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El suport a les direccions és una línia bàsica de
gestió de recursos humans al Consorci de Bi-
blioteques de Barcelona, derivada de la cons-
ciència que els llocs de direcció són crítics per
al bon funcionament de la xarxa i del conven-
ciment que una bona actuació directiva té
efectes positius en el conjunt dels professio-
nals i de l’activitat de les biblioteques.
Les actuacions en aquest terreny responen a la
idea que el desenvolupament de competèn-
cies professionals requereix un context d’ac-

tuació pràctica, de reflexió sobre l’actuació i
d’assumpció de nous reptes.
Des d’aquesta concepció, es pretén donar su-
port a l’exercici del rol directiu en el dia a dia,
i alhora facilitar el desenvolupament de com-
petències directives a partir de metodologies
diverses, que inclouen espais de consultoria
interna, «coaching» amb especialistes externs,
tallers de formació específica a mida de ne-
cessitats concretes i seguiment a l’aplicació,
ocupació provisional de llocs de direcció, etc.

RESUM

El apoyo a las direcciones es una línea básica
de gestión de recursos humanos en el Consor-
ci de Biblioteques de Barcelona, derivada de
la conciencia que los lugares de dirección son
críticos para el buen funcionamiento de la red
y del convencimiento que una buena actua-
ción directiva tiene efectos positivos en el
conjunto de los profesionales y de la actividad
de las bibliotecas.
Las actuaciones en este terreno responden a
la idea que el desarrollo de competencias pro-
fesionales requiere un contexto de aplicación

práctica, de reflexión sobre la actuación y de
asunción de nuevos retos.
Desde esta concepción, se pretende dar apo-
yo al ejercicio del rol directivo en el dia a dia,
y a la vez facilitar el desarrollo de competen-
cias directivas a partir de metodologías diver-
sas, que incluyen espacios de consultoría in-
terna, «coaching» con especialistas externos,
talleres de formación específica a medida de
las necesidades concretas y seguimiento en la
aplicación, ocupación provisional de lugares
de dirección, etc.

RESUMEN



Introducció

Els professionals que fan realitat els serveis bibliotecaris són el principal element per la
qualitat dels serveis. Sona retòric, però és cert. Són aquestes persones qui fan possible
els serveis de valor afegit que fan possible passar «de la informació al coneixement»,
objectiu que destaca des del seu títol el Pla de Biblioteques de Barcelona.

En conseqüència, el suport al creixement de les capacitats professionals del perso-
nal és una de les línies de treball bàsiques de Recursos humans a les Biblioteques de
Barcelona. Les actuacions en aquesta línia han estat centrades principalment en les ac-
tivitats formatives.

Tanmateix, la definició del model de competències professionals i l’aplicació
d’aquests conceptes en l’actuació quotidiana ens està portant a replantejar i ampliar el
concepte tradicional de formació per donar entrada al suport a l’aplicació al lloc de tre-
ball (seguiment, tutories), per utilitzar metodologies més actives i diversificades (tallers
d’habilitats, visites professionals, assumpció tutoritzada de noves tasques o rols pro-
fessionals, «coaching» o consultoria interna o externa, etc.). És en aquest sentit que
parlem de desenvolupament professional i no tan sols de formació.

Aquest plantejament el considerem vàlid per ser aplicat a qualsevol lloc de tre-
ball, però pren una especial rellevància aplicat als llocs de direcció, especialment per
l’impacte decisiu de l’actuació directiva en el tipus i la qualitat dels serveis que es
presten realment i també en l’actuació de la resta de l’equip de personal de la bi-
blioteca.

La definició d’una política de col·lecció, la planificació i dinamització de serveis i ac-
tivitats, la distribució de tasques, la motivació del personal i el suport al seu desenvo-
lupament professional, la implicació en projectes amb altres agents culturals i socials,
el vincle entre la realitat dels serveis i les demandes dels ciutadans amb els òrgans ins-
titucionals que prenen decisions estratègiques… són només exemples dels rols deci-
sius que exerceix, d’una manera o altra, aquesta figura professional.
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Providing support for management is a basic
line of the human resource activities of the
Consortium of Libraries of Barcelona, based
on the awareness that management positions
are critical for the proper functioning of the
network and on the conviction that good man-
agement performance has positive effects
within the community of professionals and for
library activities.
The work performed in this area stems from the
idea that the development of professional com-

petencies requires the combination of practical
experience, reflection on the performance, and
the taking on of new challenges.
From this beginning, there is a commitment to
provide support for those exercising in a man-
agement capacity on a day-to-day basis. At
the same time the project seeks to facilitate
the development of management competen-
cies through diverse methodologies including
internal consultancy, coaching with external
specialists, training workshops

ABSTRACT



Per tant, el suport a l’exercici dels rols de direcció és una necessitat ineludible per
tota organització que pretengui portar a la pràctica i desenvolupar un model bibliote-
cari dinàmic i de qualitat, capaç d’adaptar-se a l’evolució social i donar la millor res-
posta possible a les demandes socials amb els recursos disponibles.

Ara bé, quin tipus de suport es requereix? De manera genèrica podem diferenciar
tres tipus de suport.

D’una banda, el que podríem considerar suport a la ubicació en el context institu-
cional, proporcionant mecanismes per facilitar la informació i el contrast d’objectius a
curt, mig i llarg termini, de les línies estratègiques de la institució en referència als ser-
veis bibliotecaris i culturals, dels criteris d’actuació per portar endavant el model bi-
bliotecari i de serveis que s’espera, una definició de les funcions i els nivells d’autono-
mia de que disposen les direccions…

D’altra banda, un suport material, amb dotacions d’infrastructures, fons, pressu-
postos, personal adequat.

Finalment, un suport a l’exercici concret dels rols directius i al desenvolupament de
les competències professionals necessàries.

En aquesta comunicació ens centrarem en aquest darrer àmbit.

1. El desenvolupament de competències professionals. 
Consideracions metodològiques

De quin punt partim?
El col·lectiu de professionals bibliotecaris de Catalunya tenen una tradició de gran

qualitat tècnica i d’una actitud vocacional, però aquesta tradició incorpora una escassa
cultura de la gestió.

En l’actualitat les institucions que tenim responsabilitats en la gestió dels serveis bi-
bliotecaris tendim a demandar nous perfils professionals, però encara la formació aca-
dèmica és lluny de proporcionar a les noves generacions de professionals algunes de
les habilitats necessàries en els àmbits relacionals i de gestió, especialment de la ges-
tió de recursos humans.

En aquest context, és del tot necessari que les institucions organitzem sistemes de
suport al desenvolupament de les competències professionals que permetin un exer-
cici eficaç dels rols directius de les persones que estan al front de les biblioteques.

Les actuacions tradicionals en aquest terreny s’han centrat en activitats formatives,
però aquestes s’han mostrat clarament insuficients. Per què?

Una de les raons rau en l’escassa vinculació a la pràctica quotidiana: la formació es
realitza a l’aula i es deixa als participants tot el pes de traduir els coneixements apresos
en un canvi de l’actuació al lloc de treball. L’experiència diu que quan es tracta de can-
viar una manera de fer que ja està interioritzada, els canvis a mig i llarg termini són molt
minsos.
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També per les pròpies limitacions de la formació que es realitza exclusivament a
l’aula. Aquesta pot ser útil per millorar coneixements o desenvolupar algunes habilitats
(sempre que inclogui metodologies actives i activitats d’entrenament), però per si sola
difícilment aconseguirà millores duradores en habilitats relacionals o directives que su-
posin canvis considerables en la manera de fer les coses.

Per intentar superar aquestes limitacions, al Consorci de Biblioteques de Barcelona
hem definit els perfils professionals en termes de competències, que privilegien la
identificació de les conductes laborals pràctiques que es volen desenvolupar.

Les competències professionals són capacitats de les persones que permeten dur a
terme amb continuïtat una actuació eficaç. Estan constituïdes per agrupacions de co-
neixements, habilitats, motivacions, valors i trets de personalitat, però el que les defi-
neix no són aquests elements sinó les conductes pràctiques que es desenvolupen.1

Una de les característiques de les competències és que són mesurables i desenvo-
lupables. Per tant, podem organitzar mecanismes per facilitar la millora de l’actuació di-
rectiva de les persones que ocupen aquests llocs.

La qüestió a respondre per organitzar actuacions de suport exitoses és: com es des-
envolupen les competències?

Una primera aproximació seria: a partir de l’experiència pràctica. Però no de qual-
sevol pràctica, sinó a partir d’actuacions que suposen l’assumpció de reptes, petits o
grans, per respondre a noves situacions amb noves maneres de fer.

No es desenvolupen les competències professionals a partir de l’activitat rutinària,
ni de les actuacions «expertes» realitzades des de la comoditat de la inèrcia consistent
en afrontar situacions conegudes amb les respostes de sempre.

L’assumpció de reptes comporta riscos. Davant les noves situacions, l’experiència
personal no ens proporciona respostes segures i s’incrementa la possibilitat d’actua-
cions no gaire reeixides. Els errors són una part del material sobre el que es poden des-
envolupar competències, sempre que puguin analitzar-se i identificar quines han estat
les claus dels resultats obtinguts i, per tant, ens deixi en millors condicions per afrontar
amb èxit actuacions futures.

En conclusió, les metodologies privilegiades per al desenvolupament de compe-
tències professionals són aquelles que incorporen actuacions pràctiques amb assump-
ció de reptes professionals i faciliten la reflexió crítica sobre la pròpia actuació.

Vol dir això que la formació a l’aula no té cap paper rellevant?
Les actuacions formatives poden ser molt útils si identifiquem clarament què po-

dem resoldre i què no podem pretendre. Són particularment adequades per transme-
tre coneixements i són més eficaces quan més actives són les metodologies utilitzades.
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1. Al Consorci de Biblioteques de Barcelona hem definit 16 competències professionals que són
d’aplicació als llocs de direcció. Les definicions i els nivells de desenvolupament per a cada lloc de tre-
ball poden consultar-se a Consorci de Biblioteques de Barcelona. Consultoria de suport a les direccions:
programa de suport al desenvolupament de competències professionals dels directors/es de les Biblio-
teques de Barcelona. Barcelona: Consorci de Biblioteques, 2005, 9 p.



També podem arribar a desenvolupar habilitats en la mesura en que es realitzin activi-
tats pràctiques d’entrenament d’aquestes habilitats, de manera que esdevenen tallers
pràctics més que no pas cursos tradicionals.

D’altra banda, l’assignatura pendent de la formació és el suport a l’aplicació al lloc
de treball, a partir d’actuacions de seguiment i suport ja sigui per part del formador o
d’una persona experta de dins o fora de l’organització.

L’orientació de suport al desenvolupament de competències ens porta a traspassar
els límits de la formació tradicional per introduir metodologies actives que facin de les
persones interessades les principals responsables del seu propi desenvolupament pro-
fessional i que substitueixi la filosofia d’ensenyar per la d’ajudar a aprendre de la prò-
pia actuació.

2. Les actuacions de suport a les biblioteques de Barcelona

Hem dit que el desenvolupament de competències es realitza principalment a partir
d’actuacions pràctiques amb assumpció de reptes professionals i a partir de l’anàlisi i la
reflexió crítica sobre la pròpia actuació.

Ara bé, hi ha una diferència entre el nivell de decisions i de reptes que s’assumei-
xen en l’exercici dels rols directius o dels rols tècnics. Elaborar una guia de lectura, fer
una presentació en públic o dissenyar un projecte d’activitat poden ser exemples de
repte professional per determinades persones. Però motivar un equip de treball amb
perfils diversos, o elaborar un pla de treball de la biblioteca que consideri les polítiques
generals de l’organització, les característiques de l’entorn, les capacitats de l’equip i els
recursos disponibles, són reptes d’una dimensió ben diferent.

Aquesta diferència té a veure amb l’impacte de les actuacions, però també amb la
complexitat de les situacions a abordar i, per tant, amb la tipologia i el nivell de com-
petències professionals requerides.

Directores i directors assumeixen rols tècnics (habitualment en una proporció inver-
sa a la dimensió de la plantilla de personal), però allò que els diferencia de les altres fi-
gures professionals són els rols directius.

El desenvolupament de competències directives sovint requereix metodologies
d’abordatge individual, o amb una part important d’intervenció individualitzada. Això
fa que es tracti d’actuacions de costos elevats que només es justifiquen si repercutei-
xen en una millora real del funcionament dels equips i dels resultats finals dels serveis.

De totes formes una política de suport diferenciat a l’exercici dels rols directius és
una necessitat organitzativa tant des del punt de vista de l’impacte com de la comple-
xitat.

Des d’aquesta concepció, hem posat en marxa diverses actuacions que pretenen
oferir suport a l’exercici del rol directiu en el dia a dia, al temps que facilitar el desen-
volupament de competències directives. Ho fem a partir de metodologies diverses que
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inclouen espais de consultoria interna, «coaching» amb especialistes externs, tallers de
formació específica a mida de necessitats concretes i suport a l’aplicació, ocupació pro-
visional de llocs de direcció, assumpció tutelada de determinades funcions, intercan-
vis, visites professionals, etc.

1.1. Consultoria interna

Hi ha a disposició de les persones que exerceixen les direccions de biblioteca a Barce-
lona un «espai de consultoria» d’utilització voluntària a on es poden analitzar, conjun-
tament amb el cap de recursos humans, les dificultats reals que sorgeixen en el lloc de
treball.

Es tracta d’un espai de suport individualitzat per tractar temes en els quals el o la di-
rectora troben dificultats per identificar quina ha de ser la seva actuació o dificultats per
portar-la a la pràctica.

Es tracta d’un espai de reflexió conjunta que permeti fer un diagnòstic de la situa-
ció, identificar els elements clau que intervenen, generar possibles línies d’actuació al-
ternativa i preveure els resultats probables de cadascuna d’elles.

No es tracta d’un espai a on es poden trobar «instruccions» que s’han de complir, ni
tan sols no es troben consells respecte a la «bona» actuació, sinó que més aviat s’in-
tenten trobar conjuntament les bones preguntes que faciliten analitzar les situacions
amb eficàcia i facilitar que els participants trobin les seves pròpies respostes.

Aquest recurs de suport persegueix dos tipus d’objectius complementaris però
diferenciats. D’una banda, una millora de l’actuació davant una situació de dificultat.
D’altra banda, una millora de les capacitats per afrontar autònomament situacions si-
milars.

Des del punt de vista del desenvolupament de competències és molt important el
posicionament i els rols que es juguen en aquest espai.

Tot i la presència del cap de recursos humans, aquest és un espai a on les relacions
no estan regides per la jerarquia, ni de poder ni de «saber». No hi ha una persona que
mana i/o sap i una altra que obeeix i/o aprèn. Hi ha dos professionals que, cadascun
des de la seva experiència, col·laboren en el diagnòstic de la situació i en la recerca de
línies d’actuació possibles. La diferenciació està en què el consultor aporta més meto-
dologia i el consultant aporta més coneixement de la situació objecte de consulta. El
requisit imprescindible és la confiança professional.

Els temes a analitzar els aporta el director o directora i es treballen principalment
amb metodologia de coaching des del punt de vista de les conseqüències en l’exerci-
ci dels rols directius.

Les consultes habitualment sorgeixen per problemes de caràcter relacional i es for-
mulen com a identificació d’un problema «extern» a l’actuació directiva (per exemple,
l’actitud d’un treballador o l’actuació d’algun tècnic municipal). Una de les etapes ha-
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bituals és l’ampliació dels elements d’anàlisi amb la inclusió de les dificultats pròpies
per enfrontar determinades situacions. Una altra és la generació de diverses alternati-
ves d’actuació, amb anàlisi de les dificultats i conseqüències de cadascuna d’elles.

Les sessions acaben en el moment en que es considera que la situació ha estat
abordada suficientment per haver pogut enriquir la visió inicial. Formalment es finalit-
za sense conclusions ni decisions de com actuar. La responsabilitat de l’actuació i dels
resultats és del o la directora.

De vegades, quan s’identifica la necessitat de millorar alguna competència concre-
ta, es poden adquirir compromisos mutus per al futur de manera que el procés de su-
port continua, però aquesta continuïtat no és una condició inicial.

1.2. Coaching extern

És el programa de suport més recent i tal vegada el més innovador. Es tracta de la par-
ticipació voluntària en un procés de coaching amb experts externs per facilitar la millo-
ra en algunes competències directives que la pròpia persona participant considera im-
portants per millorar l’eficàcia de la seva actuació.

La novetat més important consisteix en que el material de base per iniciar el procés
de coaching consisteix en una avaluació d’alguns aspectes de l’actuació quotidiana de
la directora o director participant. L’avaluació la fan persones designades per l’interes-
sat/ada i que ocupen 4 posicions diferents: la pròpia persona avaluada (autoavaluació),
un grup d’altres directors, un grup de personal al seu càrrec, els caps immediats (direc-
tora tècnica, cap de recursos humans).

Aquesta informació es recull en forma de respostes anònimes a un qüestionari web
i és d’un gran valor ja que aporta:

— més objectivitat. Afegeix altres visions de la nostra actuació, a més de la nostra
pròpia

— més consciència de la pròpia realitat. Facilita comprendre millor la percepció que
té l’entorn immediat respecte als comportaments propis, percepcions encerta-
des o no, però que influeixen en el comportament dels altres vers nosaltres

— més possibilitats de canvi. Permet identificar millor les necessitats de desenvo-
lupament i definir els passos necessaris per aconseguir-ho.

Els resultats de l’avaluació només els coneix el director/a que ha de participar en el
procés de coaching i el consultor extern, i és en base a l’anàlisi d’aquests resultats que
es determinen els objectius i els compromisos a assumir.

Aquests objectius es centren en la millora d’alguna competència concreta que sigui
percebuda com a important per al desenvolupament dels rols directius i s’estableix un
pla d’actuació i seguiment per aconseguir els objectius acordats.
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El procés de coaching amb el consultor extern és autogestionat, dins dels criteris ge-
nerals establerts per l’organització, i té una durada de varis mesos. El tipus d’actuacions
a realitzar els consensuen el director/a i el consultor extern de manera autònoma, a no
ser que sigui requerida d’una intervenció directa del Departament de recursos humans.

Aquí valen les mateixes consideracions de l’apartat anterior respecte als rols i me-
todologies per al desenvolupament de competències professionals. No es tracta de
que el consultor extern indiqui el que s’ha de fer, sinó de crear un espai que faciliti la
presa de consciència d’algunes característiques de la pròpia actuació i dels elements
que la condicionen, així com les vies de millora possibles.

El coach no «forma» a la directora o director participant en el programa, sinó que
l’acompanya en el procés d’incorporació de noves competències a través d’interven-
cions vinculades a l’actuació professional habitual, de manera que el creixement de les
capacitats professionals està directament vinculat a la millora en l’exercici del lloc de
treball. També aquí, la responsabilitat de les actuacions i dels resultats és del o la di-
rectora.

El funcionament està basat en compromisos presos i el requisit fonamental d’èxit és
el compromís personal amb el propi desenvolupament professional.

En l’actualitat estem al final de la fase experimental del programa, en el que han
participat vàries directores de biblioteques i una directiva dels serveis centrals. Tot i que
la impressió general és molt satisfactòria, encara no hem realitzat l’avaluació formal
dels resultats.

1.3. Tallers pràctics amb suport a l’aplicació al lloc de treball

Es tracta d’actuacions formatives amb una dimensió pràctica totalment predominant,
que consta d’una part presencial, grupal, i una part de seguiment individual telemàtic
o presencial (segons sigui el contingut més tècnic o més relacional).

Aquests tallers volen incorporar la filosofia ja comentada d’ajudar a aprendre (més
que no pas ensenyar), de manera que els experts conductors del taller han d’incorpo-
rar més metodologia que continguts.

Per exemple, un taller sobre l’elaboració de plans d’acció anuals ha d’aportar, so-
bretot, la metodologia per que el grup pugui ser productiu en l’elaboració d’un es-
quema i uns criteris comuns, i per que els participants puguin aprendre en el mateix
procés d’elaboració del pla de treball real de la biblioteca. En un cas com aquest, el se-
guiment telemàtic pot ser una bona eina de suport per contrastar criteris sobre la defi-
nició d’objectius, l’elaboració de línies de treball o l’assignació de recursos.

En altres casos la intervenció ha de ser diferent. Un taller sobre «treball en equip des
de l’òptica de la direcció» ha requerit una part grupal presencial i un seguiment indivi-
dual de l’aplicació al lloc de treball, també presencial, amb anàlisi de l’entorn humà de
cada biblioteca.
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Els elements comuns en aquest tipus d’intervenció són el tractament d’una difi-
cultat compartida pel grup en algun element de la tasca quotidiana dels participants
i una combinació de metodologies grupals i de suport individual per a l’aplicació
pràctica.

Un requisit bàsic per a l’èxit d’aquest tipus d’intervenció és el posicionament del
participants. Aquest és un format intermedi entre un curs de formació i un grup de tre-
ball. Els participants han de desenvolupar un rol actiu de «producció», d’aprenentatge
en l’acció, mentre que el consultor ha de fugir del rol de «professor» per assumir un pa-
per de conductor del grup, per dinamitzar i introduir metodologia que permeti apren-
dre en la pròpia activitat, per sistematitzar els elements que el grup produeix i retornar-
los en forma de criteris d’actuació.

1.4. Suport a la carrera professional per ocupar llocs directius

Habitualment, els programes i recursos organitzatius per facilitar el desenvolupament
de competències directives estan reservats a les persones que ocupen els llocs de di-
recció.

En el cas de les Biblioteques de Barcelona, aquest programa és l’excepció. Es trac-
ta d’un programa de suport a la carrera professional del personal bibliotecari de base
amb vocació directiva.

La consciència de que els llocs de direcció de les biblioteques són crítics per al bon
funcionament i per a l’evolució dels serveis i dels equips, ens ha portat a promoure
l’existència d’un «planter» de futurs directors i directores amb un bon perfil directiu,
alhora que posar a l’abast del personal un estímul per al creixement professional.

La participació en el programa és voluntària i s’inicia amb un procés d’avaluació de
competències directives similar al que utilitzem en els processos de provisió de llocs de
treball de director/a de biblioteca.

La comparació del perfil de competències actual de cada participant amb els per-
fils idonis per a cada lloc de direcció de les diferents tipologies de biblioteca, ens in-
forma de les capacitats en que és necessari centrar els esforços de creixement i també
ens permet detectat aquells punt forts en que recolzar el propi desenvolupament.

A partir d’aquests diagnòstic podem dissenyar actuacions concretes de capacitació
amb accés als recursos formatius o de desenvolupament professional que d’altra ma-
nera estarien reservats només a les persones que ja estan ocupant els llocs de direcció:
formació directiva, assumpció de determinats rols en la seva biblioteca amb un segui-
ment específic de suport, canvi de biblioteca per poder exercir aquests rols, consulto-
ria interna i també, en alguns casos, l’ocupació provisional de llocs de direcció.

Aquesta és l’actuació «estrella» del programa. Consisteix en l’ocupació provisional
de llocs de direcció que han quedat vacants per no haver-se cobert en el corresponent
concurs intern.
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L’acceptació del lloc en concret és voluntària i està sustentada administrativament
amb un nomenament provisional que proporciona reconeixement laboral i retributiu al
període en que s’exerceix la direcció, habitualment d’una biblioteca petita.

En aquest cas és un exemple paradigmàtic de les situacions de repte professional
que hem considerat com a metodologies privilegiades per desenvolupar competències.

L’altre element que hem considerat necessari és la reflexió crítica sobre la pròpia
actuació. Per assegurar-la, qui accedeix per aquesta via a un lloc de direcció compta
també amb la participació regular en l’espai de consultoria interna, descrit anterior-
ment, que permet analitzar les actuacions des de l’òptica de la seva influència en el rol
directiu.

En tot cas, amb ocupació provisional d’un lloc de direcció o sense, la participació
en el programa permet dissenyar itineraris de desenvolupament professional orientats
cap als llocs de direcció

3. Conclusió

En la mesura que les persones incorporem un alt grau de complexitat, el desenvolu-
pament de capacitats és una tasca complexa, gens lineal, en la que cada dia estem
aprenent.

En el cas de les direccions, aquesta tasca és encara més complexa, ja que els rols di-
rectius incorporen elements de dificultat afegida com ara una visió més estratègica, la
direcció de persones, una posició intermèdia en l’organització que requereix habilitats
específiques, etc.

El que l’experiència d’avui ens diu és que les actuacions de suport són més eficaces
en la mesura en que poden incorporar metodologies diverses, molt vinculades a una
pràctica innovadora per a cada persona, a la necessitat de resoldre problemes nous i a
l’autoaprenentatge a partir de la presa de consciència dels elements que ens fan actuar
d’una determinada manera i als resultats d’aquestes actuacions.

Les organitzacions tenim la responsabilitat de proporcionar mecanismes de suport
per ajudar a les persones a recórrer aquest camí, però l’experiència també ens diu que
només reeixim quan assumim en primera persona la responsabilitat del propi desen-
volupament personal i professional.
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