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I- L’avui ens obliga a re-imaginar les 
it iorganitzacions

.......si no te gusta el cambio, te va a 
gustar menos aún la irrelevancia.  
T Peters

1- Un nou context global. Res ens és aliè. El macro ha envaït el micro
2- Nova tecnologia. La comunicació, la interacció, la velocitat
3- Nou valor. Noves necessitats no detectades, què suma?, q
4- La marca  Personal? Càlid? Proper? Humà? .....la marca?
5- Un mercat diferent  Competències de Porter. Res s’atura...
6- Un nou treball La nova productivitat resultats? Mec coordinació?6 Un nou treball  La  nova productivitat, resultats? Mec coordinació?  
7- Persones diferents Talents. “la marca personal” Autònoms. MES
8- Nous lideratges  Les 25 regles del talent gestor
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II L’avui ens empeny Impacte de les crisisII- L’avui ens empeny....Impacte de les crisis. 

+
Afectació dels canvis tecnològics i les crisis als sectors.
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III- Una nova jerarquització

Implicació de persones 
a les organitzacions sanitàries

POLÍTIQUESPOLÍTIQUES

Consell 
administració

Directius

FORAFORA DINSDINS

administració

Metges Infermeria

“Managing the care of health and the cure of dessease” 
Gloubermann and Mintzberg

PACIENTSPACIENTS

Gloubermann and Mintzberg



IV- Els canvis de la meso-gestió. 
Una nova jerarquització

Models organitzatius i factors de contingènciaModels organitzatius i factors de contingència
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IV- Els canvis de la meso-gestió. 
Una nova jerarquització

Cal repensar el lideratge
dels processos clau des de la
necessària integració amb tots
l i t tè i

B
els eixos estratègics
i els processos de suport

A

CC
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Una nova jerarquització...
Moltes gràcies! 


