
Quan s’analitzen els trets diferencials de les organitzacions que 
tenen èxit, ens trobem sovint amb una sorpresa: les persones 
que les lideren no són arrogants. Al contrari, són persones amb 
un nivell d’humilitat considerable. 

“És passatgera la felicitat de tots aquests que veus caminar amb 
arrogància”.
Sèneca (4 AC - Roma, 65)

La humilitat fomenta l’esforç, i l’èxit sempre va precedit de molt 
de treball. 

Aquests lideratges exitosos, en ser persones humils i amb una 
gran capacitat de treball, donen menys importància als béns 
materials i són poc ostentosos.

La humilitat va acompanyada de l’empatia (posar-se a la pell de 
l’altre) i afavoreix una millor relació amb tothom. 

La sacsejada que provoca el Covid-19 és una gran oportunitat 
per a millorar com a persones i com a organitzacions. L’humi-
litat ajuda a explorar i a innovar.

Enmig de la crisi podem caure en la temptació de l’egoisme i 
dels populismes, i hi ha el risc de tancar-nos en nosaltres ma-
teixos. Però precisament, és el moment de la cooperació i la 
solidaritat.
 

Durant el segon semestre de 2020, l’equip coordi-
nat per Oriol Amat (UPF-BSM), Esther Casade-
mont (Hunivers) i Alfons Cornella (Institute of 
Next) va entrevistar unes desenes d’empresaris i 
directius sobre quins havien estat els aprenenta-
ges derivats de la crisi de la pandèmia de la co-
vid19.

D’aquestes entrevistes se n’han derivat 15 “pín-
doles”, d’una extensió d’una pàgina cadascuna, 
en què s’han sintetitzat els principals punts. Les 
pindoles estan acessibles en tres llengües (anglès, 
castellà i català) aquí.

Aprofitem aquest darrer missatge de la sèrie, per 
agrair la partipació dels entrevistats, així com la 
bona rebuda de la sèrie per part dels professionals 
que han acceptat setmanalment la tramesa de la 
nostra píndola.

Un bon aprenentatge per a tots, que s’haurà de 
derivar en una nova forma de pensar i fer. I, pos-
siblement, amb una actitud derivada d’una major 
humilitat per part de tots plegats.

Gràcies a totes i tots!

Links:

De cop i volta, ens hem adonat que som 
molt més vulnerables del que creiem. Hem 
de reconèixer les nostres limitacions; i 
la humilitat esdevé indispensable per a 
preparar-nos millor pels futurs reptes que 
haurem d’enfrontar.

El virus COVID-19 està 
impactant molt negativa-
ment  a la majoria de per-
sones i organitzacions.

Els diferents projectes de recerca 
per a trobar una vacuna (i trac-
taments mèdics efectius) estan 
avançant molt ràpid, però encara 
no es veu el final de túnel. 
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http://www.hunivers.com
http://www.instituteofnext.com
http://www.bsm.upf.edu
https://www.instituteofnext.com/lessons-covid/
https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacc.2020.04.008
https://www.spencerstuart.com/leadership-matters/2020/may/leadership-in-a-covid-19-world-the-power-of-humility
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