemas de información en las áreas clínico-asistenciales, de
gestión económica, de recursos humanos, inspección, aseguramiento y planificación sanitaria, y salud pública.
Ha realizado numerosos cursos, como por ejemplo,estándares de
Comunicación da Informac ión en Entornos Sanitarios de FEGAS, el
Goberno das TIC. de FEGAS,Dirección e Implantación de Sistemas de
Xestión da Calidade en Sistemas de Información Sanitaria de FEGAS.
Asimismo, ha participado en varios proyectos de investigación
y es miembro de diversas sociedades científicas. Ha elaborado
artículos para revistas especializadas y ha realizado numerosas
comunicaciones en congresos.

Des d’una perspectiva general, sembla clar que les tecnologies de la informació i les comunicacions són capaces de
generar valor afegit a la societat:
• És la variable més important en la creació de riquesa i
millora de la qualitat de vida dels individus (Digital Prosperity. ROBERT D. ATKINSON & ANDREWS. MCKAY.
ITIF 2007).
• El 78% de l’augment de la productivitat als EUA es gràcies
a l’ús de les TIC (Daveri, 2003).
• Un estudi sobre 1.167 grans empreses dels Estats Units
va arribar a la conclusió que les empreses que invertien
més diners en TIC tenien de mitjana una productivitat
superior (Eric Brynjolfsson, 2003).
• S’ha calculat també que els serveis d’Internet suposen un
7% d’increment en el valor afegit de les empreses que
utilitzen e-procurement (Criscuolo and Waldron 2003).

Desde una perspectiva general parece claro que las Tecnologías de la información y las comunicaciones son capaces
de generar valor añadido en la sociedad:
• E s la variable más importante en la creación de riqueza
y mejora de la calidad de vida de los individuos (Digital prosperity. ROBERT D. ATKINSON & ANDREW
S.MCKAY. ITIF 2007)
• E l 78% del aumento de la productividad en EE. UU. se
debe al uso de las TIC (DAVERI, 2003)
•U
 n estudio sobre 1.167 grandes empresas de Estados
Unidos llegó a la conclusión que las empresas que invertían más dinero en TIC tenían de media una productividad superior (Eric Brynjolfsson, 2003).
• Se ha calculado también que los servicios de Internet suponen un 7% de incremento en el valor añadido en las empresas
que utilizan e-procurement (Criscuolo and Waldron 2003).

Dins de l’activitat sanitària, hi ha també una opinió generalitzada que considera que aquestes repercuteixen positivament
en la millora de l’eficàcia i de l’eficiència en les organitzacions.

Dentro de la actividad sanitaria, hay también una opinión generalizada que considera que estas repercuten positivamente
en la mejora de la eficacia y de la eficiencia en las organizacioACES INFORMATIU .7
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Això no obstant, la mesura d’aquesta aportació no és senzilla.
Els indicadors tradicionals de sanitat estan orientats a mesurar la qualitat assistencial més que no pas la gestió eficient, a excepció dels coneguts indicadors específics sobre el
temps d’espera.

nes. No obstante, la medida de esta aportación no es sencilla.
Los indicadores tradicionales en sanidad están orientados
a medir la calidad asistencial más que la medida de una
gestión eficiente, a excepción de los conocidos indicadores
específicos sobre tiempos de espera.

Així mateix, la mesura del valor de les TIC en les organitzacions sanitàries tampoc no resulta adequada mitjançant
els indicadors que s’apliquen habitualment per mesurar les
activitats empresarials i financeres, com són el valor de producció bruta, facturació, cost de RH, impostos, despeses
financeres, valor d’actius, rendiment net, etc.

Asimismo, la medida del valor de las TIC en organizaciones
sanitarias tampoco resulta adecuada utilizando los indicadores que se aplican habitualmente para medir las actividades empresariales y financieras, como son el valor de
Producción Bruta, Facturación, Coste de RRHH, Impuestos,
Gastos Financieros,Valor de Activos, Rendimiento neto, etc.

L’activitat sanitària es realitza principalment amb recursos
públics i no està orientada al rendiment econòmic. Per tant,
s’han d’utilitzar altres variables per mesurar el seu rendiment, com ara:
• millora en l’equitat del servei
• estalvi de costos
• reducció de temps d’espera per a la resolució de problemes de salut
• augment de l’activitat
• seguretat del pacient
• capacitat de recerca i innovació

La actividad sanitaria se realiza principalmente con recursos
públicos y no está orientada al rendimiento económico. Por
tanto se deben utilizar otras variables para medir su rendimiento como pueden ser:
• Mejora en la equidad del servicio
• Ahorro de costes
• Reducción de tiempos de espera para la resolución de
problemas de salud
• Aumento de actividad
• Seguridad del paciente
• Capacidad de investigación e innovación

Des d’aquesta perspectiva, els principals projectes de tecnologies de la informació definits pel Servizio Galego de
Saúde han incorporat una sèrie d’indicadors per mesurar
la millora que suposen per a l’organització.

Desde esta perspectiva, los principales proyectos de Tecnologías de la información definidos por el Servizo Galego
de Saúde han incorporado una serie
de indicadores para
medir la mejora que
suponen para la organización.

El projecte d’història
clínica inclou també
el desplegament de
la recepta electrònica i d’imatge digital.
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El proyecto de historia clínica incluye también el despliegue de
receta electrónica y
de imagen digital.

El projecte s’ha
desplegat en els
14 centres públics
d’atenció especialitzada i ja s’han connectat tres centres
privats. També ho
estan 440 centres
de salut. En 380
d’aquests
centres
s’emeten receptes electròniques i s’han connectat 1.358
farmàcies. Els estudis amb imatge digitalitzada arriben al
90% sobre el total d’estudis generats i, a 6 hospitals, més
del 95%. Això suposa que el projecte dóna cobertura al
98% de la població.

El proyecto se ha
desplegado en los
14 centros públicos
de atención especializada y ya se
han conectado tres
centros
privados.
También lo están
440 centros de salud. En 380 de ellos
se emiten recetas electrónicas y se han conectado 1.358
farmacias. Los estudios con imagen digitalizada alcanzan el
90% sobre el total de estudios generados y en 6 hospitales,
más del 95%. Esto supone que el proyecto da cobertura al
98% de la población.

La digitalització de la informació clínica és ja un fet consolidat. El 95% dels informes d’alta d’hospitalització es realitzen
en format digital i el nombre d’anotacions de seguiment

La digitalización de la información clínica es ya un hecho consolidado. El 95% de los informes de alta de hospitalización se
realizan en formato digital y el número de anotaciones de se-
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que es realitzen al mes en atenció primària supera les
930.000.

guimiento que se realizan al mes en atención primaria supera
las 930.000.

L’augment en la digitalització de la informació ha estat
també notable en les àrees de diagnòstic com la radiologia. La incorporació d’eines de reconeixement de veu ha
suposat que el percentatge d’informes realitzats directament pels facultatius hagi passat del 45% el 2007 al 77%
actualment. El percentatge de proves que compta amb
un informe de l’especialista en diagnòstic ha passat del
42,67% al 57,48%. Els temps des de la realització de la
prova fins a la finalització i validació de l’informe han passat de 3 dies el 2008 a 1 dia el 2010. Pel que fa a l’estalvi
econòmic directe, a l’àrea de radiologia, la digitalització
de la imatge suposa un estalvi anual de més de 2.000.000
d’euros/any.

El aumento en la digitalización de la información ha sido
también notable en las áreas de diagnóstico como Radiología. La incorporación de herramientas de reconocimiento
de voz ha supuesto que el porcentaje de informes realizados directamente por los facultativos haya pasado del 45%
en 2007 al 77% actualmente. El porcentaje de pruebas que
cuenta con informe del especialista en diagnóstico ha pasado del 42,67% al 57,48%. Los tiempos desde la realización
de la prueba hasta la finalización y validación del informe
han pasado de 3 días en 2008 a 1 día en 2010. En cuanto
a ahorro económico directo, en el área de radiología la
digitalización de la imagen supone un ahorro anual de más
de 2.000.000 de euros/año.

La incorporació massiva d’informació digitalitzada fa que
l’accés a la informació clínica s’apliqui per a la pràctica totalitat dels actes assistencials. Al juny de 2010 s’han realitzat
1.800.000 consultes a la història clínica per mes.

La incorporación masiva de información digitalizada hace que
el acceso a la información clínica se aplique para la práctica
totalidad de los actos asistenciales. En junio de 2010 se han
realizado 1.800.000 consultas a la historia clínica por mes.

Pel que fa a la recepta electrònica, des d’abril de 2009 fins
a l’agost de 2010, es va passar de 26 centres de salut a
380, i del 7% de les farmàcies a un 99,5%, i actualment
es beneficien d’aquesta actuació 2.414.209 ciutadans. El
nombre de visites administratives que realitzen els pacients
als centres de salut una vegada que les farmàcies de l’àrea
estan digitalitzades ha passat d’una freqüentació del 25% a
valors per sota del 12%. Una vegada que s’ha aconseguit ja
el 90% de prescripció mitjançant el sistema informàtic, és
possible la introducció de mesures accessibles per a tots els
professionals per a la racionalització de la despesa farmacèutica, principalment mitjançant la potenciació de l’ús de
medicaments genèrics.

En cuanto a la receta electrónica, desde abril de 2009 hasta
agosto de 2010, se pasó de 26 centros de salud a 380 y del
7% de las farmacias a un 99,5%, beneficiándose actualmente
2.414.209 ciudadanos de esta actuación. El número de visitas
administrativas que realizan los pacientes a los centros de
salud una vez que las farmacias del área están digitalizadas,
ha pasado de una frecuentación del 25% a valores por debajo del 12%. Una vez que se ha alcanzado ya el 90 % de
prescripción mediante el sistema informático, es posible la
introducción de medidas accesibles para todos los profesionales para la racionalización del gasto farmacéutico, principalmente mediante la potenciación del uso de medicamentos
genéricos.

Tot i que continua obert el treball per establir un conjunt
d’indicadors significatius (que permetin quantificar de manera objectiva i sistemàtica l’efecte de la introducció de
les noves tecnologies en l’àmbit sanitari), s’ha aconseguit
definir una sèrie de variables que permeten fer aquesta
valoració en els principals projectes. Els resultats positius
permeten veure que la inversió sostinguda en aquest camp
ha estat beneficiosa per a l’organització.

Pese a que continúa abierto el trabajo para establecer un
conjunto de indicadores significativos (que permitan cuantificar de manera objetiva y sistemática el efecto de la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario), se
ha conseguido definir una serie de variables que permiten
hacer esta valoración en los principales proyectos. Los resultados positivos permiten ver que la inversión sostenida en
este campo ha sido beneficiosa para la organización.
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Josep A. Aguilar

“Lean Healthcare”:
excel·lència hospitalària
“Lean Healthcare”:
excelencia hospitalaria
J.A. Aguilar és Soci-director general de Crealor - Actio Consulting
Group, empresa dedicada a la millora i innovació de processos,
en tot tipus d’empreses i organitzacions. Dins dels treballs duts
a terme, destaquen diversos projectes en l’àmbit sanitari i assistencial, mitjançant la implantació de dinàmiques Lean Healthcare.
Comparteix la seva activitat professional amb la docència en diferents escoles de negoci i universitats. El seu backgorund acadèmic
està compost per una llicenciatura en ADE, un màster en Direcció
d’Operacions i un programa de Direcció General.

J.A. Aguilar es Socio-Director General de Crealor - Actio Consulting
Group, empresa dedicada a la mejora e innovación de procesos,
en todo tipo de empresas y organizaciones. Dentro de los trabajos
llevados a cabo, destacan varios proyectos en el ámbito sanitario y
asistencial, mediante la implantación de dinámicas Lean Healthcare.
Comparte su actividad profesional con la docencia en diferentes escuelas de negocio y universidades. Su backgorund académico está
compuesto, por una licenciatura en ADE, un máster en Dirección de
Operaciones y un programa de Dirección General.

La millora contínua és l’essència del concepte lean. Aquest concepte està basat en el sistema que l’empresa Toyota ha desenvolupat a la seva companyia en les últimes dècades. Tot es va
iniciar en els processos productius (lean Manufacturing), per
anar incorporant progressivament a altres tipus de processos
transversals per a qualsevol tipus d’organització, com ho són
processos logístics (lean logistics), els administratius (lean office)
o els d’innovació (lean product development).

La mejora continua es la esencia del concepto lean. Este concepto está basado en el sistema que la empresa Toyota ha
desarrollado en su compañía en las últimas décadas. Todo se
inició en los procesos productivos (lean manufacturing), para
ir incorporándose progresivamente a otros tipos de procesos
transversales para cualquier tipo de organización, como lo son
procesos logísticos (lean logistics), los administrativos (lean office) o los de innovación (lean product development).

La base fonamental del sistema és la identificació (de manera
col·lectiva, mitjançant la implicació de les persones i treballant
sobre el terreny) d’aquelles activitats que ens aporten valor i
aquelles altres que no ho fan, que en molts casos estan basades
en paradigmes culturals enquistats a l’empresa.

La base fundamental del sistema es la identificación (de manera
colectiva, mediante la implicación de las personas y trabajando
sobre el terreno) de aquellas actividades que nos aportan valor
y aquellas otras que no lo hacen, que en muchos casos están
basadas en paradigmas culturales enquistados en la empresa.

Exemple d’aplicació de
Lean Healthcare

D’uns anys ençà, tota aquesta manera de fer s’ha anat
traslladant a les empreses
Increment en un 20% de l’atenció diària de
pacients
o organitzacions de serveis,
Disminució en un 30% del temps d’espera a
a través de les dinàmiques
radiologia
denominades lean service, i
Lead-time d’analítiques: de 8 a 2-3 hores
s’han pogut veure en alguns
Reducció dels desplaçaments en un 50%
casos, magnífiques adaptaReducció de les avaries en els equipaments
cions, com poden ser-ho el
mèdics
cas de Walmart, al lean reReducció dels espais ocupats
tail, o el cas del Bolton Improving Care System, l’hospital de la mateixa ciutat, basat en
el lean healthcare, temàtica que ens ocupa en aquest article.
En el cas del lean healthcare, la definició del valor afegit ve donada pels diferents actors del procés: pacients (clients), personal
sanitari, personal de suport, etc., Al llarg dels diferents fluxos
de valor bàsics (allà on es genera valor) , com ho són el de la
prevenció, el diagnòstic i el tractament de les possibles malalties,
i la cura dels pacients. Al tractar-se d’un servei, la interacció de
l’usuari amb el proveïdor d’aquell és total, fet que ho diferencia
en gran mesura dels processos industrials.
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Ejemplo de aplicación de Lean
De unos años a esta parte,
Healthcare
toda esa manera de hacer se
Incremento en un 20% en la atención diaria de
ha ido trasladando a las empacientes
presas u organizaciones de
Disminución en un 30% del tiempo de espera
servicios, a través de las dináen radiología
micas denominadas lean serLead-time de analíticas: de 8 a 2-3 horas
vice, y se han podido ver en
Reducción de desplazamientos en un 50%
algunos casos, magníficas adapReducción de averías en los equipamientos
taciones, como pueden serlo
médicos
el caso de Walmart, en el lean
Reducción de espacios ocupados
retail, o el caso del Bolton Improving Care System, del hospital de la misma ciudad, basado en
el lean healthcare, temática que nos ocupa en el presente artículo.
En el lean healthcare la definición del valor añadido viene dada por
los diferentes actores del proceso: pacientes (clientes), personal sanitario, personal de soporte, etc., a lo largo de los diferentes flujos
de valor básicos (allí donde se genera valor), como lo son el de la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las posibles enfermedades, y el cuidado de los pacientes. Al tratarse de un servicio, la
interacción del usuario con el proveedor de aquel es total, lo cual
difiere en gran medida de los procesos industriales.
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Vegem alguns objectius del Lean Healthcare:

Veamos algunos objetivos del Lean Healthcare:

- Definició i reducció / eliminació de les accions sense valor afegit, amb l’objectiu d’incrementar les tasques de valor afegit, tant
per al pacient com per al centre.
- Millora de l’atenció facilitada als pacients.
- Reducció dels temps d’espera, de proves, d’anàlisi i de resultats.
- Millora i estandardització dels processos.
-O
 ptimització dels recursos existents (Personal, equips, materials).
- Millora d’equips i màquines, reducció d’avaries i augment de la
disponibilitat.
- Estalvi d’espais i volums, a través de la racionalització del subministrament i consum de materials sanitaris.

- Definición y reducción / eliminación de las acciones sin valor
añadido, con el objetivo de incrementar las tareas de valor
añadido, tanto para el paciente como para el centro.
- Mejora de la atención facilitada a los pacientes.
- Reducción los tiempos de espera, de pruebas, de análisis y de resultados.
- Mejora y estandarización de los procesos.
- Optimización de los recursos existentes. (personal, equipos, materiales).
- Mejora de equipos y máquinas, reducción de averías y aumento de la
disponibilidad.
- Ahorro de espacios y volúmenes, a través de la racionalización del suministro y consumo de materiales sanitarios.

Si prenem com a exemple, l’últim dels objectius plantejats,
podrem aprofundir en el tema.

Si tomamos como ejemplo, el último de los objetivos planteados, podremos profundizar en el tema.

En moltes ocasions els hospitals s’han dissenyat físicament
des d’un punt de vista arquitectònic impecable, però sense
tenir molt clar com seran els diferents fluxos que s’hi produiran, sobretot el que té a veure amb els materials.

En muchas ocasiones los hospitales se han diseñado físicamente desde un punto de vista arquitectónico impecable, pero sin
tener muy claro cómo serán los diferentes flujos que se producirán en él,, sobretodo el que tiene que ver con los materiales.

- Què passa quan els diferents magatzems de planta són
exactament iguals en cadascuna d’elles, independentment de les necessitats del servei mèdic que s’hi produeixin?
- Què passa quan el subministrament a les plantes es realitza en períodes de temps excessivament llargs, provocant
acumulacions d’estoc?

- ¿Qué ocurre cuando los diferentes almacenillos de planta
son exactamente iguales en cada una de ellas, independientemente de las necesidades del servicio médico que se den
en las mismas?
- ¿Qué sucede cuando el suministro a las plantas se realiza en
períodos de tiempo excesivamente largos, provocando acumulaciones de stock?

Els resultats són clars: congestió de l’espai destinat a magatzem,
excés d’inventari i dificultat en la gestió dels materials. Quan s’arriba a aquest extrem, el lean Healthcare pot entrar en acció i
provocar la millora immediata, per mitjà de la racionalització dels
processos de gestió logística.

Los resultados son claros: congestión del espacio destinado a
almacén, exceso de inventario y dificultad en la gestión de los
materiales. Cuando se llega a este extremo, el lean healthcare
puede entrar en acción y provocar la mejora inmediata, por
medio de la racionalización de los procesos de gestión logística.

Vegem què podríem fer:

Veamos qué podríamos hacer:

- Analitzar rigorosament quines són les necessitats de la
demanda de cada planta o servei, per casar aquestes
necessitats del client intern amb l’oferta de material.
- Dimensionar el magatzem corresponent en termes de la
capacitat de reacció de l’oferta, en definitiva, de la velocitat de reposició del servei logístic del centre assistencial.
- Augmentar la rotació de l’inventari, a través d’enviaments
més ràpids i continuats en el temps, és a dir, enviar els
materials amb una major cadència i una menor periodicitat.

- Analizar rigurosamente cuáles son las necesidades de la
demanda de cada planta o servicio, para casar dichas necesidades del cliente interno con la oferta de materiales.
- Dimensionar el almacén correspondiente en términos de la
capacidad de reacción de la oferta; en definitiva, de la velocidad de reposición del servicio logístico del centro asistencial.
- Aumentar la rotación del inventario, a través de envíos
más rápidos y continuados en el tiempo; es decir, enviar
los materiales con una mayor cadencia y una menor periodicidad.

Tot això ens portaria a uns resultats previstos i esperats,
que millorarien la nostra gestió i rendiment:
- Disminució de la inversió en circulant.
- Alliberament d’espais físics.
- Major facilitat de gestió.
- Reducció de l’estrès del personal.

Todo ello nos llevaría a unos resultados previstos y esperados,
que mejorarían nuestra gestión y rendimiento:
- Disminución de la inversión en circulante.
- Liberación de espacios físicos.
- Mayor facilidad de gestión.
- Reducción del estrés del personal.

En aquests temps pels que estem transitant, és important
que apliquem el màxim sentit comú a la gestió de les
nostres organitzacions. Per això, la millora contínua és una
bona teràpia i un bon antídot als problemes que sorgeixen cada dia.

En estos tiempos por los que estamos transitando, es importante que apliquemos el máximo sentido común en la gestión de nuestras organizaciones. Por ello la mejora continua,
es una buena terapia y un buen antídoto a los problemas
que surgen a diario.
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Pablo Borràs Justus

Externalizació en temps de crisi
Externalización en tiempos de crisis
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Al llarg de les últimes dues dècades, l’externalització (outsourcing) s’ha estès progressivament fins a esdevenir una
important eina de gestió, i la seva aplicació s’ha generalitzat
en el mercat. Empreses i institucions públiques han desplegat
estratègies de centres de serveis compartits o outsourcing
amb l’objectiu de millorar el rendiment d’alguns processos
específics de les seves organitzacions mitjançant la reducció de costos i l’increment de l’eficiència. L’outsourcing ha
triomfat a causa de la seva capacitat per reduir el risc, impulsar l’estandardització, incrementar la productivitat i millorar la fiabilitat i la previsibilitat; en altres paraules, gràcies a
la seva capacitat per industrialitzar una gamma d’activitats,
que augmenta constantment. Arribats a aquest punt, el repte
consisteix a mantenir i incrementar les millores aconseguides
en qualitat i cost. Si les organitzacions volen seguir avançant
en l’optimització dels seus recursos necessiten nous enfocaments i estratègies d’externalització.

A lo largo de las últimas dos décadas la externalización
(outsourcing) se ha extendido progresivamente hasta convertirse en una importante herramienta de gestión cuya aplicación
se ha generalizado en el mercado. Empresas e instituciones
públicas han desplegado estrategias de centros de servicios
compartidos y/o outsourcing con el objetivo de mejorar el
rendimiento de algunos procesos específicos de sus organizaciones mediante la reducción de costes e incremento de la
eficiencia. El outsourcing ha triunfado debido a su capacidad
para reducir el riesgo, impulsar la estandarización, incrementar
la productividad y mejorar la fiabilidad y la previsibilidad; en
otras palabras, gracias a su capacidad para industrializar una
gama de actividades, que aumenta constantemente. Llegados
a este punto, el reto consiste en mantener e incrementar las
mejoras conseguidas en calidad y coste. Si las organizaciones
quieren seguir avanzando en la optimización de sus recursos
necesitan nuevos enfoques y estrategias de externalización.

Els directius de les organitzacions sanitàries han interioritzat que un dels principis necessaris per complir amb
la seva missió és la focalització del talent i experiència
de les seves organitzacions en el que millor fan: proporcionar atenció
sanitària de qualitat. En aquest sentit, els proveïdors
sanitaris, igual que
les empreses en
altres indústries,
han anat traspassant funcions de
supor t a tercers
que disposin de
la capacitat d’executar millor, més
ràpidament i amb
un cost menor.
Els processos de
negoci externalitzats es poden beneficiar així d’un
enfocament d’alt
rendiment que ha
de ser capaç de treure el màxim profit de l’accés al coneixement de recursos humans altament especialitzats,
l’aplicació de metodologies contrastades, la implantació
de tecnologies de la informació d’última generació i del

Los directivos de las organizaciones sanitarias han interiorizado que uno de principios necesarios para cumplir con su
misión es la focalización del talento y experiencia de sus organizaciones en lo que mejor hacen: proporcionar atención
sanitaria de calidad. En este sentido, los proveedores sanitarios
igual que las empresas en otras
industrias
han
ido traspasando
funciones de soporte a terceros
que dispongan de
la capacidad de
ejecutarlos mejor,
más rápido y con
un coste menor.
Los procesos de
negocio externalizados se pueden
beneficiar así de
un enfoque de
alto rendimiento
que debe ser capaz de extraer el máximo provecho del
acceso a y conocimiento de recursos humanos altamente
especializados, la aplicación de metodologías contrastadas,
la implantación de tecnologías de la información de última
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potencial que proporcionen tant les economies d’escala com les grans xarxes de recursos amb implantació
global.

generación y del potencial que proporcionan tanto las economías de escala como las grandes redes de recursos con
implantación a nivel global.

La sanitat espanyola és coneguda internacionalment, no només per la qualitat dels seus serveis, sinó també perquè disposa de models de gestió molt heterogenis i, en l’àmbit concret
de l’externalització, perquè disposa des de fa anys d’exemples
molt avançats en l’externalització de serveis sanitaris.

La Sanidad Española es conocida a nivel internacional, no sólo
por la calidad de sus servicios, sino también por disponer de
modelos de gestión muy heterogéneos y, en el ámbito concreto
de la externalización, por disponer desde hace años de ejemplos muy avanzados en la externalización de servicios sanitarios.

Balancejant riscos i beneficis

Balanceando riesgos y beneficios

En l’àmbit d’un hospital o grup d’hospitals, és habitual que
s’externalitzin completament funcions de suport com ara la
neteja o la bugaderia. També en l’àmbit dels sistemes d’informació, l’externalització de funcions específiques i, en alguns
casos, processos sencers està àmpliament estesa. Al llarg dels
anys s’ha pogut observar com aquesta tendència s’ha anat
estenent també a altres àmbits, incloent-hi habitualment algunes funcions dels processos de suport (compres, logística,
comptabilitat i finances, recursos humans) i algunes funcions
o circuits sencers en
els processos assistencials (p. ex., proves
diagnòstiques).

A nivel de un hospital o grupo de hospitales, es habitual que se
externalicen completamente funciones de soporte tales como la
limpieza o la lavandería.También en el ámbito de los sistemas de
información la externalización de funciones específicas y, en algunos casos, procesos enteros está ampliamente extendida. A lo
largo de los años se ha podido observar como esta tendencia se
ha ido extendiendo también a otros ámbitos, abarcando habitualmente algunas funciones de los procesos de soporte (compras,
logística, contabilidad y finanzas, recursos humanos) y algunas
funciones o circuitos
enteros en los procesos asistenciales (p. ej.,
pruebas diagnósticas).

És evident que, a mesura que les funcions
es converteixen en
processos sencers o
s’acosten a la pròpia
atenció sanitària, no
només augmenta la
complexitat de l’externalització, sinó que
les organitzacions -i
la societat, en el cas
de les institucions
públiques- són cada
vegada més reticents
a traslladar les operacions a una empresa externa. El principi és el mateix que
en els casos de la neteja i bugaderia, la diferència, però, rau
en la complexitat de les pròpies tasques i l’impacte en els
anomenats “processos core” de l’organització sanitària. L’externalització de processos complexos requereix un proveïdor que disposi de capacitats i metodologies específiques
i un avançat model de govern per a la gestió de la relació
client-proveïdor. Traspassar el control d’un procés sencer o
una funció crítica a un tercer, encara que es tracti d’una organització amb capacitat demostrada per al seu desenvolupament, no deixa de ser una decisió complexa i, en la majoria
dels casos, no és la més senzilla.

Es evidente, que a
medida que las funciones se convierten
en procesos enteros y/o se acercan
a la propia atención
sanitaria, no sólo
aumenta la complejidad de la externalización, sino que las
organizaciones -y la
sociedad en el caso
de las instituciones
públicas- son cada
vez más reacias a
trasladar las operaciones a una empresa externa. El principio
es el mismo que en los casos de la limpieza y lavandería, la
diferencia pero reside en la complejidad de las propias tareas
y el impacto en los denominados “procesos core” de la organización sanitaria. La externalización de procesos complejos
requiere un proveedor que disponga de capacidades y metodologías específicas y un avanzado modelo de gobierno para
la gestión de la relación cliente-proveedor.Traspasar el control
de un proceso entero o una función crítica a un tercero, aunque se trate de una organización con demostrada capacidad
para su desarrollo, no deja de ser una decisión compleja y, en
la mayoría de los casos, no es la más sencilla.

En l’avaluació d’aquest tipus de decisions cal identificar i analitzar riscos i conseqüències potencials de posar en mans
d’un tercer funcions o processos de negoci clau per a l’organització. Addicionalment, l’externalització és un tema amb
un impacte inicial potencial tant en la pròpia plantilla com
en l’opinió pública. Per aquests motius, els directius de les

En la evaluación de este tipo de decisiones hay que identificar y
analizar riesgos y consecuencias potenciales de poner en manos
de un tercero funciones o procesos de negocio clave para la
organización. Adicionalmente, la externalización es un tema con
un potencial impacto inicial tanto en la propia plantilla como en
la opinión pública. Por estos motivos, los directivos de las organiACES INFORMATIU .13
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organitzacions que es plantegen o reavaluen la possibilitat
d’externalitzar processos han de considerar l’impacte global d’aquesta decisió en la seva organització. Hi ha tant en
joc que és imprescindible realitzar una anàlisi profunda que
permeti conèixer primer els costos reals i els beneficis de
l’outsourcing, i seleccionar després el soci adequat. En aquest
sentit, i de forma molt especial en aquests temps, es fa imprescindible realitzar un estudi objectiu i detallat del cost-benefici a llarg termini d’aquest tipus de models. Justament en
aquest camp es pot identificar encara molt potencial de millora. Aquest tipus de decisions no estan lliures de connotacions subjectives que poden acabar decantant la balança cap
a un costat o un altre.Tots els implicats tenim aquí probablement una tasca pendent tant a nivell de comunicació com
d’aplicació de tècniques i metodologies avançades d’anàlisi.

zaciones que se plantean o reevalúan la posibilidad de externalizar procesos deben considerar el impacto global de tal decisión
en su organización. Hay tanto en juego que es imprescindible
realizar un análisis profundo que permita conocer primero los
costes reales y beneficios del outsourcing, y seleccionar luego
el socio adecuado. En este sentido, y de forma muy especial en
estos tiempos, se hace imprescindible realizar un estudio objetivo y detallado del coste-beneficio a largo plazo de este tipo
de modelos. Justamente en este campo se puede identificar
todavía mucho potencial de mejora. Este tipo de decisiones no
están libres de connotaciones subjetivas que pueden acabar decantando la balanza hacia un lado u otro. Todos los implicados
tenemos aquí probablemente una labor pendiente tanto a nivel
de comunicación como de aplicación de técnicas y metodologías avanzadas de análisis.

Llarga experiència de beneficis contrastats

Larga experiencia de beneficios contrastados

Els avantatges que pot proporcionar l’externalització són
àmpliament conegudes. Tot i això, en el context actual és
especialment rellevant tenir en ment el potencial que pot
proporcionar aquest model de
col·laboració entre empreses.
Tal com s’ha comentat anteriorment, actualment es disposa d’una llarga experiència en
l’outsourcing de funcions i processos molt variats que evidencien de manera contrastada
seus potencials beneficis entre
els quals destaquen:
- Increment de la qualitat del
servei: l’execució per part
d’empreses i professionals especialistes i tecnologies punta
aporta una millora de la qualitat i proporciona excel·lència
en l’execució.
- Disminució dels costos operatius: millors pràctiques, models de provisió de recursos a
nivell global i centres de serveis
compartits es combinen per
incrementar l’eficiència i reduir els costos.
- Capacitat de concentració en els processos clau: les organitzacions disposen d’una major capacitat per concentrar-se
en la direcció i gestió dels processos més rellevants.
No per ser evidents deixen de ser rellevants, aquests beneficis. Per què assumim que un hospital o servei de salut
disposa del coneixement i les capacitats per executar les millores pràctiques mundials en la gestió de la cadena d’aprovisionament? Quant temps dediquen els directius sanitaris a
la gestió de processos de suport que podrien estar externalitzats? És comprensible que algunes organitzacions sanitàries
encara no hagin realitzat l’anàlisi d’externalització de tots els
processos que no consideren clau?

Las ventajas que puede proporcionar la externalización son
ampliamente conocidas. Aún así, en el contexto actual es especialmente relevante tener en mente el potencial que este
modelo de colaboración entre
empresas puede proporcionar.
Tal como se ha comentado anteriormente, actualmente se dispone de una larga experiencia
en el outsourcing de funciones y
procesos muy variados que evidencian de forma contrastada
sus potenciales beneficios entre
los que destacan:
- Incremento de la calidad del
servicio: la ejecución por parte de empresas y profesionales
especialistas y tecnologías punta
aporta una mejora de la calidad
y proporciona excelencia en la
ejecución.
- Disminución de los costes operativos: mejores prácticas, modelos de provisión de recursos a
nivel global y centros de servicios compartidos se combinan
para incrementar la eficiencia y reducir los costes.
- Capacidad de concentración en los procesos clave: las organizaciones disponen de una mayor capacidad para concentrase en la dirección y gestión de los procesos más relevantes.
No por ser evidentes, dejan de ser relevantes estos beneficios.
¿Por qué asumimos que un hospital o servicio de salud dispone del conocimiento y capacidades para ejecutar las mejoras
prácticas mundiales en la gestión de la cadena de aprovisionamiento? ¿Cuánto tiempo dedican los directivos sanitarios a la
gestión de procesos de soporte que podrían estar externalizados? ¿Es comprensible que algunas organizaciones sanitarias
todavía no hayan realizado análisis de externalización de todos
los procesos que no consideran clave?

Maximitzar els beneficis de l’externalització

Maximizar los beneficios de la externalización

En moltes organitzacions, els resultats inicials de l’outsourcing han estat impressionants i han inclòs múltiples i variades

En muchas organizaciones los resultados iniciales del outsourcing han sido impresionantes abarcando múltiples y variadas
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funcions. Arribats a aquest punt, el repte consisteix a mantenir les millores aconseguides en qualitat i cost. Com poden
seguir reduint els seus costos les organitzacions que fa anys
que avancen en l’externalització i que gràcies a ells han aconseguit millorar l’eficiència en la utilització dels seus recursos
aplicats a funcions individuals? Una alternativa possible resideix a modificar l’enfocament de l’externalització. La majoria
de les experiències
existents en sanitat
han estat aplicades de
forma independent a
funcions específiques.
La nostra experiència demostra que
existeix un potencial
de millora addicional que resideix en
un enfocament que
anomenem “externalització integrada”
(bundle outsourcing):
consolidació de múltiples funcions i les TIC que els suporten
en un únic proveïdor que gestioni processos i tecnologies
amb un model comú i integrat.

funciones. Llegados a este punto, el reto consiste en mantener
las mejoras conseguidas en calidad y coste. ¿Cómo pueden organizaciones que llevan años avanzando en la externalización
y que gracias a ellos han conseguido mejorar la eficiencia en
la utilización de sus recursos aplicados a funciones individuales
seguir reduciendo sus costes? Una alternativa posible reside en
modificar el enfoque
de la externalización.
La mayoría de las experiencias existentes
en sanidad han sido
aplicadas de forma
independiente a funciones específicas.
Nuestra experiencia
demuestra que existe un potencial de
mejora adicional que
reside en un enfoque que denominamos “externalización
integrada” (bundled
outsourcing): consolidación de múltiples funciones y las TIC que los soportan en
un único proveedor que gestione procesos y tecnologías con
un modelo común e integrado.

A mesura que les organitzacions han anat madurant en
les seves experiències amb l’externalització, el bundle outsourcing està emergint com una estratègia utilitzada per
empreses i institucions públiques per extreure un major valor dels seus processos i tecnologies, millorar el rendiment
i reduir els costos en el seu camí cap a una organització
d’alt rendiment. Els
directius d’aquestes organitzacions
han identificat la
necessitat d’obtenir
economies d’escala
aplicades de forma
conjunta a múltiples funcions i optimitzar els processos punta a punta
més enllà de les
seves tradicionals
delimitacions.

A medida que las organizaciones han ido madurando en sus
experiencias con la externalización, el “bundled outsourcing” está emergiendo como una estrategia utilizada por
empresas e instituciones públicas para extraer un mayor
valor de sus procesos y tecnologías, mejorar el rendimiento
y reducir los costes en su camino hacia una organización de
alto rendimiento. Los
directivos de estas
organizaciones han
identificado la necesidad de obtener
economías de escala
aplicadas de forma
conjunta a múltiples
funciones y optimizar
los procesos puntaa-punta más allá de
sus tradicionales delimitaciones.

Un
enfocament
d’aquest tipus que
pot preveure l’abordatge integrat de diverses funcions com poden ser el aprovisionament, la comptabilitat, els sistemes de informació, la
formació i altres funcions en un únic contracte d’outsourcing
evidentment presenta nous reptes a les organitzacions. Tot i
això, amb els nous models de govern i una estratègia efectiva
de gestió de proveïdors, les organitzacions poden utilitzar
l’externalització integrada com una nova i potent eina de
gestió que els permeti augmentar el seu rendiment.

Un enfoque de este
tipo que puede prever
el abordaje integrado
de varias funciones
como pueden ser el aprovisionamiento, la contabilidad, los sistemas de información, la formación y otras funciones en un único
contrato de outsourcing evidentemente presenta nuevos retos
a las organizaciones. Aún así, con nuevos modelos de gobierno y
una estrategia efectiva de gestión de proveedores, las organizaciones pueden usar la externalización integrada como una nueva y potente herramienta de gestión que les permita aumentar
su rendimiento.
ACES INFORMATIU .15
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D’on prové aquest interès per integrar múltiples funcions
externalitzades i els seus sistemes d’informació en un únic
contracte o incloure funcions addicionals en un contracte
actual? Evidentment,
té molt sentit que organitzacions que estan experimentant un
gran èxit amb un tipus
d’externalització -manteniment de sistemes
d’informació, catàleg
de compres, citació de
pacients o altres funcions- vulguin estendre
aquest enfocament a
altres àmbits de les seves organitzacions. En
aquests casos, la temptació resideix a optar
per un enfocament
que identifiqui el millor
proveïdor de serveis
per a cadascuna de les
funcions i que resulti en
una multitud de petits
contractes.

¿De dónde proviene este interés por integrar múltiples funciones externalizadas y sus sistemas de información en un
único contrato o incluir funciones adicionales en un contrato
actual? Evidentemente,
tiene mucho sentido
que organizaciones que
están experimentando
un gran éxito con un
tipo de externalización
-mantenimiento de sistemas de información,
catálogo de compras,
citación de pacientes u
otras funciones- quieran extender este enfoque a otros ámbitos
de sus organizaciones.
En estos casos, la tentación reside en optar
por un enfoque que
identifique al mejor
proveedor de servicios
para cada una de las
funciones y que resulte
en una multitud de pequeños contratos.

Cal tenir en compte que cada vegada que s’externalitza
una funció a un proveïdor diferent implica la gestió d’un
nou procediment de contractació i totes les activitats que
té associades (disseny del concurs, identificació i selecció
de proveïdors, avaluació de les propostes, selecció i contractació). Les organitzacions han d’establir un nou model de relació, un nou
procés administratiu,
múltiples òrgans de
control i seguiment i
probablement noves
adaptacions en els sistemes d’informació. En
altres paraules, l’externalització seqüencial a
diferents proveïdors
afegeix una nova capa
addicional de costos
fixos (i de vegades
ocults) en termes de
gestió i operació. Així
mateix, afegeix una
exposició addicional a
nous riscos.

Hay que tener en cuanta, que cada vez que se externaliza una
función a un proveedor distinto esto implica la gestión de un
nuevo procedimiento de contratación y todas las actividades
asociadas al mismo (diseño del concurso, identificación y selección de proveedores, evaluación de las propuestas, selección y
contratación). Las organizaciones deben establecer un nuevo
modelo de relación, un
nuevo proceso administrativo, múltiples órganos
de control y seguimiento y probablemente
nuevas adaptaciones en
los sistemas de información. En otras palabras, la
externalización secuencial a diferentes proveedores añade una nueva
capa adicional de costes
fijos (y a veces ocultos)
en términos de gestión
y operación. Asimismo,
añade una exposición
adicional a nuevos riesgos.

Contractar diferents
proveïdors de servei
per a cada funció/procés també pot implicar haver de gestionar a proveïdors amb enfocaments molt dispars -i potencialment no alineats- en la prestació de serveis. Una situació així pot requerir també la definició de noves i múltiples
relacions entre els diferents proveïdors que hauran de ser

Contratar
diferentes
proveedores de servicio
para cada función/proceso también puede implicar tener que
gestionar a proveedores con enfoques muy dispares -y potencialmente no alineados- en la prestación de servicios. Una
situación así puede también requerir la definición de nuevas y
múltiples relaciones entre los diferentes proveedores que de-
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definides i gestionades per l’entitat contractant. Un proveïdor pot seguir un enfocament de redisseny de processos
enfocat a augmentar la qualitat del servei, mentre un altre
pot perseguir una estratègia enfocada exclusivament en la
reducció de costos. En resum, un enfocament complex que
requereix importants recursos per a la seva gestió. Un enfocament d’externalització d’aquest estil pot reduir els costos
d’una funció o procés del negoci, però generalment tindrà
com a conseqüència un model que globalment no explota
la totalitat dels beneficis potencials que proporciona l’externalització.

berán ser definidas y gestionadas por la entidad contratante.
Un proveedor puede seguir un enfoque de rediseño de procesos enfocado a aumentar la calidad del servicio, mientras otro
puede perseguir una estrategia enfocada exclusivamente en la
reducción de costes. En resumen, un enfoque complejo que
requiere importantes recursos para su gestión. Un enfoque
de externalización de este estilo puede reducir los costes de
una función o proceso del negocio pero generalmente tendrá
como consecuencia un modelo que globalmente no explota
la totalidad de los beneficios potenciales que proporciona la
externalización.

Gestionar un model d’externalització integrada requereix
noves capacitats i estratègies. Tres són especialment rellevants: establir un model de govern integrat, crear una nova
estratègia d’aprovisionament i desenvolupar un nou model
de relació amb els proveïdors.

Gestionar un modelo de externalización integrada requiere
nuevas capacidades y estrategias.Tres son especialmente relevantes: establecer un modelo de gobierno integrado, crear una
nueva estrategia de aprovisionamiento y desarrollar un nuevo
modelo de relación con los proveedores.

Model de govern

Modelo de gobierno

L’externalització integrada requereix un model avançat de
govern a tota l’organització —un model que faciliti i promocioni la gestió coordinada de diverses funcions i processos
al llarg de tota l’organització del client. Un enfocament més
ampli per part del proveïdor requereix també una adaptació
per part de l’organització contractant. L’optimització que es
persegueix requerirà probablement canvis que afectaran a
diferents àmbits del client i que requereixen incrementar la

La externalización integrada requiere un modelo avanzado de
gobierno a nivel de toda la organización un modelo que facilite y promocione la gestión coordinada de varias funciones
y procesos a lo largo de toda la organización del cliente. Un
enfoque más amplio por parte del proveedor requiere también una adaptación por parte de la organización contratante.
La optimización que se persigue requerirá probablemente cambios que afectarán a diferentes ámbitos del cliente y requieren
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coordinació interna. La nostra experiència ens ha demostrat
que els models de govern més avançats i d’èxit es materialitzen al voltant d’una nova unitat organitzativa dedicada
específicament a aquesta funció (centre d’excel·lència). La
funció d’aquests centres no és gestionar directament la relació amb el proveïdor sinó proporcionar assessorament i
capacitats a alt nivell en àrees com la negociació, transició,
disseny de la solució,
gestió de la relació i
gestió del canvi.

incrementar la coordinación interna. Nuestra experiencia nos
ha demostrado que los modelos de gobierno más avanzados y
exitosos se materializan alrededor de una nueva unidad organizativa dedicada específicamente a esta función (centro de excelencia). La función de estos centros no es gestionar directamente
la relación con el proveedor sino proporcionar asesoramiento y
capacidades a alto nivel en áreas como la negociación, transición,
diseño de la solución, gestión de la relación y gestión
del cambio.

Estratègia d’aprovisionament

18. ACES INFORMATIU

Estrategia de aprovisionamiento

Un canvi en l’estratègia d’externalització
evidentment també
requereix adaptar
l’estratègia d’aprovisionament d’aquest
tipus de serveis. Cal
que el client comprengui quins són els
potencials beneficis
que es persegueixen
amb aquesta nova
estratègia i quines
són les característiques que han de
proporcionar els potencials proveïdors.
L’anàlisi de mercat i la
relació amb els proveïdors haurà d’adaptar-se en aquest sentit, sempre considerant una perspectiva a llarg termini, que va associada a aquest
tipus d’externalització.

Un cambio en la estrategia de externalización
evidentemente también
requiere adaptar la estrategia de aprovisionamiento de este tipo de
servicios. Es necesario
comprender por par te
del cliente cuáles son
los potenciales beneficios que se persiguen
con esta nueva estrategia y cuáles son las características que deben
proporcionar los potenciales proveedores. El
análisis de mercado y la
relación con los proveedores deberá adaptarse
en este sentido, siempre considerando una perspectiva
a largo plazo, que va asociada a este tipo de externalización.

Model de relació

Modelo de relación

Les organitzacions sovint inicien un procés d’externalització buscant un simple “proveïdor”, però ràpidament s’adonen que el que necessiten és un soci o un col·laborador.
Perquè una estratègia d’aquest tipus sigui reeixida és especialment necessari un enfocament de col·laboració basat
en la confiança i el
benefici mutu.

Las organizaciones frecuentemente inician un proceso de
externalización buscando un simple “proveedor” pero rápidamente se percatan que lo que necesitan es un socio o un
colaborador. Para que una estrategia de este tipo sea exitosa
es especialmente necesario un enfoque de colaboración basado en la confianza y el
mutuo beneficio.

Un conjunt integrat de beneficis

Un conjunto integrado de beneficios

L’externalització integrada és una estratègia enfocada a
la creació de volum,
generació de sinergies
i reducció de costos
mitjançant l’externalització de diverses
funcions/processos
a un únic proveïdor
de serveis. Aquesta
integració facilita un
conjunt de beneficis:

La externalización integrada es una estrategia
enfocada a la creación
de volumen, generación
de sinergias y reducción
de costes mediante la
externalización de varias
funciones/procesos a un
único proveedor de servicios. Esta integración
facilita un conjunto de
beneficios: menores costes totales y conversión
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menors costos totals i conversió de costos fixos en variables
mitjançant l’aplicació de models avançats basats en cost per
servei/ús, grans capacitats en processos rellevants de negoci i
accés a solucions i models basats en millors pràctiques.

de costes fijos en variables mediante la aplicación de modelos
avanzados basados en coste por servicio/uso, mayores capacidades en procesos relevantes de negocio, acceso a soluciones
y modelos basados en mejores prácticas.

Si les organitzacions volen seguir avançant en la optimització dels seus recursos cal que abordin les relacions amb els
seus proveïdors-socis amb l’ambició i les expectatives que
hi ha sinergies addicionals no realitzades. Considerant des
del principi els criteris d’escalabilitat i expansió en la definició de l’estratègia d’outsourcing, les organitzacions poden
aspirar a obtenir importants reduccions de cost en la gestió
dels seus processos de negoci.

Si las organizaciones quieren seguir avanzando en la optimización de sus recursos es necesario que aborden las relaciones
con sus proveedores-socios con la ambición y las expectativas
de que existen sinergias adicionales no realizadas. Considerando desde el principio los criterios de escalabilidad y expansión
en la definición de la estrategia de outsourcing las organizaciones pueden aspirar a obtener importantes reducciones de
coste en la gestión de sus procesos de negocio.

Experiències prèvies demostren que el potencial que proporciona un enfocament integrat d’externalització no és
menyspreable. L’especialització ha estat tradicionalment un
dels criteris bàsics que han permès avançar en la millora de
l’eficiència. Aquest enfocament no només afavoreix a les organitzacions sanitàries, sinó que pot suposar una aportació a
la contínua evolució i optimització del nostre model sanitari. També dins del país, com més especialitzades estiguin les
nostres empreses, major serà la seva capacitat per generar
excel·lència i ser competitives internacionalment.

Experiencias previas demuestran que el potencial que proporciona un enfoque integrado de externalización no es despreciable. La especialización ha sido tradicionalmente uno de los
criterios básicos que han permitido avanzar en la mejora de la
eficiencia. Este enfoque no sólo favorece a las organizaciones
sanitarias, sino que puede suponer una aportación a la continua evolución y optimización de nuestro modelo sanitario.
También a nivel de país, cuanto más especializadas estén nuestras empresas, mayor será su capacidad para generar excelencia y ser competitivas a nivel internacional.
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Koldo Saratxaga

Amb un nou estil de relacions
Con un nuevo estilo de relaciones
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Koldo Saratxaga (Sopuerta, Biscaia, 1947) va estudiar Formació
Professional, Enginyeria Tècnica a Bilbao, així com dos cursos d’Empresarials, MBA per la Universitat de Deusto i és MBA per la Universitat Autònoma de Madrid. El1991 i fins a 2005, es va fer càrrec
de IRIZAR, com a Coordinador General del Projecte Irizar al mateix
temps que va ser el President d’Irizar Group. Irizar Group va obtenir
el Premi Europeu a l’Excel lència Empresarial (European Quality Prize) de l’any 2000, en la categoria de Grans Empreses, atorgat per
l’European Foundation of Quality Management (EFQM).
Ha estat reconegut amb importants premis, com per exemple: el
d’Empresari Guipuscoà de l’Any, atorgat per la Cambra de Comerç
de Guipúscoa, l’emprenedor de l’Any a Espanya, concedit per Ernst
& Young, La Caixa i Cinco Días, i el lideratge com a Gestor amb Millor
Reputació del País Basc.
En els últims anys, ha exercit com a professor a la Universitat del
País Basc (UPV), així com en la Universitat de Deusto (UD), a la
Mondragon Unibertsitatea (MU) i a la Universitat Pública de Navarra
(UPNA). Ha participat també com a professor convidat a l’IESE.
A l’actualitat, ha creat Koldo-2k emocionando, i actua com a conseller i assessor en diversos projectes empresarials, tant públics com
privats, fentrealitat el canvi organitzacional pendent. A més, col·
labora amb escrits, xerrades i seminaris per exposar el seu model
de gestió a altres organitzacions. Així mateix, des d’octubre 2009,
és promotor i president de “gbe-ner elkartea” gizarte berria eraikitzen “nuevo estilo de relaciones”, una associació iniciada per deu
organitzacions empresarials sense ànim de lucre.
A l’abril 2010, i al costat de Jabi Salcedo, ha publicat “El éxito fue
la confianza”, editat per K2K emocionando i es pot consultar de
manera gratuïta a Internet a “loslibrosdek2k”.

Koldo Saratxaga (Sopuerta, Bizkaia, 1947) estudió Formación Profesional, Ingeniería Técnica en Bilbao, así como dos cursos de Empresariales, MBA por la Universidad de Deusto y MBA por la Universidad
Autónoma de Madrid. En 1991 y hasta el 2005, se hizo cargo de
IRIZAR, S. Coop., como Coordinador General del Proyecto a la vez que
Presidente de Irizar Group. Irizar Group obtuvo el Premio Europeo a la
Excelencia Empresarial (European Quality Prize) del año 2000, en la
categoría de Grandes Empresas, otorgado por la European Foundation
of Quality Management (EFQM).
Ha sido reconocido con importantes premios, entre ellos, los siguientes: el Empresario Guipuzcoano del Año, otorgado por la Cámara de
Comercio de Gipuzkoa (1997), el de emprendedor del Año en España,
concedido por Ernst & Young, La Caixa y Cinco Días, y el liderazgo
como Gestor con Mejor Reputación del País Vasco.
En los últimos años, ha ejercido como profesor en la Universidad del
País Vasco (UPV), así como en la Universidad de Deusto (UD), en la
Mondragon Unibertsitatea (MU) y en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Ha participado también como profesor invitado en el IESE.
En la actualidad, ha creado Koldo-2k Emocionando, y actúa como consejero y asesor en diversos proyectos empresariales, tanto públicos
como privados, haciendo realidad el cambio organizacional pendiente. Además, colabora con escritos, charlas y seminarios para exponer
su modelo de gestión a otras organizaciones. Asimismo, desde Octubre 2009, es promotor y presidente de “gbe-ner elkartea” gizarte
berria eraikitzen “nuevo estilo de relaciones”, una asociación iniciada
por diez organizaciones empresariales sin ánimo de lucro.
En Abril 2010, y junto a Jabi Salcedo, ha publicado “El éxito fue la
confianza” editado por k2k emocionando y puesto gratis en Internet
en “loslibrosdek2k”

Davant la petició per part d’ACES, que atenc amb molt
plaer i orgull per la mateixa, i davant la qüestió plantejada: “Com liderar en els moments de crisi i com utilitzar
les habilitats directives”, contesto amb el títol del present
article. És un bon moment per reflexionar, sobretot, en
“què volem ser” com a organització de futur, per tal de
decidir “com volem fer les coses” per aconseguir allò “que
volem tenir”.

Ante la petición por parte de ACES, que atiendo con mucho placer y orgullo por la misma, y ante la cuestión planteada de: “Cómo liderar en los momentos de crisis y cómo
utilizar las habilidades directivas”, contesto con el título del
presente artículo. Es un buen momento para reflexionar,
sobre todo, en “qué queremos ser” en tanto que organización de futuro, con el fin de decidir “cómo queremos
hacer” para lograr aquello “que queremos tener”.

En la petició d’anàlisi que se m’ha formulat hi ha dues paraules clau: crisi i directius.

En la petición de análisis que se me ha formulado hay dos
palabras clave: crisis y directivos.

Sembla que, a conseqüència d’una coneguda i admesa
pràctica financera, abusiva i perniciosa, comú a tots els països i organismes de l’anomenat primer món (?), s’ha arribat
a allò que coneixem com a “crisi”. Són molt pocs esforços,
al meu entendre, els dedicats a aprofundir en les causes de

Parece que, consecuencia de una conocida y admitida
práctica financiera, abusiva y perniciosa, común a todos los
países y organismos del llamado primer mundo (?), se ha
llegado a lo que conocemos por “crisis”. Son muy pocos
esfuerzos, a mi entender, los dedicados a profundizar en
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la crisi i menys encara a definir de quina crisi parlem i quina
crisi hem de superar.

las causas de la crisis y menos aún a definir de qué crisis
hablamos y qué crisis tenemos que superar.

No ens ha de sobtar la crisi quan a la societat portem dècades deixant-nos guiar per les multinacionals del consum,
pels mitjans de comunicació, i per la política mediocre generalitzada que no ajuda gens a millorar la situació.

No es de extrañar semejante situación cuando la sociedad llevamos décadas dejándonos guiar por las multinacionales del
consumo, por los medios de comunicación, y por la política mediocre generalizada que en nada ayuda a mejorar la situación.

Crec adequat plantejar això, ja que no es tracta d’una tos
passatgera, sinó d’un profund malestar que afecta la societat
en general i els més febles en particular. En conseqüència,
no hem d’actuar amb receptes estàndard i, en canvi, cal que
aprofundim en la causa de la crisi.

Creo adecuado plantear esto, ya que no se trata de una
tos pasajera, sino de un profundo malestar que afecta a la
sociedad en general y a los más débiles en particular. En
consecuencia, no debemos de actuar con recetas estándar
y sí profundizar en la causa de la crisis.

Tots som conscients de la pèrdua de valors que afecta la
societat en general, però l’estil de vida imperant, el seu ritme imposat, fa que no tinguem temps, ni ganes, per fer una
aturada i plantejar “què volem ser”. Estem en un moment de
manca d’honradesa intel·lectual i emocional que ens permet
d’acceptar un món
en què les condicions
són les que són.

Todos somos conscientes de la pérdida de valores que afecta a
la sociedad en general, pero el estilo de vida imperante, su ritmo
impuesto, hace que no tengamos tiempo, ni ganas, para hacer un
parón y plantear “qué queremos ser”. Estamos en un momento
de falta de honradez intelectual y emocional que nos permite
aceptar un mundo
cuyas
condiciones
son las que son.

Un món en què les
desigualtats són cada
vegada més grans i
ens portaran a noves
crisis en el futur, no
se sap el nom que
rebran, però no volem afrontar-les.

Un mundo cuyas
desigualdades son
cada vez mayores y
nos llevarán a nuevas
crisis en el futuro, no
se sabe el nombre
que recibirán, pero no
queremos afrontarlas.

Les matèries primeres, l’aigua, el medi
ambient estan per
a ús i gaudi, imprescindiblement,
dels
habitants de la Terra.
I, tanmateix, uns els
consumim incorrectament i els maltractem, i això ens afecta a tots d’una manera
que té tints de ser dramàtica.

Las materias primas,
el agua, el medio
ambiente están para
uso y disfrute, imprescindiblemente,
de los habitantes de
la Tierra. Y sin embargo, unos los mal
consumimos y maltratamos, y esto nos afecta a todos de una
manera que tiene tintes de ser dramática.

Un model educatiu, admès per la societat, la funció del qual
és transmetre el coneixement acumulat de la família, de la
societat, per construir un sistema basat en la memòria i no
en les capacitats singulars de cada persona. L’educació no
té res a veure amb el coneixement memoritzat, sinó amb la
saviesa, amb el coneixement aplicat. Ensenyem als nens què
han de pensar en lloc de com pensar.

Un modelo educativo, admitido por la sociedad, cuya función
es transmitir el conocimiento acumulado de la familia, de la
sociedad, para construir un sistema basado en la memoria y
no en las capacidades singulares de cada persona. La educación no tiene que ver con el conocimiento memorizado y sí
con la sabiduría, con el conocimiento aplicado. Enseñamos a
los niños qué deben pensar en lugar de cómo pensar.

A les organitzacions, normalment anomenades empreses,
el poder, per molt que s’omplin la boca parlant de persones, el té qui ha posat o va posar els diners, la propietat, i
qui ostenta la jerarquia, els caps. Amb el seu model de gestió piramidal, posen a realitzar tasques a la immensa majoria
de les persones, a les quals s’ordena i controla, i deixen que
tota la creativitat i, per tant, la innovació quedin en mans
d’uns pocs. Aquests pocs acostumen a estar atabalats amb

En las Organizaciones, normalmente llamadas Empresas, el
poder, por mucho que se llenen la boca hablando de personas, está en quien ha puesto o puso el dinero, la propiedad, y en quien ostenta la jerarquía, los jefes. Con su modelo de gestión piramidal, ponen a realizar tareas a la inmensa
mayoría de las personas, a las cuales se ordena y controla,
y dejan que toda la creatividad y, por tanto, la innovación
queden en manos de unos pocos. Estos pocos suelen estar
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el dia a dia, de manera urgent, i perden no només la visió
d’allò que és important, sinó el que és més rellevant de
cara al futur: la il·lusió, l’energia, la capacitat de totes les
persones que composen l’organització.

agobiados con el día a día, con lo urgente, y pierden no sólo
la visión de lo importante, sino lo que es más relevante de
cara al futuro: la ilusión, la energía, la capacidad de todas las
personas que componen la organización.

Hem creat una societat en la qual un terç viu amb menys
d’un euro al dia i un altre terç és absolutament malbaratador. Ens han portat pel camí de l’eficàcia al cost que sigui
i ens hem oblidat de l’eficiència. He d’indicar amb tristesa
que fins i tot a alts nivells empresarials són termes en què
el significat no es diferencia. Som ineficients amb tot el que
utilitzem i en tot el que fem i som. Hem posat “la resta” al
nostre servei, inclosa la nostra pròpia persona. No respectem la nostra pròpia salut, ni el medi ambient, no assumim
la nostra responsabilitat amb la humanitat.

Hemos creado una sociedad en la que un tercio vive con menos
de un euro al día y otro tercio es absolutamente despilfarrador.
Nos han llevado por el camino de la eficacia al coste que sea y
nos hemos olvidado de la eficiencia.Tengo que indicar con tristeza que incluso a altos niveles empresariales son términos cuyo
significado no se diferencia. Somos ineficientes con todo lo que
utilizamos y en todo lo que hacemos y somos. Hemos puesto
“lo demás” a nuestro servicio, incluida nuestra propia persona.
No respetamos nuestra propia salud, ni el medio ambiente, no
asumimos nuestra responsabilidad con la humanidad.

I per fi arribem a allò que ens preocupa i ocupa: la crisi
financera, que s’ha convertit en una crisi econòmica i que
no ha de ser tan aguda quan dos terços dels habitants de
la Terra viuen amb molt menys del que l’altre terç tenim
en plena crisi. Aquests dos terços no omplien les pàgines i
espais dels mitjans de comunicació, ni tampoc no figuraven
en el rànquing de les nostres grans preocupacions. De moment, sí que és cert que hi ha trenta milions més d’aturats
en el món.

Y por fin llegamos a lo que nos preocupa y ocupa: la crisis
financiera que se ha convertido en una crisis económica y que
no debe ser tan aguda cuando dos tercios de los habitantes
de la Tierra viven con mucho menos de lo que el otro tercio
tenemos en plena crisis. Estos dos tercios no llenaban las páginas y espacios de los medios de comunicación, ni tampoco
figuraban en el ranking de nuestras mayores preocupaciones.
De momento, sí que es cierto que hay treinta millones más de
parados en el mundo.

Espero que qui hagi arribat a aquest punt de la lectura
no s’estigui preguntant si tot això té res a veure amb
el tema de l’escrit que se m’ha demanat. Doncs o molt
m’equivoco, i no ho crec, o hi té molt a veure. Estem
vivint l’inici d’una nova era i, per tant, no hem de pensar
en models de relació i en situacions imperants com les
passades. A la nostra organització, K2K emocionant, ens
dediquem amb passió a facilitar a les organitzacions “Un
nou estil de relacions”. Un estil que, portat a una organització empresarial, té una clara aposta per “què volem
ser”, definit com:

Espero que quien haya llegado a este punto de la lectura
no esté pensando en si todo esto tiene que ver con el
tema del escrito que se me ha pedido. Pues o mucho me
equivoco, y no lo creo, o tiene que ver totalmente. Estamos
viviendo el inicio de una nueva era y, como tal, no debemos
pensar en modelos de relación y en situaciones imperantes
como las pasadas. En nuestra organización, k2k emocionando, nos dedicamos con pasión a facilitar a las organizaciones
“Un Nuevo Estilo de Relaciones”. Un estilo que, llevado a
una Organización Empresarial, tiene una clara apuesta por
el “qué queremos ser” definido como:

Un projecte basat en les persones, focalitzat al client, a l’eficiència i a la societat.

Un proyecto basado en las personas, focalizado al
cliente, a la eficiencia y a la sociedad.

“Què volem fer”:
Hi ha aspectes que considerem imprescindibles quan es vol
ser coherent amb el plantejament inicial anterior:

El “qué queremos hacer”:
Hay aspectos que consideramos imprescindibles cuando se
quiere ser coherente con el planteamiento inicial anterior:

1 - Tot allò relacionat amb l’ètica, com una manera de ser i
fer, tant cap a dins de l’organització com cap a fora.

1- Todo lo relacionado con la ética, como una manera de ser y
hacer, tanto hacia dentro de la organización como hacia fuera.

2 - Equilibri salarial intern. Revisar i equilibrar, si cal, que gairebé sempre sí, les diferències salarials, no moltes vegades
justificables, amb algunes persones. Procurar menys nivells
salarials i ser generosos. Es recull allò que se sembra. Per
descomptat, cal eliminar les hores extres abonades.

2- Equilibrio salarial interno. Revisar y equilibrar, si fuera necesario, que casi siempre lo es, las diferencias salariales, no muchas veces justificables, con algunas personas. Procurar menos niveles salariales y ser generosos. De lo que se siembra
se recoge. Por supuesto, eliminar las horas extras abonadas.

3 - Compartir d’un 20 a un 30% dels resultats del projecte, dels beneficis de l’activitat, entre totes les persones
que participen per aconseguir-ho. Liquidar, on n’hi hagi, els
premis variables per a les persones amb alts càrrecs i compartir-los amb tots com actors reals de l’activitat.

3- Compartir de un 20 a un 30% de los resultados del proyecto, de los beneficios de la actividad, entre todas las personas que participan para lograrlo. Finiquitar, donde los haya,
los premios variables para las personas con altos cargos y
compartirlos con todos como actores reales de la actividad.
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4 - Prendre les decisions importants en assemblea, reunió
de totes les persones, per tal que passin a ser reptes coneguts i acceptats per la majoria.

4- Tomar las decisiones importantes en asamblea, reunión
de todas las personas, a fin de que pasen a ser retos conocidos y aceptados por la mayoría.

“Com volem aconseguir-ho”:
- Treballant en equip. Es tracta de crear una relació entre
totes les persones internes, així com amb els clients i els
proveïdors crítics que faciliten l’èxit compartit.
- Això ens dirigeix cap a una organització horitzontal on
les persones són importants pel que aporten i no pel que
manen, no pel seu poder jeràrquic.

El “cómo queremos lograrlo”:
- Trabajando en equipo. Se trata de crear una relación entre
todas las personas internas, así como con los clientes y los
proveedores críticos que facilitan el éxito compartido.
- Esto nos lleva a una organización horizontal donde las
personas son importantes por lo que aportan y no por lo
que mandan, no por su poder jerárquico.

- El mateix model piramidal comporta una pressió i una
exigència cap avall que no deixen fluir el millor de les persones. Per tant, hem de crear organitzacions lliures, on flueixi la comunicació i floreixi la responsabilitat natural, no
controlada, no exigent a curt termini i preocupada per una
tasca basada en processos ja definits per altres.

- El propio modelo piramidal conlleva una presión y exigencia hacia abajo que no dejan fluir lo mejor de las personas. Por tanto, debemos crear organizaciones libres, donde
fluya la comunicación y florezca la responsabilidad natural,
no controlada, no exigente a corto y preocupada por una
tarea basada en procesos ya definidos por otros.

- S’han de crear responsabilitats per a totes les persones en
els equips autogestionats i així fer que hi hagi noves oportunitats d’experimentar formes i maneres, a aquest nivell
d’equip, i en conseqüència, es pugui aprendre dels errors.
En resum, es tracta de tenir noves experiències com a únic
camí per incrementar realment el coneixement.

- Se deben crear responsabilidades para todas las personas
en los equipos autogestionados y así hacer que existan nuevas oportunidades de experimentar formas y modos, a ese
nivel de equipo, y en consecuencia, se pueda aprender de los
errores. En suma, se trata de tener nuevas experiencias como
único camino para incrementar realmente el conocimiento.

- Només es pot tenir satisfets els clients plenament i permanentment i al mateix temps, en interès de l’organització,
quan aquesta es troba focalitzada al client, quan les persones, totes, coneixen l’interès i la importància dels productes
o serveis per al client. El mateix passa amb els proveïdors
crítics per qualitat, servei, preu o capacitat innovadora que
són clau per assolir l’èxit.

- Sólo se puede tener satisfechos a los clientes plena y permanentemente y al mismo tiempo en interés de la organización, cuando ésta se encuentra focalizada al cliente, cuando las personas, todas, saben del interés y la importancia
de los productos o servicios para el cliente. Lo mismo con
los proveedores críticos por calidad, servicio, precio o capacidad innovativa, que resultan ser clave para el logro final.

- Concepte econòmic i financer compartit. Els projectes
han de ser eficients en el temps com a única manera de
permanència. Això no obstant, una o dues persones, generalment, són les coneixedores amb un cert detall d’aquests
conceptes, ja que totes intervenen en la realitat dels mateixos, tant en els ingressos com en els costos. No es pot
pretendre guanyar un partit de bàsquet, per exemple, sense
la referència del tauler marcador amb les dades reals de
tempteig i els temps de joc pendents.

- Concepto económico y financiero compartido. Los proyectos deben ser eficientes en el tiempo como única manera
de permanencia. Sin embargo, una o dos personas, generalmente, son las conocedoras con un cierto detalle de estos
conceptos, en tanto que todas intervienen en la realidad de
los mismos, tanto en los ingresos como en los costes. No
se puede pretender ganar un partido de baloncesto, por
ejemplo, sin la referencia del tablero marcador con sus datos
reales de tanteo y sus tiempos de juego pendientes.

- No som capaços de mantenir a les organitzacions el focus
i l’atenció en una cosa tan bàsica i clara per a l’èxit de futur:
els clients i l’eficiència. Greu error.

- No somos capaces de mantener en las organizaciones el
foco, la atención, en algo tan básico y claro para el éxito de
futuro como: los clientes y la eficiencia. Grave error.

- Així mateix, hem de migrar des del treball repetitiu: de la feina
que uns defineixen i exigeixen i altres executen, sense saber molt
bé d’on ve i on va, que moltes persones realitzin un treball físic
sense més objectiu, cap al fet que les persones pensin, aportin i
creixin en saviesa gràcies a experiències riques en el seu contingut, on al mateix temps es puguin il·lusionar pels seus èxits, per
les seves millores, per allò que aportin a l’organització, a la societat, etc. En altres paraules, per ser actors en aquesta faceta de
la seva vida i no titelles moguts per un sistema imperant i caduc.

- Debemos, asimismo, migrar desde el trabajo repetitivo -del
trabajo que unos definen y exigen y otros ejecutan, sin saber
muy bien de dónde viene y adónde va, de que muchas personas realicen un trabajo físico sin más objetivo- a que las personas
piensen y aporten y crezcan en sabiduría gracias a experiencias
ricas en su contenido, donde a la vez puedan ilusionarse por sus
logros, por sus mejoras, por lo que aportan a la organización, a
la sociedad… En una palabra, por ser actores en esta faceta de
su vida y no títeres movidos por un sistema imperante y caduco.

- Les oportunitats existeixen, necessitem els líders adequats.

- Las oportunidades existen, necesitamos los líderes adecuados.
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Gestió en temps de crisi:
Business Case Nationale Suisse
Gestión en tiempos de crisis:
Business Case Nationale Suisse
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Javier de Antonio, llicenciat en Ciències Empresarials per la Universitat
de Barcelona i PDD per l’IESE (Universitat de Navarra), amb una dilatada
trajectòria professional en el sector de les assegurances, és actualment
director general - CEO, a Espanya, de la multinacional asseguradora
Nationale Suisse (Nationale Suisse Group). Anteriorment va prestar
els seus serveis professionals en el Grup Reale España, com a director
general de Desenvolupament Corporatiu, en el Grup Winterthur, on ha
estat director comercial del Grup, així com a director general de les
Companyies de Vida y Gestora de Pensiones.

Javier de Antonio, licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona y PDD por el IESE (Universidad de Navarra),
con una dilatada trayectoria profesional en el sector asegurador, es
actualmente Director General – CEO, en España, de la multinacional
aseguradora Nationale Suisse (Nationale Suisse Group). Anteriormente ha prestado sus servicios profesionales en el Grupo Reale España, como Director General de Desarrollo Corporativo; en el Grupo
Winterthur, donde ha sido Director Comercial del Grupo, así como
Director General de las Compañías de Vida y Gestora de Pensiones.

Estimats amics:
En aquest article vull parlar de la gestió en temps de crisi i de com, al meu parer, han d’actuar les empreses, amb
independència del major o menor grau de recessió que la
conjuntura actual els pugui comportar.

Estimados amigos:
En este artículo voy a hablarles de la gestión en tiempos de
crisis y cómo -a mi entender- deben las empresas actuar,
con independencia del mayor o menor grado de recesión
que la coyuntura actual les pueda comportar.

En la meva opinió, els defectes en
els processos i en la gestió empresarial, tot i que pugui semblar
paradoxal, són fruit de la relaxació
pròpia dels temps de bonança i es
fan patents en moments de crisi.

En mi opinión, los defectos en los
procesos y en la gestión empresarial,
aunque pueda parecer paradójico,
son fruto de la relajación propia de
los tiempos de bonanza y se hacen
patentes en momentos de crisis.

A més, no per obvi , no és cert
que els directius acostumen estan
més ben preparats i més capacitats per dirigir en temps de bonança econòmica.

También, no por obvio, es menos
cierto que los directivos suelen
están mejor preparados y capacitados para dirigir en tiempos de
bonanza económica.

Evidentment, és molt més senzill,
i fins i tot gratificant, prendre decisions en aquests moments.

Evidentemente, es mucho más
sencillo, e incluso gratificante, tomar decisiones en esos momentos.

No obstant això, davant d’una recessió o crisi com la que estem vivint, molts d’aquells directius (que
es desenvolupaven còmodament
en contextos més plàcids) no són
les persones més idònies per gestionar el nou escenari i adoptar
mesures que poden diferir substancialment d’aquelles que
s’han anat implementant fins a aquest moment.

Sin embargo, ante una recesión o
crisis como la que estamos atravesando, muchos de aquellos directivos (que se desenvolvían cómodamente en contextos más plácidos)
no son las personas más idóneas
para gestionar en el nuevo escenario y adoptar medidas que pueden diferir sustancialmente
de las que se han venido implementando hasta ese momento.

Aquestes mesures, des de la meva experiència personal,
acostumen a abastar totes les àrees de l’empresa: comerci-

Estas medidas, desde mi experiencia personal, suelen abarcar todas las áreas de la empresa: comercial, marketing, pro-
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al, màrqueting, producció, informàtica, finances, personal, etc.
Entre les més significatives destaquen:

ducción, informática, finanzas, personal, etc. Entre las más
significativas destacan:

• Desenvolupar productes que aportin més valor afegit i optimitzin els avantatges competitius.
• Buscar noves fonts de distribució d’aquests productes.
• Explorar noves aliances estratègiques que incrementin el
prestigi de la imatge corporativa.
• Preparar plans estratègics alternatius en virtut de les contingències que es puguin anar presentant.
• Comunicar degudament les mesures que s’adoptin, internament i externament, diferenciant les que siguin de caràcter conjuntural de les estructurals.
• Mantenir un nivell de solvència acceptable per tal d’atendre
les obligacions contretes.
• Actuar contundentment contra la morositat i prevenir-la.
• Desenvolupar un nivell de retribució basat en l’augment de
la productivitat, qualitat i atenció al client.
• Evitar la marxa dels “cervells”.
• Prevenir, en la mesura del possible, climes de nerviosisme,
desconfiança i inseguretat, tant en els nostres clients interns com externs.
• Dissenyar una estructura organitzativa àgil, que faciliti la
comunicació i la presa de decisions. Les indecisions, dilacions i dubtes en el compliment dels acords poden ser, en
moments de crisi, més perjudicials que mai.
• Procurar, per tots els mitjans, mantenir la rendibilitat, amb
preferència a comprometre-la en creixements desmesurats.
• Centrar tots els esforços i sinergies a l’atenció dels punts
febles de l’empresa.

• Desarrollar productos que aporten mayor valor añadido
y optimicen las ventajas competitivas.
• Buscar nuevas fuentes de distribución de estos productos.
• Explorar nuevas alianzas estratégicas que incrementen el
prestigio de la imagen corporativa.
• Preparar planes estratégicos alternativos en virtud de las
contingencias que se puedan ir presentando.
• Comunicar debidamente las medidas que se adopten,
interna y externamente, explicitando las que sean de carácter coyuntural de las estructurales.
• Mantener un nivel de solvencia aceptable a fin de atender
las obligaciones contraídas.
• Actuar contundentemente contra la morosidad y prevenirla.
• Desarrollar un nivel de retribución basado en el incremento de la productividad, calidad y atención al cliente.
• Evitar la marcha de los “cerebros”.
• Prevenir, en la medida de lo posible, climas de nerviosismo, desconfianza e inseguridad, tanto en nuestros clientes internos como externos.
• Diseñar una estructura organizativa ágil, que facilite la comunicación y la toma de decisiones. Las indecisiones, dilaciones y dudas en el cumplimiento de los acuerdos pueden
ser, en momentos de crisis, más perjudiciales que nunca.
• Procurar, por todos los medios, mantener la rentabilidad,
con preferencia a comprometer la misma en crecimientos desmedidos.
• Centrar todos los esfuerzos y sinergias a la atención de
los puntos débiles de la empresa.

Les mesures indicades poden ser discutides i matisades però,
un cop consensuades per l’equip directiu, s’han de dur a terme sense cap vacil·lació.

Las medidas indicadas pueden ser discutidas y matizadas
pero, una vez consensuadas por el equipo directivo, se deben llevar a cabo sin vacilación alguna.

S’ha de fugir de les polítiques de dents de serra, basades
en acontentar tothom, en fer el contrari del que es predica o en prometre el que se sap que no es complirà. En
moments com els actuals és quan es requereixen més
que mai grans dosis de prudència, cautela i capacitat de
decisió.

Se debe huir de las políticas de dientes de sierra, basadas
en contentar a todos, en hacer lo contrario de lo que se
predica o en prometer lo que se sabe que no se cumplirá.
En momentos como los actuales, es cuando se requieren
más que nunca grandes dosis de prudencia, cautela y capacidad de decisión.

No obstant això, la millor manera de combatre una crisi és
l’anticipació. El pitjor que li pot passar a una empresa és no
haver fet res en els períodes de bondat econòmica, perquè
tot funcionava bé. Arribats els moments crítics, poc es podrà fer, ja s’ha perdut l’oportunitat.

Sin embargo, la mejor manera de combatir una crisis es la
anticipación. Lo peor que le puede ocurrir a una empresa es
no haber hecho nada en los períodos de bondad económica,
dado que todo funcionaba bien. Llegados los momentos críticos, poco podrá hacer por haber perdido ya la oportunidad.

En aquest sentit, cal destacar que les empreses que estan
sortint reforçades en aquest període de crisi són aquelles
que havien implementat moltes més estratègies que les de la
mera reducció de personal i despeses.

En este sentido, hay que destacar que las empresas que
están saliendo reforzadas en este período de crisis habían
implementado muchas más estrategias que las de la mera
reducción de personal y gastos.

El camí a curt termini per esquivar la situació de regressió
ha estat per algunes empreses intentar millorar les vendes i
ajustar les plantilles. Però està demostrat que només amb això,
gairebé ningú no aconsegueix millorar les vendes. A més, acomiadant personal, tampoc no es resolen els problemes.

El camino a corto plazo para soslayar la situación de regresión ha sido para algunas intentar mejorar las ventas y
ajustar plantillas. Pero está demostrado que solamente con
ello, casi nadie consigue mejorar las ventas y que despedir
personal, tampoco resuelve los problemas.
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És cert que aquestes mesures es poden prendre amb rapidesa, però només aconsegueixen resultats a molt curt termini, ja que no ajuden a reforçar les estructures i s’obliden
que el mercat i els seus clients han canviat i cal adaptar-s’hi.

Es cierto que estas medidas se toman con rapidez pero sólo
consiguen resultados a muy corto plazo, ya que no ayudan a
reforzar las estructuras y se olvidan de que el mercado y sus
clientes han cambiado y hay que adaptarse a ellos.

Com a contrapunt, vull llançar un missatge d’ànim. Les
èpoques de crisi ho són també d’oportunitats. Oportunitats per innovar, per créixer, per reinventar-se, per
optimitzar. Les empreses
que sàpiguen aprofitar
les oportunitats que ofereix aquest període difícil
seran les que liderin els
mercats quan les aigües
tornin a mar. Cal preparar-se per la nova economia que sorgirà, pròspera i apassionant, al final
d’aquest cicle.

Como contrapunto, quiero lanzarles un mensaje de ánimo.
Las épocas de crisis lo son también de oportunidades. Oportunidades para innovar, para crecer, para reinventarse, para
optimizar. Las empresas
que sepan aprovechar las
oportunidades que brinda
este periodo difícil, serán
las que lideren los mercados cuando las aguas vuelvan a su cauce. Hay que
prepararse para la nueva
economía que surgirá,
próspera y apasionante, al
final de este ciclo.

Efectes de la crisi en el
sector assegurador
En primer lloc, vull deixar
constància que el sector
assegurador no ha rebut
amb tanta virulència l’envestida de la crisi. Això és
perquè la mateixa crisi
suposa un refredament
de l’economia i amb això
menor activitat en tots els
àmbits. Des de la nostra
perspectiva, això es converteix en una menor exposició al risc. Riscos que,
d’altra banda, estan previstos i les reserves estan
dotades contra aquests riscos per totes les entitats asseguradores que aspirin a ser bones.

Efectos de la crisis en el
sector asegurador
En primer lugar, quiero
dejar constancia que el
sector asegurador no ha
recibido con tanta virulencia la envestida de la
crisis. Esto es debido a
que la misma crisis supone un enfriamiento de la
economía y con ello menor actividad en todos los
ámbitos. Desde nuestra
perspectiva, esto se convierte en una menor exposición al riesgo. Riesgos
que, por otra parte, están
previstos y sus reservas dotadas contra ellos por todas las
entidades aseguradoras que se precien.

No obstant això, el canvi de model de negoci tard o d’hora ens arribarà, ja que la menor productivitat de les empreses, la menor venda de vehicles, habitatges, reducció
de despeses, etc., acabaran desembocant en un menor
mercat, menor encaix de primes i, per tot això, menor
benefici.

No obstante, el cambio de modelo de negocio tarde o temprano nos alcanzará, dado que la menor productividad de
las empresas, la menor venta de vehículos, viviendas, reducción de gastos, etc. terminarán desembocando en un menor
mercado, menor encaje de primas y por todo ello menor
beneficio.

Per evitar caure en aquesta situació previsible, des de l’empresa que dirigeixo hem adoptat una sèrie de mesures que
ens estan permetent capejar el temporal amb tranquil·litat.

Para evitar caer en esta situación previsible, desde la empresa que dirijo hemos adoptado una serie de medidas
que nos están permitiendo capear el temporal con soltura.

Què hem fet a Nationale Suisse per contemporitzar amb
l’actual situació econòmica?

¿Qué hemos hecho en Nationale Suisse para contemporizar con la actual situación económica?

Canviar de sistema. Durant 115 anys la nostra companyia ha
estat gestionada per un sistema productiu tradicional que
ha donat el resultat esperat. Això no obstant, el model s’ha
esgotat. Ja no és possible posar-hi més pedaços. Cal canviar
per continuar.

Cambiar de sistema. Durante 115 años nuestra compañía
ha sido gestionada por un sistema productivo tradicional
que ha dado el resultado esperado. No obstante, el modelo
se ha agotado. Ya no es posible parchearlo más. Es necesario cambiar para continuar.
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En aquest sentit, a Nationale Suisse:
1. Hem canviat de sistema de distribució, obrint nous
canals, nomenant nous brokers més eficients, que distribueixen productes més rendibles: els nostres nous
productes.

En este sentido, en Nationale Suisse:
1. Hemos cambiado de sistema de distribución, abriendo
nuevos canales, nombrando nuevos brokers más eficientes
y que distribuyen productos más rentables: nuestros nuevos
productos.

2. Hem potenciat nous productes asseguradors, especialitzant-nos en productes amb alt valor afegit i menor exposició
a la guerra de preus. Estem canviant la composició de la
nostra cartera de riscos.

2. Hemos potenciado nuevos productos aseguradores, especializándonos en productos con alto valor añadido y menor exposición a la guerra de precios. Estamos cambiando
el mix de nuestra cartera de riesgos.

3. Hem canviat de proveïdors per altres en els quals
podem delegar funcions, a canvi d’oferir un servei d’alta
qualitat.

3. Hemos cambiado de proveedores por otros en los que podemos delegar funciones a cambio de ofrecerles un servicio de
alta calidad.

4. Hem revisat els nostres processos i això ens ha comportat
una reduicció de costos i ens ha permès eliminat tot allò
superflu i centrar-nos en el negoci. I ara són més eficients.

4. Hemos revisado nuestros procesos y ello nos ha conllevado a reducir costes eliminando lo superfluo y centrándonos en el negocio… son más eficientes.

5. Hem canviat les qualitats dels nostres col·laboradors interns, retenint i invertint en professionals molt qualificats i de
provada solvència.

5. Hemos cambiado las calidades de nuestros colaboradores internos, reteniendo e invirtiendo en profesionales muy
cualificados y de probada solvencia.

Conclusions
A. De res no serveix posar pedaços a un sistema organitzatiu en crisi. És urgent fer un canvi de model. Canvi en el
concepte de creixement: apostar per més desenvolupament
qualitatiu abans que més creixement quantitatiu.

Conclusiones
A. De nada sirve parchear un sistema organizativo en crisis.
Urge un cambio de modelo. Cambio en el concepto de
crecimiento: apostar por más desarrollo cualitativo antes
que más crecimiento cuantitativo.

B. Si el teu model empresarial s’ha quedat antiquat i no
has invertit abans de la crisi en ajustar la capacitat i innovar productes i processos, t’has de replantejar què cal
fer en el context que ve: continuar fent el mateix pot ser
inadequat.

B. Si tu modelo empresarial se ha quedado anticuado y
no has invertido antes de la crisis en ajustar capacidad
e innovar productos y procesos, replantéate qué hacer
en el contexto que viene: más de lo mismo puede ser
inapropiado.

C. En aquest ordre de coses, millor que la recuperació t’enxampi havent fet els deures que confiant que et salvaràs
quan pugi la marea. Pensa que, en temps de crisi, la setmana
que ve és el llarg termini. Només podem confiar a fer avui les
coses que toquen en temps de crisi: austeritat, productivitat
i eficiència.

C. En este orden de cosas, mejor que la recuperación te
pille habiendo hecho los deberes que confiando en que
serás salvado cuando suba la marea. Piensa que en tiempos
de crisis la semana próxima es largo plazo. Sólo podemos
confiar en hacer hoy las cosas que tocan en tiempos de
crisis: austeridad, productividad y eficiencia.

D. De totes maneres, mentre no sapiguem fer més/millors
coses (de valor afegit) en menys temps (productivitat), ens
tocarà fer més/millors coses (de valor afegit) amb més
temps (menys productivitat).

D. Sin embargo, mientras no sepamos hacer más/mejores
cosas [de valor añadido] en menos tiempo [productividad],
nos tocará hacer más/mejores cosas [de valor añadido] con
más tiempo [menos productividad].

E. Supervivència amb eficiència, prioritat número u. Aportar valor afegit, malbaratament zero de recursos i creativitat
infinita.

E. Supervivencia con eficiencia, prioridad número uno.
Aportar valor añadido, despilfarro cero de recursos y creatividad infinita.

Vull acabar amb una frase que comparteixo plenament i que
resumeix la nova gestió empresarial del segle XXI:

Quiero terminar con una frase que comparto plenamente
y que resume la nueva gestión empresarial del siglo XXI:

“Cap de nosaltres és millor que la suma de tots junts”
(Joe Plumeri- President del Grup Willis).

“Ninguno de nosotros es mejor que la suma de todos juntos”
(Joe Plumeri – Presidente del Grupo Willis).
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Ferran Soriano i Compte

Lideratge
Liderazgo
President d’Spanair. 42 anys. Nascut a Barcelona. Llicenciat en Ciències empresarials i MBA. En vint anys d’exercici professional ha
viscut i treballat a deu països d’Europa i d’Amèrica. Va començar la
seva carrera professional en consultoria estratègica, treballant per
a The MAC Group en projectes a Europa i a l’Amèrica del Sud. A continuació, es va incorporar a la multinacional de productes de neteja
ReckittBenckiser, on va ocupar diverses posicions de màrqueting
internacional. Va ser cofundador de l’empresa Cluster Consulting,
dedicada a la consultoria estratègica en la indústria de les telecomunicacions, que va créixer en vuit països i va cotitzar al Nasdaq.
Entre el 2003 i el 2010 va ser Vicepresident Econòmic del FC Barcelona, club del qual també va ser Director General. Actualment,
a més de la presidència d’Spanair, participa en activitats de capital risc en la indústria de les telecomunicacions a través de Nauta
Capital i presideix 36L, el primer distribuïdor de llibres electrònics
d’Espanya. Ha escrit el llibre “La pilota no entra per atzar”, en el
qual s’extreuen idees de management des del món del futbol, que
ha estat traduït i publicat en vuit països.

Presidente de Spanair. 42 años. Nacido en Barcelona. Licenciado en
Ciencias empresariales y MBA. En veinte años de ejercicio profesional ha vivido y trabajado en diez países de Europa y América.
Comenzó su carrera profesional en el campo de la consultoría estratégica, trabajando para The MAC Group en proyectos en Europa
y en América del Sur. A continuación, se incorporó en la multinacional de productos de limpieza ReckittBenckiser, en la que ocupó
diversas posiciones de marketing internacional. Fue cofundador de
la empresa Cluster Consulting, dedicada a la consultoría estratégica
en la industria de las telecomunicaciones, que se expandió por ocho
países y cotizó en el Nasdaq. Entre 2003 y 2010 fue Vicepresidente
Económico del FC Barcelona, club del que fue también fue Director
General. Actualmente, además de la presidencia de Spanair, participa en actividades de capital riesgo en la industria de telecomunicaciones a través de Nauta Capital y preside 36L, el primer distribuidor
de libros electrónicos de España. Ha escrito el libro “La pelota no
entra por azar”, en el que se extraen ideas de management desde el
mundo del fútbol, que ha sido traducido y publicado en ocho países.

Si haguéssim de contestar molt resumidament a la pregunta de quina és la funció dels líders, podríem dir que
és aconseguir els resultats que s’esperen del seu grup. Per
poder-los assolir, el líder ha de tenir un equip amb el talent i
la motivació adequada als objectius proposats. Els objectius
han de ser ambiciosos,
però també han de ser
possibles. El líder haurà
d’extreure les millors
capacitats de cadascun
dels components de
l’equip i posar-les a benefici del conjunt.

Si tuviéramos que contestar muy resumidamente a la pregunta
de cuál es la función de los líderes, podríamos decir que es conseguir los resultados que se esperan de su grupo. Para poder
alcanzarlos, el líder debe tener un equipo con el talento y la
motivación adecuada a los objetivos propuestos. Los objetivos
deben ser ambiciosos,
pero también deben ser
posibles. El líder deberá
extraer las mejores capacidades de cada uno
de los componentes del
equipo y ponerlas a beneficio del conjunto.

Lideratge i carisma
Hi ha una certa tendència a considerar que els
líders no es fan sinó que
neixen. Segons aquest
raonament, la capacitat
per liderar grups humans
seria innata i no pas adquirida. No és ben bé
així. El líder es fa també amb l’esforç, l’estudi i el treball diaris.
L’error es troba en la confusió que es genera tot sovint entre lideratge i carisma i per l’apel·lació tan sovintejada a les
excel·lències dels líders carismàtics però que, si no desenvolupen i reciclen les seves habilitats, esdevenen líders efímers.
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Liderazgo y carisma
Hay una cierta tendencia
a considerar que los líderes no se hacen sino que
nacen. Según este razonamiento, la capacidad para
liderar grupos humanos
sería innata y no adquirida.
No es exactamente así. El
líder se hace también con el esfuerzo, el estudio y el trabajo diarios. El error se encuentra en la confusión que se genera a menudo entre liderazgo y carisma y por la apelación tan frecuente a las
excelencias de los líderes carismáticos pero que, si no desarrollan
y reciclan sus habilidades, se convierten líderes efímeros.
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El lideratge és només una condició, la de líder, mentre que
el carisma fa referència a la qualitat o a la capacitat moral
d’una determinada persona per guiar les altres sense cap
tipus de coacció. El carisma no és una qualitat imprescindible per a un candidat que
pretengui esdevenir el cap
d’un grup humà. No obstant això, li serà molt útil
a l’hora de guanyar-se’n el
lideratge o en els moments
de grans dificultats en què
cal obtenir la confiança del
conjunt per imposar decisions difícils o dures.

El liderazgo es sólo una condición, la de líder, mientras que el
carisma se refiere a la cualidad o a la capacidad moral de una
determinada persona para guiar los otros sin ningún tipo de
coacción. El carisma no es una cualidad imprescindible para
un candidato que pretenda convertirse en el jefe de
un grupo humano. No obstante, le será muy útil en el
momento de ganarse el liderazgo o en los momentos de
grandes dificultades en que
hay que obtener la confianza
del conjunto para imponer
decisiones difíciles o duras.

Al final, la clau de volta del
lideratge i del carisma resideix en la legitimitat de qui
els té o en gaudeix, i aquesta
legitimitat és atorgada transitòriament. Per mantenir-ne la validesa, cal renovar-la dia a dia
amb la consecució de resultats positius per al grup, i els resultats no s’obtenen sense treball. De la mateixa manera que el
millor que li pot passar a qualsevol artista és que la inspiració
l’enxampi a la feina, el més oportú per a un líder és que el
carisma el trobi treballant.

Al final, el eje principal del liderazgo y del carisma reside en
la legitimidad de quien lo tiene
o lo disfruta, y esta legitimidad
es otorgada transitoriamente.
Para mantener su validez, hay que renovarla día a día con la
consecución de resultados positivos para el grupo, y los resultados no se obtienen sin trabajo. Del mismo modo que lo mejor
que le puede pasar a cualquier artista es que la inspiración le
encuentre trabajando, lo más oportuno para un líder es que el
carisma lo encuentre trabajando.

Escollir l’estil de lideratge que necessita l’equip

Elegir el estilo de liderazgo que necesita el equipo

El líder s’ha d’adaptar a les característiques del grup que ha de
dirigir i no pas pretendre que sigui el grup qui s’adapti a la seva
manera de pensar i de fer. I, a més, la manera de dirigir-lo haurà d’anar canviant en funció de les circumstàncies i els requeriments de l’equip en
cada moment. Aquest
pensament ben lògic,
Equip motivat, preparat per
xoca, a vegades, amb
aprendre i treballar amb
la visió que es té del
poc talent, que demana
líder com una persoinstruccions i guia
nalitat molt forta a la
qual els membres de
l’equip s’han d’adaptar.
Equip amb poc talent i
Imaginem una taula
baixa motivació o
que definís quatre
autoconfiança
possibles tipologies
d’equip a partir de
dos eixos: l’horitzontal
identificaria el grau de
TAL
talent del conjunt, i el
vertical el del compromís amb el projecte. El pitjor cas seria, òbviament, l’equip
amb poc talent i poc compromís, i el millor, els equips que tenen
ambdues coses: talent i compromís. Al mig trobarem equips
amb talent però poc compromesos o equips que no tenen
gaire talent, però sí un alt grau de compromís amb el projecte.

El líder debe adaptarse a las características del grupo que debe
dirigir y no pretender que sea el grupo que adapte a su manera
de pensar y de hacer. Y además, la manera de dirigirlo deberá ir
cambiando en función de las circunstancias y los requerimientos
del equipo en cada momento. Este pensamiento lógico, choca, a veces,
Equip amb talent i motivat
con la visión que se tiene
del líder como una personalidad muy fuerte a
la que los miembros del
equipo deben adaptarse.
Imaginemos una tabla
Equip amb talent però al
que definiera cuatro poqual li falta motivació i/o
sibles tipologías de equiautoconfiança per aconpo a partir de dos ejes:
seguir els resultats
la horizontal identificaría
el grado de talento del
conjunto, y el vertical el
ENT
del compromiso con el
proyecto. El peor caso
sería, obviamente, el equipo con poco talento y poco compromiso,
y lo mejor, los equipos que tienen ambas cosas: talento y compromiso. En medio encontraremos equipos con talento pero poco
comprometidos o equipos que no tienen mucho talento, pero sí
un alto grado de compromiso con el proyecto.

En funció de la combinació de compromís i talent que el
líder trobi en l’equip haurà d’escollir l’estil de lideratge que
millor els aprofiti i construir l’equilibri que els porti a l’èxit.

En función de la combinación de compromiso y talento que
el líder encuentre en el equipo deberá escoger el estilo de liderazgo que más les beneficie y construir el equilibrio que los

COMPROMÍS

+

-

+
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Així, si tenim un equip amb poc compromís i poc talent,
haurem de canviar-lo. Haurem d’esforçar-nos a buscar
nous membres per a l’equip amb més talent, i generar
una dinàmica de més alt compromís.

+
COMPROMÍS

Si trobem un equip
amb poc talent però
molt compromès,
li caldrà un estil de
lideratge molt DIRECTE. Els membres de l’equip esperen instruccions
concretes i clares,
i estan disposats a
obeir-les.

lleve al éxito. Así, si tenemos un equipo con poco compromiso y poco talento, tendremos que cambiarlo. Tendremos que
esforzarnos en buscar nuevos miembros para el equipo con
más talento, y generar una dinámica de más alto compromiso.

Estil directe. El líder
defineix el que cal fer i ho
supervisa. Comunicació
majoritàriament en un sol
sentit

Líder que delega. El líder
participa manys en el dia a
dia. Facilita, coordina, ajuda
a la resolució de problemes i conflictes

El líder ha de refer l’equipe.
Fitxar talent i generar
compromís

Coach. El líder escolta
tothom i després pren
decisions, comunicació en
ambdós sentits

Si encontramos un
equipo con poco talento pero muy comprometido, el estilo de
liderazgo
necesario
será muy DIRECTO.
Los miembros del
equipo esperan instrucciones concretas y
claras, y están dispuestos a obedecerlas.

Per a equips amb
Para equipos con tatalent però mancats
lento pero carentes de
TALENT
de compromís, l’estil
compromiso, el estilo
adequat serà el de
adecuado será el de
COACH. El líder dialogarà amb els membres de l’equip i COACH. El líder dialogará con los miembros del equipo y
els ajudarà a fer que guanyin autoconfiança i que creixi el les ayudará a hacer que ganen autoconfianza y que crezca su
seu compromís amb el projecte.
compromiso con el proyecto.

-

+

Per a equips amb alt grau de compromís i molt talent
caldrà que el líder sàpiga DELEGAR, canalitzar el talent i
el compromís del grup en la direcció correcta, coordinar
els esforços i resoldre els possibles conflictes.

Para equipos con alto grado de compromiso y mucho talento será necesario que el líder sepa DELEGAR, canalizar el
talento y el compromiso del grupo en la dirección correcta,
coordinar los esfuerzos y resolver los posibles conflictos.

En la pràctica, com que l’estil de lideratge també està
lligat a la personalitat del líder i resulta més fàcil canviar
el líder que no pas tot un equip, tot sovint les organitzacions escullen el líder que els serveix per a un determinat moment i el canvien quan les circumstàncies
esdevenen diferents. Però els líders que es mantenen
durant períodes llargs de temps seran els que tinguin
suficient flexibilitat per adaptar-se al grup.

En la práctica, como el estilo de liderazgo también está ligado a la personalidad del líder y resulta más fácil cambiar
a un líder que no a todo un equipo, a menudo las organizaciones escogen el líder que les sirve para un determinado momento y lo cambian cuando las circunstancias
convierten diferentes. Pero los líderes que se mantienen
durante períodos largos de tiempo serán los que tengan
suficiente flexibilidad para adaptarse al grupo.

Tipologies de líder

Tipologías de líder

Podríem identificar també quatre tipologies possibles en
relació amb la capacitat i la preparació per gestionar un
grup de persones. En un quadre, representaríem en l’eix
horitzontal, de menor a major grau, la
capacitat de gestió
de persones, mentre que en el vertiExpert
cal hi identificarem
autoritari
de menor a major
grau el contingut, és
a dir, l’experiència
i els coneixements
sobre la matèria que
Dictador
es pretén liderar.
polític

Podríamos identificar también cuatro tipologías posibles en
relación con la capacidad y la preparación para gestionar un
grupo de personas. En un cuadro, representaríamos en el
eje horizontal, de menor a mayor grado, la
capacidad de gestión
de personas, mientras que en el vertical
Coach
identificaremos
de
menor a mayor grado
el contenido, es decir,
la experiencia y los
conocimientos sobre
la materia que se preFacilitador
tende liderar.

CONTINGUT

+

De fet, podríem començar per plantejar-nos si es pot o no
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+

De hecho, podríamos
empezar por plantearnos si se puede o no
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ser un bon líder sense contingut. Cal que entenguem bé
que, quan parlem de contingut, volem dir el coneixement
o l’experiència que aquest líder té respecte de la matèria
que lidera.

ser un buen líder sin contenido. Es necesario que entendamos
bien que, cuando hablamos de contenido, queremos decir el
conocimiento o la experiencia que este líder tiene respecto
de la materia que lidera.

Per ser un bon líder d’una empresa que fabriqui i vengui
sabates, pots ser un expert en la indústria sabatera, però
també una persona amb experiència en la indústria tèxtil,
exdirector d’El Corte Inglés o exdirector d’una asseguradora, mentre hagis desenvolupat les habilitats i les eines
necessàries per a la gestió d’empreses i de persones.

Para ser un buen líder de una empresa que fabrique y venda
zapatos, puedes ser un experto en la industria zapatera, pero
también una persona con experiencia en la industria textil, ex
director de El Corte Inglés o ex director de una aseguradora,
mientras hayas desarrollado las habilidades y las herramientas
necesarias para la gestión de empresas y de personas.

El dictador polític
(poc contingut i poca capacitat de gestió de persones)
El facilitador
(poc contingut i molta capacitat de gestió de persones)
L’expert autoritari
(molt contingut i poca capacitat de gestió de persones)
El coach
(molt contingut i bona capacitat de gestió de persones)

El dictador político
(Poco contenido y poca capacidad de gestión de personas)
El facilitador
(Poco contenido y mucha capacidad de gestión de personas)
El experto autoritario
(Mucho contenido y poca capacidad de gestión de personas)
El coach
(Mucho contenido y buena capacidad de gestión de personas)

Lideratges compartits

Liderazgos compartidos

En un equip hi pot haver més d’un líder. Existeixen equips
de lideratge, però, encara que sembli redundant, dins
l’equip de líders hi ha d’haver un altre líder! Els equips de
lideratge funcionen sempre que les capacitats dels diferents
membres es complementin i que, entre ells, n’hi hagi un de
percebut com el cap, el que acaba decidint en situacions de
conflicte: el líder entre els líders.

En un equipo puede haber más de un líder. Existen equipos
de liderazgo, pero, aunque parezca redundante, ¡dentro del
equipo de líderes tiene que haber otro líder! Los equipos
de liderazgo funcionan siempre que las capacidades de los
diferentes miembros se complementen y que, entre ellos,
los haya uno percibido como el jefe, que acaba decidiendo
en situaciones de conflicto: el líder entre los líderes.
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Els nostres socis i col·laboradors
L’Institut Barraquer nomena Marina Geli com a membre d’honor
destacant un valor determinant i prevalent, el factor humà.
Així va explicar l’anècdota “Recentment vaig quedar amb el
Professor per venir a conèixer el Centre i només va posar
una condició, que la visita no es realitzarà en els dies que ell
tenia quiròfan, ja que els pacients són sempre prioritaris”.

Amb motiu de la Inauguració Oficial del Curs Acadèmic de
Postgrau de l’Institut Universitari Barraquer, de la “Universitat Autònoma de Barcelona”, que va tenir lloc el dimarts
26 d’octubre, el Professor Joaquim Barraquer va lliurar el
diploma de Membre d’Honor de Institut Barraquer a la
consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Honorable Dra. Marina Geli.
L’acte va començar amb la benvinguda del Professor Barraquer als assistents per, a continuació, procedir al lliurament del Diploma a la homenatjada. Joaquim va subratllar
el destacat treball executat per la consellera en els temes
d’Acreditació i Docència que, amb el seu suport als esforços legislatius per agilitar la convalidació de títols d’especialistes estrangers, han estat pilars importants de la tasca desenvolupada en aquests anys. La consellera va agrair
l’entrega amb unes sentides paraules de reconeixement i
afecte, destacant la trajectòria familiar dels Barraquer centrada tant en l’assistència com en la docència i investigació,

A continuació la Dra. Geli va cedir la paraula al Dr. Rafael
Barraquer, perquè pronunciés la conferència inaugural titulada “10 anys de la càtedra d’Investigació en Oftalmologia
Joaquim Barraquer-IUB-UAB”, en què va fer un repàs de
l’activitat investigadora efectuada per la família Barraquer
des del segle XIX i, amb més detall, la desenvolupada des
de la seva creació per la Càtedra, de la qual és titular, durant
aquesta última dècada (noves instal·lacions, línies de recerca, convenis internacionals, etc.).
Un cop acabada la conferència, va prendre la paraula el
degà de la Facultat de Medicina, el Professor Joaquim Coll,
en representació de la Rectora de la UAB, per elogiar també la trajectòria docent i investigadora de la institució i procedir a declarar inaugurat el curs 2010 -11.
Després del tradicional himne “Gaudeamus Igitur”, es va
servir un piscolabis als nombrosos assistents, entre els quals
hi havia, a més de les autoritats esmentades, el matrimoni
Broggi, el Dr Mateu Huguet director de l’IES, el Dr Pedro
Clarós, elsProfessors Ballús, Quesada i Rius, l’editor José
Mayoral, Montse Ribó de la Clínica Planas, Cristina Contel Presidenta de l’ACES, Xavier Vilaró, Marisa Gratacós de
l’ONCE, Ignasi Elizalde i molts metges docents i alumnes de
l’Institut Universitari Barraquer.

Inauguració de millores en l’eliminació de barreres arquitectòniques
a la Fundació Finestrelles
El passat 5 de juny l’alcaldessa d’Esplugues de
Llobregat va inaugurar les obres de millora en
la connexió dels dos edificis del recinte de la
Fundació Finestrelles. Aquestes obres han significat una substancial millora per a la connexió
entre la Llar-residència i el Taller Ocupacional,
ubicats en diferents nivells, que feien dificultosa
la distància a recórrer, sobretot per alguns residents amb serioses dificultats de mobilitat. Les
noves instal·lacions es composen d’un ascensor
que salva el desnivell entre els dos edificis i una
passarel·la, un projecte llargament reivindicat i
necessari. Aquesta inauguració va coincidir amb
la Jornada de Portes Obertes de la Fundació, acció, entre d’altres que es desenvolupen al llarg de
l’any, que pretén donar a conèixer l’activitat que
es fa en pro de les persones amb discapacitat
intel·lectual i millorar la seva qualitat de vida, i
al mateix temps que la població accepti com a
normal el fet diferencial de la discapacitat.
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El grup Costaisa constitueix la nova societat - Serveis Integrals de Suport
a l’Electromedicina per donar una major cobertura als seus clients
El grup Costaisa constitueix la nova societat -Serveis Integrals de Suport a l’Electromedicina- per donar una major
cobertura als seus clients

ximitzar la prestació de serveis tant a nivell d’organització
com de qualitat dels mateixos, amb un clar fi: aportar un alt
valor afegit als nostres clients.

El passat mes de juny SISElectromedicina va començar a
prestar els seus serveis de forma autònoma dins del grup
Costaisa, companyia de serveis i solucions organitzatives i
tecnològiques que des del començament de la seva activitat ha treballat en el sector de la salut.

SISElectromedicina SLU ofereix solucions integrals de gestió d’equips: suport, assistència tècnica i gestió de l’equipament tant als centres de salut que requereixen un servei
integral i de proximitat, com per als fabricants de l’equipament que demanen ampliar la seva cobertura.

SISElectromedicina va néixer com una àrea de negoci en
Costaisa l’any 2009, quan van entrar en plantilla els responsables de l’àrea d’electromedicina en el departament
de Consultoria i Solucions. L’objectiu era crear una nova
línia per a la prestació de serveis en el sector de l’electromedicina, amb capacitat per a la gestió dels equips durant
tot el seu cicle de vida operativa. L’activitat de SISElectromedicina es va focalitzar en la gestió d’actius i manteniment i la integració d’equips mèdics i sistemes de la
informació.

D’acord amb els objectius de la companyia pel que fa a
la prestació d’un servei integral basat en la qualitat i eficiència, es va apostar per la especialització en serveis de
gestió d’actius i tècnics en el sector de l’electromedicina
amb la recent fundació de Serveis Integrals de Suport a la
Electromedicina, donant continuïtat als serveis d’integració
de equips mèdics i sistemes de la informació, i al seu plataforma des de Costaisa.

La iniciativa de crear una nova empresa es planteja des del
moment en què es consolida la posada en marxa dels serveis de l’àrea de SISElectromedicina, amb l’objectiu de ma-

La nova empresa ratifica l’aposta del Grup Costaisa per una
ampliació i especialització de la seva cartera de serveis en
el sector de la salut, adaptant-se a les noves tendències del
mercat i oferint solucions altament competitives tant en
preu com en qualitat.
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VIII Torneig ACES de golf de la sanitat privada al club de golf Platja de Pals.
Gran Premi CONFIDE
CONFIDE, Correduria d’Assegurances, com a patrocinador principal del torneig, va concedir el gran premi als tres classificats en
les tres categories masculina handicap superior i inferior, i femenina
handicap indistint, i els premis especials. FUJIFILM España, va sortejar
tres càmeres fotogràfiques digitals entre tots els jugadors participants en el torneig.També, i com ja ve sent habitual, es van sortejar
diversos obsequis, regals i estances de golf.

Classificació HCP. indistint Femení
El VIII Torneig de Golf d’ACES de la Sanitat Privada Catalana, es va
celebrar el passat 18 de juny al CLUB DE GOLF PLATJA DE PALS.
Aquesta competició oficial, com en edicions anteriors, s’ha jugat a
18 forats en modalitat individual stableford, en quatre categories:
Handicap inferior masculina, handicap superior masculina, handicap
femenina indistinta, i scratch indistint.També es van establir tres premis especials: Driver més llarg femení, driver més llarg masculí i a
l’aproximació indistinta. Aquesta edició del torneig ha comptat amb
una inscripció de 34 jugadors. El repartiment dels trofeus i premis
es va fer en el restaurant del Club, en un dinar amb tots els participants, així com el repartiment de regals.

Classificació HCP. Superior Masculí
Pos

Nom

Nom

Total

1

Cabre Onses, Joana

37

2

Fortuny Benevente, Josefina

35

3

Arias Dieguez, Carmen

33

4

Foronda Torres De N.,M.Teresa

30

5

Rebollo Llongueras, Maite

22

6

Rafols Vives, Roser

N.P

Classificació Scratch Indistint
Pos

Nom

Total

1

Corbi Su¥E, Salvador

30

2

Riera Serrat, Juan

29

Total

3

Manchon Gabas, Antonio

28

4

Izquierdo Minguillon, Honorio

25

1

Navaz Gunea, Martin

42

2

Sordo Cayuso,Justo

34

5

Bistuer Sanz, Florencio

24

31

6

Bertran Marquez, Felipe

24

Bolivar Alcaide, Alfred

17

3

Roses Bruix, Octavio

4

Graf Correa, Gustavo

30

7

5

Raurell Vives,Santiago

27

8

Gomez Sosa, Rufo

17

Navaz Gunea, Martin

16

6

Alegre Lloret, Joaquin

23

9

7

Muria Chaure, Jaume

23

10

Foronda Torres De N.,M¦.Teresa

15

Echavarri Ruano, Joaquin

15

8

Fernandez Bustillo, Jose Antonio

22

11

9

Roca Roquer, Sebastia

20

12

Sordo Cayuso,Justo

14

Graf Correa, Gustavo

12

10

Casas Curto, Jose Dario

19

13

11

Monset Castells,Lluis

19

14

Salas Dalmau, Juan

12

Fortuny Benevente, Josefina

11

12

Muria Mullor, Xavier

18

15

13

Ferrer Bosch, Humberto

17

16

Roses Bruix, Octavio

10

15

17

Raurell Vives,Santiago

9

N.P

18

Cabre Onses, Joana

8

19

Arias Dieguez, Carmen

6

20

Alegre Lloret, Joaquin

6

14
15

Faixat Botey, Juan
Valls Ubach, Jose

Classificació HCP. Inferior Masculí
Pos
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Pos

Total

21

Casas Curto, Jose Dario

6

1

Bistuer Sanz, Florencio

Nom

38

22

Muria Chaure, Jaume

5

2

Riera Serrat, Juan

34

23

Roca Roquer, Sebastia

4

3

Manchon Gabas, Antonio

34

24

Monset Castells,Lluis

4

4

Corbi Suñe, Salvador

33

25

Faixat Botey, Juan

4

5

Izquierdo Minguillon, Honorio

33

26

Muria Mullor, Xavier

3

Ferrer Bosch, Humberto

2

6

Bertran Marquez, Felipe

31

27

7

Gomez Sosa, Rufo

30

28

Rebollo Llongueras, Maite

1

8

Bolivar Alcaide, Alfred

30

29

Fernandez Bustillo, Jose Antonio

1

9

Echavarri Ruano, Joaquin

26

30

Rafols Vives, Roser

N.P

10

Salas Dalmau, Juan

25

31

Valls Ubach, Jose

N.P
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Activitats ACES
La gestió de riscos en un centre sanitari privat: Què cal protegir?

En el marc del Cicle de Trobades Empresarials a ACES, es
va celebrar, el passat 5 d’octubre, a la seu de l’ACES, un
esmorzar de treball per parlar de com gestionar els riscos
d’un centre sanitari privat.
La jornada va comptar amb les ponències dels senyors Antonio Decarcer, Director de Consultoria de PROSEGUR, i
Sr. Alex González, Gerent de l’Àrea Sanitària de PROSEGUR i Juan Montero, delegat a Barcelona de PROSEGUR. Es
van dirigir a directors, gerents, directors de serveis generals
dels centres associats, va girar al voltant dels nous sistemes
de seguretat en els Centres sanitaris es desenvolupen “a
la carta”, per tal d’optimitzar els recursos tècnics i humans
adaptant-se a les necessitats de l’Hospital o Centre sanitari. No només es tracta de protegir persones, sinó també
els bens, els actius econòmics, la informació confidencial
custodiada i les pròpies instal·lacions, sense interferir en el
desenvolupament de l’activitat sanitària i adaptant-se a les
peculiaritats del centre.
Canvi de paradigma en la seguretat en els centres
sanitaris
La gestió de la seguretat en un centre sanitari és complexa,
sensible i delicada, ja que les àrees d’activitat que es duen a

terme són molt variades (docència, tractament de malalts,
serveis religiosos, etc.). Per això, no existeix un perfil únic,
que varia en funció del seu perfil arquitectònic, segons la
seva titularitat o model comercial, segons el perfil dels clients o població de l’àrea d’influència. Per tant, per cobrir les
necessitats de clients amb perfils tant diferents ha d’haverhi solucions diferents i a mida. La seguretat en els centres
sanitaris cada cop tendeix més a la gerència de riscos:
política d’informació i conscienciació social, disseny d’un pla
d’autoprotecció i contingència, un disseny del dispositiu a
utilitzar i l’avaluació de riscos. Respecte als riscos, poden ser:
• Riscos antisocials (agresions, vandalisme, terrorisme)
• Riscos socials (aglomeracions, accidents)
• Riscos tècnics i naturals (avaries, incendis...)
• Biològic i mediambiental (aliments, gestió de residus, virus
i bactèries, etc.)
Un cop avaluats es generarà un mapa de riscos, que estaran
molt condicionats pel grau de seguretat: accés lliure, accés
restringit, accés controlat, etc.
Davant dels riscos identificats, es poden establir dues maneres de treballar: mitjans de protecció (mesures humanes,
mitjans tècnics, etc.) i polítiques i mitjans organitzatius (pla
d’autoprotecció i de continuïtat). Això permetrà saber
quins medis tècnics, físics i organitzatius es necessitaran.
Les solucions sempre s’hauran d’allunyar del productes i
sistemes tradicionals, generant nous conceptes i innovant
constantment: vigilància activa, protecció antiintrusió, consultoria i formació, telecontrol i televigilància, protecció
contra incendis, gestió d’efectius, gestió de caixers i vending,
logística de valors.
Els beneficis de realitzar una consultoria de seguretat als
centres privats tenen els següents beneficis per als clients:
proposta de seguretat global, proposta de seguretat preventiva, que els informes s’ajustin a les necessitats, que el client disposi d’un model de seguretat unificat. A partir d’aquí,
es realitza un pla de seguretat integral, per casa una de les
àrees concretes.
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Acte de presentació de la nova web de l’ACES

El passat 30 de setembre es va cel·lebrar l’acte de presentació de la nova Web d’ACES als locals de PIMEC. La Sra.
Cristina Contel, Presidenta de l’ACES, va presentar l’acte
amb unes paraules d’agraïment a PIMEC pel suport que
donen a les empreses associades, així com a la pròpia entitat. Va desvetllar que la nova web té com a protagonistes
tots els centres d’ACES i que es caracteritza per ser entenedora, interactiva, amb un disseny fantàstic que convida
a la a visitar-la i a interactuar.
També va elogiar el gran treball fet per totes aquelles persones que han participat en la creació de la nova web i
va cedir la paraula a la Sra. Elena de la Campa, Directora d’organització i sistemes de l’ACES i al Sr. Andreu Bru,
Director de Noves Tecnologies de PIMEC, perquè expliquessin les novetats i els nous avantatges de la Web.
Nova web, nous avantatges
Per la seva part, el Sr. Andreu Bru va explicar que, tant
PIMEC, que havia aportat els tècnics, com l’ACES, havien
treballat en la creació de la nova Web com si fossin una
única entitat.Va constatar que aquesta pàgina era només un
punt de partida a partir del qual es podria créixer i donar
molts més serveis als associats. A més, va aclarir que per la
seva creació s’havien respectat tots els estàndards internacionals quant a programari lliure i accessibilitat.
La Sra. Elena de la Campa va exposar les característiques
de la Home, en què a la part central s’han volgut destacar
els centres que conformen l’ACES mitjançant una seqüència
d’imatges de les façanes del centres associats. A la part dreta
apareixen uns destacats amb notícies, links d’interès, així com
l’accés a l’Intranet per els usuaris. A la part esquerra, es troba
una presentació d’ACES i un enllaç sobre com associar-se.
36. ACES INFORMATIU

El menú de seccions del lloc
web està conformat per: qui
som, a qui representem (és
l’espai pels associats. El cercador pot ser per especialitat o
per centre. Quan es selecciona
un centre, apareix la fotografia de la façana, la pàgina web
pròpia d’aquest, les dades de
contacte i el mapa d’ubicació.
Aquest servei és molt útil pels
centres, especialment pels
petits), que oferim (llistat de
serveis que l’ACES ofereix als
seus associats, així com les consultes de la comissió paritària
del conveni), què negociem
(on s’expliquen els diferents
convenis en què s’està treballant: laborals, d’accidents, de
treball, etc.), formació (es presenta detallada la oferta formativa i es dona la possibilitat de realitzar la preinscripció),
documentació (publicacions d’ACES i altres) i les activitats
del sector (amb una agenda d’actes de les jornades organitzades pels socis) i una reserva de cites on-line. Així
mateix, va deixar constància que l’objectiu principal al realitzar la web havia estat fer un lloc web que fos diferent de
l’organització convencional.
Central de reserves mèdiques de l’ACES
El Sr. Salvador Moreno, com a Director de TuOtempO Espanya, va explicar el funcionament de la central de reserves
mèdiques de l’ACES. Primer de tot, va definir la central com
una part important de la nova Web, que la fa més dinàmica
i participativa, tant a nivell de centres com d’usuari final.
L’objectiu d’aquesta central, a banda de proporcionar el
servei, es vol potenciar el concepte d’ACES com agrupació
de qualitat consolidada i de valor, per fidelitzar el pacient i
captar-ne de nous.
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Com es podran fer les reserves?
S’haurà d’introduir el codi postal, la província, l’hospital o el
metge i el sistema buscarà la opció idònia i la disponibilitat.
Les reserves es podran fer efectives per diferents vies: Online, per sms, a través de l’smartphone, PDA o pantalla tàctil
en el propi centre i per centraleta automatitzada. El sistema
també permet que l’usuari pugui triar com vol que el centre es comuniqui amb ell (correu electrònic, telèfon fix o
sms) per enviar la confirmació i el recordatori, i en la pròpia
comunicació l’usuari podrà confirmar, cancel·lar o modificar
la seva reserva. Perquè les reserves siguin més segures,
l’usuari haurà de d’introduir un nom, telèfon, adreça electrònica, etc. Cada centre podrà determinar les regles que
vol establir perquè els pacients efectuïn les seves reserves.
Funcionament de les agendes mèdiques
Les agendes dels diferents metges de cada centre es recolliran en una agenda de treball. Aquesta agenda recollirà totes
les cites que es van fent per les diferents vies abans esmentades i el software se sincronitzarà automàticament amb les
agendes. El centre sanitari també podrà triar els serveis que
dóna d’alta i els que no, per tant, algunes prestacions seran
reservables des de la web i altres no. Per exemple, podrà triar quins avisos i preparacions vol enviar per cada via (recordatori i instruccions). El centre també pot triar com s’envien
les comunicacions d’aprovació d’una reserva, modificació o
cancel·lació i poden personalitzar els missatges: durada, preu
del servei, hores, etc. Aquest recordatori s’enviarà de manera
automàtica segons com s’hagi parametritzat (dia de la setmana i horari en què s’enviarà el recordatori).

grandir el “gap” entre la prestació dels serveis als ciutadans a
través de la xarxa pública i la prestació privada. Així mateix,
es vol conscienciar als professionals de la sanitat privada
(involucrades en la Direcció estratègica, Gerència, Direccions Mèdica i d’Infermeria, Tecnologies de la Informació i
Comunicació (TIC), etc) sobre les conseqüències tindria el
fet que la Historia Clínica Electrònica només fos accessible
mitjançant la targeta de CatSalut o que les campanyes preventives no poguessin tenir en compte els nostres centres.
També va informar breument sobre el CV dels ponents i va
fer un petit avanç de les seves ponències.
Automatització en àrees de crítics
Per últim, el Sr. Marc Prenafeta, VicePresident Internacional de Picis, va parlar de l’automatització de les àrees dels
crítics (servei d’urgències, bloc quirúrgic i unitat de cures
intensives). Va definir les àrees de crítics com uns espais en
què el pacient està més vulnerable, el procés assistencial és
més complex, centra la major part dels costos del centre
(60%) i és on hi ha major dificultat d’automatització. Va exposar els avantatges de la automatització i la informatització
d’aquestes àrees per assolir els següents resultats: fins a un
20% d’augment de la rotació de quiròfans (Menys retards i
cancel·lacions i Agilització del procès: planta-pre-intra-post
operatori-planta), Disminució de costos (reducció d’entre
un 60% i un 80% de les hores extres de personal quirúrgic,
de programació, codificació etc, fins un 10% de disminució
de costos de material quirúrgic, fins 350K €/any de reducció de costos de gasos anestèsics) i Millor documentació
(Millor codificació i Menors errors mèdics).

Presentació de la jornada “La Sanitat i el repte
de les TIC. La gran oportunitat de millora empresarial”
Per la seva part, el Dr. Frederic Llordachs, membre del
comitè organitzador va introduir una petita explicació sobre la V Jornada de l’ACES que, “LA SANITAT I EL REPTE
DE LES TIC. La gran oportunitat de millora empresarial”,
que es celebrarà el 21 d’octubre a l’Auditori de la CLÍNICA
PLANAS de Barcelona.
L’objectiu de la jornada és insistir en l’extrema importància
que té per a la sanitat privada no quedar al marge de les
innovacions que tenim al nostre abast a través de les TIC
i que requeriran una gran comprensió de tots per no enACES INFORMATIU .37

[notícies aces]

Reunió de la Junta Directiva amb el Consell Assessor de l’ACES
de mútua complementarietat per a la població.
• La col·laboració a través de la recerca de sinergies amb
erl sector públic, aportant valors d’eficiència i gestió i millorant els resultats de salut.
• La sostenibilitat, donat que la Sanitat privada, basada en el
pagament voluntari dels usuaris, suposa un ajut directe a la
sostenibilitat del sistema sanitari públic i suposa una font de
finançament del propi Sistema sanitari espanyol en formar
part inseparable d’aquest.
• La innovació, a través del paper que juga la Sanitat privada en la formació, difusió del coneixement, docència i
investigació dels seus professionals i de la societat en el
seu conjunt.

El passat 17 de juny va tenir lloc la reunió anual de la Junta
Directiva de l’ACES amb el Consell Assessor, a l’Hotel La
Costa de Pals. La reunió va tenir un convidat d’excepció, el
Sr. Juan Abarca, Secretari General del Institut per al Desenvolupament i la Integració de la Sanitat (IDIS), sobre el qual
varem fer un ampli reportatge en l’anterior número de la
nostra revista. L’objectiu de la reunió va consistir en presentar el IDIS a la Junta i al Consell assessor, com un instrument
d’àmbit nacional que ha de posar en valor l’aportació de
la sanitat privada al sistema sanitari del nostre país, a més
de fomentar i desenvolupar iniciatives encaminades a potenciar un òptim nivell assistencial i sanitari, per tal que el
pacient disposi dels mitjans necessaris per donar resposta a
les seves necessitats de salut.
El Sr. Juan Abarca va presentar l’IDIS donant tota mena de
detalls sobre els objectius que es proposa aquest nou Institut i de les magnituds que es mouen al voltant de la Sanitat
Privada al nostre país, cosa que impulsa a l’IDIS a integrar
tant a patronals del sector privat com a hospitals i centres
de salut i entitats asseguradores o mútues en el seu Patronat. Tenint en compte que més del 30% del conjunt de la
sanitat espanyola pertany al sector sanitari privat, l’aposta
de l’IDIS, en la que s’integra l’ACES, se centra en la qualitat
assistencial, el desenvolupament tecnològic i la investigació
com un sistema complementari a la sanitat pública.
Va destacar també els VALORS de l’IDIS, com:
• La complementarietat, essent la Sanitat privada una opció
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En resum, l’IDIS és una organització sense ànim de lucre
que neix amb l’objectiu de promoure la millora de la salut
de tots els espanyols, així com el foment, desenvolupament
i seguiment de totes les iniciatives que, des de la sanitat privada, vagin encaminades a la consecució d’un òptim nivell
assistencial i sanitari de tots els sectors de la població, promovent la integració del Sistema Sanitari.
L’exposició del Sr. Abarca va generar un ampli debat entre
tots els assistents a la reunió generant també noves idees a
desenvolupar en el futur.

Limpieza y desinfección de Centros Sanitarios

• Aplicación de nuevas tecnologías
• Controles de calidad constantes
• Personal cualificado
• Importantes ventajas fiscales
para la sanidad

Los Centros de Salud que han confiado en nuestra calidad y profesionalidad,
son los primeros en avalarnos y darnos a conocer a otros Centros.

GESTORA DE SERVEIS PER A LA SANITAT, S.L. c/María Barrientos, 17, bajos

08028 Barcelona

Tel. 93 209 21 02
info@gesesa.net

