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caval I,
e mlllor
amic del
directiu
INNOVA¢IO
¯ Adecco
s’alia ambel grup
catal~Caballos
y Liderazgo
peroferir unnou
programa
de formació
RESU
LT,¿.TS¯ La
interacció
ambels animals
permet
detectari
fomentar
les capacitats
pergestionar
equips
: sap controlar la seva energia. Pel
Lala Bruguera
SANTA
MARIA
DEPALAUTORDERA contrari, si l’animalno li fas cas
s’evidenciarfi que la persona no sap
ot un cava]l -si, si, un ca- in]posar-se pFou.
vall- decidir si una perEls exercicis en equip tambédeisona esth capacitada per xen veure quina és la connexió
gestionar equips? La res- entre treballadors d’un mateix de
posta és afirmativa, tot i
partament o empresa, tot i que, un
que -evidentment- hi ha una petita
cop més, el cavall ho sap abans que
trampa: el cavall el que fa és donar
ningfl. "Hemtingut grups de trebatotes les pistes necess&riesper
nadorson hi ha confiicte i el c avall
prendre la decisió. Hosap molt bé el ni s~li ha acostar o s’ha posat molt
nerviós, ho noten tot", adve~’~eixen
i directiu del grup Rocaque va acce, dir al ca~rec després de fer una s~rie Guerreroi Victoria Baras, sécia fundadora de l’empresa.
d’exercicis on havia d’interactuar
; ambaquests anbnals. Les proves de
les habilitats
selecció són un dels programesque Esprémer
elabora rempresa Caballos y LideSegons Baras, el programa que més
razgo, naseuda el 2007. Aquesta
es demanaara, en plena crisi, és el
empresa amb seu a Barcelona ofed’identificació de talents. "Vénen
i reix cursos de formaeió a mida per
empreses que han acomiadat vint
determinar les capacitats de lidepersones i que volen que els vint que
ratge dels participants i tambéper
queden siguin molt competitius,
potenciar-les, així comfomentar la
aixi que la companyiaha de saber
comunicaciói la cohesió d’eqnips de
t reba]l. AdeccoTraining s’ac aba
La identificacióde
I d’associar ambel grup per oferir als
seus clients aquests innovadors
talentsés el programa
progrmnes.
mésdemanat
en aquesta
Comexplica Edgar Guerrero, un
@poca
decrisi econ6mica
dels socis de Caballos y Liderazgo
-tot i que ell prefereix que el presenexplotar al m~ximel talent de eatem coma horseman-, els exercicis
ambeavalls donen una resposta
dascú". Els responsables de Caba"mésr~pida i aut~ntica" que qualse- llos y Liderazgo expliquen que un
vol test o qüestionari, que podenser d’aquests programesva servir per
manipulats. "Davant d’un cavall la
veure que una reeepcionista era una
gran estratega, aixi que "la van aspersona no té temps per preparar
cap estraLégia, li surt actuar tal com cendir i ara lidera un grup de vint
persones".
és". Undels exercicis ideats pel
grup, per exemple, és pesar l’alumPer Francisco Muro,director geue en un espai tancat ambel cavalli neral del grup Vivanco, ambseu a
demanar-li que el faci moure. Un
Santa Maria de Palautordera i amb
l’anizi9 empleats, la formacióassistida
I exeés de brusquedat far~tque
mal es desboqui i demostrarh que la ambcavalls "és un bon m~todeper
persona és massa autoritaria o no
guanyar temps". La cúpula d’aquest
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fabricant d’accessoris electr6Ifics
"De fet -afegeLx-, l’empresa que
té una clara vocació de formació he
ha canviat malts cops en poc temps
i aix6 ha afeet at la plan~ñla."Arriba vaarrlbara Euro- continua fent tot ila crisi perque
pala formacióamb precisament ara és un bon momentI .
un non director i el primer que es
preguntenels treballadors és si
cavallsdirigidaa
per esmolarles eines: si no hi ha
seran acomiadats. Han perdut cons- directius
tantafeinaproduetivaespoden
des-,
i altres
tinar hores a fo~~meiói a prepararciencia de grup i la gent no es recoprofessionals.
se per al futur’.
neix coma marca". Vivaneo fa competencia a gegants comPhillips i Panaso~fic i Muroté clar que per
De GeneralMotorsal món
"fer-los por hemd’anar tots a l’una’.
Commoltes de les innovacions for
empreses
especi"En altres circumst~lcies pots anar
matives, el cavali va entrar al món
: fent, per5 ara neeessitemeiues r~alitzadestenenac- de rempresa gr~tcies als Estats
Units, quan un alumne d’un cm’s de
pides que ens facin sentir un equip,
tualment
la seua
comara el eurs ambcavalls", expliBarcelona.
domanatural, directiu del gegant
automobillstic General Motors, va
ca el directiu de Vivanco.
demanar al horseman si podia fer I
Muroés un deis participants en la
sessió que el mespassat va organitun seminari als seus treballadors. El !
zar Adecco Training per ensenyar
domadorde cavalls es va estranyar, I
per6 el direetiu li ho va argumentar=
als seus clients aquest non progra: ma. Neus Blanch, directora d’opera"Empatia, coherencia, treball en
equip són els mateixos valors que
i cions d’AdeccoTcaining, destaca
que per a la companyiaés impor: vall en els meuscol.laboradors", va
ser la sevajustificació.
tant "anar innovant continuament i
La formació ambcavalls aplicada
anar descobrint noves maneres de
al móndels directius va arribar
dese~volupar habilitats". Sobre
rany
2008 a Europa i r~pidament es ,
comafecta la crisi a la inversió en
formació, Blanch admet que "és veva anar estenent i es van crear emritat que hi Ira certa contencióprespreses especialitzades. Actualment
supostaria", pero afirma que "ara
hi ha 125 companyiesque s’bi dediquen, tres de ]es quals ambseu a la I
més que mal s’han d’optimitzar els
recursos que tenen les empreses’.
ciutat de Barcelona. i
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