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MÓNICA DALUZ

Per respondre a la volatilitat 
de l’entorn cal anticipació, 
visió de futur; per combatre 
la incertesa, comprensió, 
empatia, treball en equip; 
davant la complexitat, cla-
redat en l’execució, i enfront 
l’ambigüitat, agilitat. Aques-
tes van ser les principals 
recomanacions del Head 
of Talent de Manpower-
Group, Juan Carlos Cubeiro, 

Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup, va aprofitar la celebració de la segona edició de les jornades 
“VUCA World. Desenvolupament del Talent”, organitzades conjuntament amb l’Associació Catalana de Direcció de Recursos 
Humans, Aedipe Catalunya, el passat mes de juliol, per donar algunes receptes sobre com sobreviure en l’era del Talentisme. 

per gestionar el talent en 
l’actual panorama empre-
sarial, tot i que la importàn-
cia de la introspecció i de 
l’acció també van ser molt 
esmentades pel ponent. I 
és que sense acció, sense 
convertir el coneixement 
en comportament, el talent 
esdevé intel·ligència fracas-
sada, concepte oposat al 
d’intel·ligència triomfant, 
segons el directiu: “El talent 

Accionar la intel·ligència triomfant

és posar en valor allò que un 
sap, pot i vol fer”. 
L’expert de Manpower-
Group va aprofitar la seva 
intervenció en les jorna-
des “VUCA World” per fer 
esment d’alguns dels obsta-
cles per al desenvolupament 
del talent, com ara conside-
rar la intel·ligència només 
com una aptitud lligada als 
coneixements, sense tenir 
en compte també l’actitud.  
A més, entre els problemes 
de les empreses per desen-
volupar el talent, Cubeiro 
va assenyalar “la baixa qua-
litat directiva, que aboca a la 
improvisació; la tendència a 
la intercanviabilitat depar-
tamental; la creença que el 
talent és fix, gairebé innat; 
o associar lideratge, que és 
la capacitat d’influir decisi-
vament sobre els altres, al 
carisma”. Per al directiu, el 
carisma en sí no existeix, 
existeix la presència, “un 
element que es pot treballar 
i desenvolupar”.  
Cubeiro va tancar la seva 
intervenció amb una última 

II JORNADES “VUCA WORLD. DESENVOLUPAMENT DEL TALENT”

En el marc de les II Jornades 
“VUCA World. Desenvolupament 
del Talent”, la directora de RH 
d’Espanya i Portugal de Makro, 
Pilar Oncins, va presentar el cas 
pràctic de Makro, el primer cash 
& carry de l’Estat que va obrir el 
primer establiment l‘any 1972, 
fomentant l’aparició d’una nova 
frmula en distribució. L’any 2009, 
però, la proposta va tocar fons 
financerament parlant: “El mercat 
havia canviat, havien arribat els 
hipermercats i la competència 
era ferotge –va justificar Oncins-. 
Mentre nosaltres havíem caigut 
en la complaença, des de fora 
ens veien com un lloc gris i brut, 
un simple magatzem.” Tanmateix, 
gràcies a una estratègia de gestió 
dels recursos humans basada en 

CAS PRÀCTIC: MAKRO

Segons Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup, “el talent és posar en valor allò que un sap, 
pot i vol fer”.                                        / DAVID FERNÁNDEZ.

La transparència i la implicació dels empleats 
va salvar Makro, segons la directora de RH de 
l’empresa, Pilar Oncins.      / D. FERNÁNDEZ.

Amiant: prevenció de riscos
L’amiant, material declarat cancerigen pel Parlament europeu des de 1978, encara és present en habitatges, hospitals, guar-
deries i infraestructures. Representants de l’Administració i de l’empresa privada especialistes en la matèria van abordar les 
possibles actuacions davant aquest problema latent durant una jornada sobre prevenció de riscos laborals organitzada per 
l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, Aedipe Catalunya, al juliol. 

MÓNICA DALUZ

Antonio Martínez del Hoyo, 
conseller d’Aedipe Cata-
lunya, va obrir la jornada 
“La Inspecció de Treball, 
Seguretat Social i la Preven-
ció de Riscos Laborals – La 
problemàtica de l’amiant” 
explicant les greus conse-
qüències de la presencia 
d’aquest material a les edifi-
cacions, tant per a les perso-
nes com per a les empreses. 
Per això, va insistir a dir que 
“qualsevol intervenció que 
s’hagi de fer en un edifici 
hauria de requerir una ava-

la transparència i aconseguint 
la implicació dels empleats en 
la defensa dels llocs de treball, 
Makro va aconseguir ressorgir 
de les seves cendres i multiplicar 
els beneficis..

recomanació: “La motiva-
ció externa no funciona; 
ha de ser intrínseca, depèn 
del repte, de l’autonomia 
o grau de llibertat, de la 

capacitat de decidir i de 
l’aprenentatge. Les orga-
nitzacions que promouen 
aquests elements, triomfen”, 
va sentenciar..

luació d’aquest risc”.
Per part de l’Administració, 
Rafael Martínez Mesas, sub-
director general per a la 
coordinació en matèria de 
relacions laborals, prevenció 
de riscos laborals i mesures 
d’igualtat a la Direcció Gene-
ral de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, va desta-
car que des dels organismes 
públics “s’ha treballat inten-
sament en l’elaboració de 
notes tècniques sobre expo-
sició, detecció i diagnosi en 
edificis, plans de treball en 
operacions de retirada i man-

teniment, fiabilitat dels resul-
tats de detecció de fibres en 
l’aire i operacions de demoli-
ció”, però va reconèixer que 
la tasca de “tractament de les 
infraestructures que encara 
contenen amiant” segueix 
sent un repte de futur. Com 
a novetat, Martínez va expli-
car als assistents la pròxima 
implantació d’un sistema 
de tractament de dades que 
farà una comparativa de les 
xifres d’accidents fruit de la 
investigació de la Inspecció 
de Treball i les proporcio-
nades pel sistema actual de 

notificació d’accidents, el 
sistema DELTA. 

Informe d’identificació
Quant a les propostes de 
l’empresa privada per pre-
venir els riscos relacionats 
amb aquest material, Lluis 
Mallart, director general 
d’ACEM-TBK 2020, consul-
toria especialista en amiant, 
va citar la realització d’un 
informe d’identificació 
d’aquest material en els edi-
ficis d’habitatges, mentre 
que el cap de la secció d’AT-

EP-INSS, Pedro Moreno, va 
plantejar l’elaboració d’un 
cens de la ubicació i tipus 
d’amiant, “per informar a 
les empreses que han de tre-
ballar en un edifici, d’on es 
troba l’amiant”. I és que les 
bones pràctiques en matèria 
de seguretat són un actiu per 
a la empresa, tant pel que fa 
a imatge corporativa com de 
cara als seus treballadors, va 
subratllar Moreno, mentre 
que els recàrrecs en matèria 
de prevenció no consti-
tueixen, al seu parer, una 
mesura escaient..


