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manera més efi cient, per assolir resultats d’acord amb 
la comparativa del que fem amb el que hem previst, i no 
pas amb bones intencions, sinó amb fi tes assolibles.

De l’anàlisi comercial extreiem l’índex d’adjudicació, 
d’oferta i de situació comercial. La situació del mercat 
cal planifi car-la pensant en la matriu de producte 
del BCG (Boston Consulting Group). La producció la 
podem analitzar en termes d’anàlisi del cost directe, de 
productivitat, o mitjançant el cost variable per trobar 
el punt mort. I si encara trobeu pocs d’indicadors, per 
a un responsable de manteniment la UNE-EN 15341 
n’exposa 71, entre econòmics, tècnics i d’organització. 
La nostra feina, per defecte, està carregada de raons 
tècniques però també s’ha d’omplir d’arguments de 
gestió que permetin 
la presa de decisions 
amb poder d’infl uència. 
La gestió fa mandra, i 
segurament per a molts 
és més fàcil llegir-se 
el RITE que un llibre 
de management. No 
obstant això, si volem 
superar el nostre 
principi de Peter, que 
és allà on comença 
la nostra inefi ciència, hem de fer un esforç. I, en 
aquest sentit, la formació és clau. Si no sabem de lean 
management, d’habilitats directives, de gestió 
de networking o de negociació, ens hem de preparar. 
Aquest serà el nostre valor dins de la nostra professió i 
no només per a una multinacional sinó també per a una 
pime. Com va dir el físic Jorge Wagensberg, canviar de 
resposta és evolució, canviar de pregunta és revolució. 
És aquesta la diferència entre un Mini i un Tesla. Ja 
sabem el camí que cal seguir... almenys després de les 
vacances. Bon estiu!     ●

26 d’abril de 2018. Passen tres minuts 
de les nou del vespre. S’aproven els 
comptes del 2017. Aquest any, la 
nova estructura de costos alineada 
entre el pressupost i el compte de 

resultats ha permès visualitzar millor la seva traçabilitat 
i transparència. Ha costat, però s’ha assolit l’objectiu a 
partir de l’estratègia marcada des de l’Àrea Econòmica, la 
Gerència i la Junta de Govern. 

Tornant cap a casa penso en el proverbi xinès: “Si no 
saps on vas, qualsevol camí és dolent”. Hi refl exiono. 
Com a enginyers, fem gestió de les nostres vides, 
professionalment parlant? És clar! La procrastinació, 
l’art d’ajornar allò que menys ens agrada, és la peça clau 
de la no gestió. I cal proactivar-se, ja que, en aquests anys 
d’enginyer consultor d’organització, m’he adonat que és el 
punt feble de moltes entitats.

Una empresa és la suma d’un projecte i un equip 
humà. El projecte queda defi nit per la missió, la visió 
i els valors. Cal saber quins són i, encara més, per què 
hi són... paraula de Sinek. L’equip humà es confi gura 
com un organigrama circular al centre del qual hi ha la 
direcció, estratègica i executiva, al voltant de la qual hi 
ha cinc grans àrees: comercial, funcional (de suport a la 
producció), producció, recursos humans i fi nancera. El 
millor equilibri entre elles és la clau de l’èxit futur d’una 
empresa de qualsevol mida.

En Paul Niven va dir que gestionar només amb 
indicadors fi nancers és com conduir un cotxe mirant 
pel retrovisor. Per tant, com a enginyers de cada àmbit 
(comercial, compres, producció, manteniment, etc.), cal 
que cerquem els millors KPI (key performance indicator, 
indicadors clau de rendiment) per assolir la conducció 
global de la nostra companyia i departament, de la 

LA GESTIÓ NO POT FER MANDRA

EL MILLOR 
EQUILIBRI ENTRE 
LES ÀREES D’UNA 
EMPRESA, GRAN 
O PETITA, ÉS LA 
CLAU DE L’ÈXIT 

El passat 29 de juny el Col·legi va celebrar la Diada de la Professió, al Centre Cultural del Born. En una 
festa plena de màgia i enginy l’artista Michel Raivard va fer un retrat exprés en directe del Col·legiat 
Distingit 2018, Antoni Garcia. Foto: © Josep Balcells.
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