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GLOBAL TRENDS IN HR

MÒNICA DALUZ

Sota el títol Global Trends 
in HR, els ponents convi-
dats van analitzar, davant 
més de 250 consellers 
delegats i directius de RH, 
les tendències actuals en 
la gestió dels recursos 
humans del mercat inter-
nacional, amb l’objectiu de 
predir les necessitats de 
les empreses en matèria 
de gestió de persones, 
així com les competències 
claus dels candidats, en 
un nou mercat laboral on 
la flexibilitat ja no és una 
opció, sinó un fet consu-
mat. Les conclusions pro-
nostiquen que la competiti-
vitat i l’èxit de les empreses 
vindran determinats per 
la manera com aquestes 
afrontin les necessitats 

a l’excel·lència és el diàleg, 
que esdevé eina bàsica 
en la gestió dels recursos 
humans. Explicar cap a on 
va l’organització, mostrar 
les expectatives de desen-
volupament de la carrera 

professional, establir pro-
grames de mentoring i de 
coaching, crear un entorn 
de transmissió del coneixe-
ment i proporcionar eines 
tecnològiques i espais con-
fortables constitueixen una 
motivació extra per atraure 
i conservar el talent. Tal 
com va afirmar la represen-
tant de Google, Mireia Vidal, 
“el talent és el combustible 
de la innovació”.
També hi va haver una 
reflexió sobre els alts índex 
d’atur juvenil a la Unió Euro-
pea i es van posar damunt 
la taula algunes dades: un 
25% dels joves europeus 
estan aturats i tampoc no 
estudien. Al respecte Sylvia 
Taudien, directora general 
d’Advantage Consultores, 
va ser contundent: “Som 

Claus per a la gestió dels 
recursos humans 
Aedipe Catalunya, Advantage Consultores, Recursos Humanos Press i Career Partners International van celebrar, el passat 3 
d’octubre al Palau de la Música de Barcelona, la I Conferència Internacional de Recursos Humans. Hi van participar respon-
sables de recursos humans d’empreses de referència com Google, Microsoft, Desigual i Codorniu, entre d’altres.

que tindran en matèria de 
recursos humans.
La idea més assenyalada 
pels experts com a ele-
ment fonamental que cal 
treballar a les organitza-
cions per focalitzar-se cap 

responsables de la societat 
que deixem als nostres fills. 
Hem de fer alguna cosa amb 
aquesta situació; no és sos-
tenible.”.

Establir programes 
de mentoring 
i de coaching, 
crear un entorn 
de transmissió 
del coneixement i 
proporcionar eines 
tecnològiques i 
espais confortables 
constitueixen una 
motivació extra per 
atraure i conservar 
el talent

Més de 250 directius van acudir a la I Conferència Internacional de Recursos Humans. / CEDIDA. 

EL DEBAT JOVE/SÈNIOR

Reconeixement al talent veterà
Saviesa, experiència i responsabilitat. Aquests són els valors que el projecte SER+ vol destacar amb relació als empleats 
més longeus de les organitzacions. Amb voluntat de compromís amb la societat, la iniciativa de la Comissió de RSE 
d’Aedipe Catalunya s’adreça als aturats de més de 45 anys i compta amb la col·laboració d’institucions i empreses sen-
sibles a la situació del talent sènior.

MÒNICA DALUZ

El projecte neix amb 
l’objectiu d’impulsar el 
debat jove/sènior en un 
moment en què, tal com 
succeeix a la població en 
general, a les empreses 
les plantilles han enve-
llit: “La mitjana d’edat se 
situa en més de 40 anys 
–va dir el president de 
l’associació, Ricard Alfaro, 
en l’acte de presentació 
d’aquesta iniciativa el 
passat dia 1 d’octubre–; 
a la dècada dels 90 això 
era impensable”. Per això, 
des d’Aedipe Catalunya es 

posa l’èmfasi en la “neces-
sitat d’adaptar les estratè-
gies de RH al target de les 
nostres companyies, de la 
mateixa manera com ho 
fa el món del màrqueting”, 
perquè “el talent ha de ser 

present a tots els estrats de 
les nostres organitzacions” 
i “la direcció de recursos 
humans de les companyies 
ha de tenir un compromís 
amb la societat”. 
La iniciativa SER+ respon 
a aquest objectiu, i per això 
pretén ajudar a aquelles 
persones de més de 45 anys 
en situació d’atur o amb 
noves inquietuds profes-
sionals a descobrir i posar 
en valor les seves habilitats 
individuals. Per fer-ho, el 
projecte aglutina partners 
procedents de diferents 
sectors, que assessoren i 

acompanyen el candidat 
en el desenvolupament 
de competències que pro-
piciïn l’èxit, tant en un 
procés de selecció com en 
un procés d’autoocupació. 
E n t r e  a q u e s t e s ,  d e s -
taquen: tenir clars els 
objectius professionals, 
crear una marca perso-
nal, treballar el networ-

king, l’autoconeixement, 
l’orientació a l’assoliment, 
l a  r e s i l i è n c i a , 
l’autoconfiança, i les capa-
citats d’anàlisi, comunica-
ció, aprenentatge, perseve-
rança i creativitat..

L’ORIGEN DEL 
PROJECTE

El projecte SER+ parteix 
d’un estudi realitzat per 
Aedipe l’any passat mit-
jançant enquestes entre 
personal directiu que va 
revelar que l’edat cons-
tituïa un factor deter-
minant en la selecció i 
desvinculació del per-
sonal, tot i l’experiència 
i el talent acumulat pels 
sèniors..

Alfaro: “La direcció 
de recursos humans 
de les companyies 
ha de tenir un 
compromís amb la 
societat”


