Els nostres companys de treball, amb independència dels
seus càrrecs, ni seran rivals,
ni seran “jefes”, sinó que esdevindran IGUALS, amb els
que compartirem un tram
del camí i alguns somnis,
projectes i objectius.

Els líders que encara veuen
als altres com obstacles que
“cal superar” o peces que
“cal col·locar” han passat a la
Història. Els líders que no es
volen conèixer per conèixer
adequadament als seus, han
passat a la Història. Els líders
que no saben demanar ajuda,
han passat a la Història.

Els nous temps exigeixen conrear les relacions escoltant,
reconeixent i arribant a acords que permetin avançar
PLEGATS. És el moment de buscar aliances i compartir propòsits, de definir responsabilitats, individuals i
col·lectives, per compartir compromisos i camins.
La interdependència implica comunicació que vol dir
posar en comú i compartir la identitat, el dia a dia i el
projecte de l’empresa.
El temps de les receptes i les bones intencions ha caducat. S’imposa dissenyar un estil comú, una manera de
fer, un ADN que ens faci abandonar l’acompliment per
passar al compromís.
Aquesta crisi ens ha ensenyat que quan es permet que
les persones s’organitzin per poder continuar treballant
d’acord amb les seves circumstàncies individuals ( fills
petits, gent gran a càrrec...) les persones augmenten el
seu benestar i les empreses la seva productivitat.

Hem entrat de ple a l’era de
la INTERDEPENDÈNCIA. I
aquesta també ha vingut per
quedar-se.

Cal crear ambients de confiança on la informació, la
cooperació, la creativitat i les emocions flueixin.
Amb la gestió de la por també hem après a posar en
marxa noves dinàmiques que ens han permès afrontar
les noves exigències.
Els directius no tenim totes les solucions, ni ens cal
tenir-les. Escoltar als nostres i posar en marxa el que ens
proposen, ens dóna la força per adaptar-nos de pressa
als canvis sobtats imposats per la pandèmia. Sols mai ho
hauríem pogut fer.
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