
STEVEN MACGREGOR  IMPULSOR DEL PROGRAMA «TOTAL FITNESS FOR 

BUSINESS» 

«Només es pot estar 90 minuts concentrat»  
L'empresa Macstrong vincula la bona forma física pe rsonal a un millor 

rendiment laboral 

Del «mens sana in corpore sano» al «corpore sano, empresa sana»?  
–«Sí, des del programa Total Fitness for Business apliquem la teoria que la importància 

d'una bona forma física personal és bàsica 

per al bon funcionament d'una empresa. Tot 

està connectat i hem d'entendre que una 

empresa no és una màquina, és una 

comunitat de persones; per això és important 

que cadascú estigui bé.» 

–Com millora el rendiment d'una empresa 

a través de l'esport? 

–«Sobretot ho veiem per l'evidència en alguns 

exemples del món dels negocis o com ho 

exemplifica el mateix Guardiola amb el Barça 

o altres exemples als Estats Units. Al final, l'objectiu del programa és garantir la 

sostenibilitat dels líders per millorar l'aposta conjunta d'una plantilla.» 

–Suposo que deu ser complicat canviar la perspectiv a de les empreses. 

–«Cada cop la gent n'és més conscient, però encara moltes empreses han de fer el pas; 

tot i això, la gent comença a entendre que hi ha uns actius intangibles que ajuden a 

aconseguir un millor rendiment. L'Estat espanyol, per exemple, és un dels llocs on es fan 

més hores de treball d'Europa, però això no suposa més productivitat.» 

–Com caldria treballar? 

–«Els estudis demostren que només pots estar concentrat 90 minuts seguits; després, cal 

refrescar-se amb una aturada mínima de cinc o deu minuts. Així s'aconsegueix treballar 

amb més eficàcia a qualsevol treball, ja sigui de creativitat, precisió... A més, amb un bon 

estat físic es redueix l'absentisme i les baixes entre el personal.» 

–Abans comentava l'exemple de Guardiola. És un exem ple de líder de grup? 

–«Sí, ell és com un gerent i coneix bé les necessitats de cada persona. Això és molt 

important, sobretot per a ell, que té tantes estrelles a les seves ordres. En el seu cas és 

obvi que amb l'entrenament tenen assumida la part física, però ell va més enllà en el treball 

amb cadascú i com a grup.» 

–Tan bàsica és la qüestió física? 

–«Sense que es cobreixin les necessitats físiques més bàsiques no es pot ser bo a 

l'empresa, però és una inversió important a fer en temps de crisi.» 

–Cal veure la plantilla com el millor actiu i l'apo sta clau per a l'èxit? 

–«Sí, el cert és que, si no s'inverteix en aquestes necessitats bàsiques, costa molt més 

sortir-ne. Sovint es pensa que fer exercici és gastar energia, però realment n'estàs creant, 

perquè el cervell necessita oxigen per rendir al nivell òptim.» 


