
S
obrepès, falta de descans 
i de recuperació durant el 
cap de setmana, treball 

sense pausa... És la realitat d’al-
guns directius i els aspectes que 
poden millorar si tenen una mica 
de cura de la seva forma física. Tot 
això pot acabar afectant la seva 
feina. Steven MacGregor s’ha pro-
posat mirar de trobar la manera 
que el panorama canviï. Per tal 
d’aconseguir-ho, MacGregor ha 
barrejat les seves dues ocupacions 
preferides: l’estudi, la investigació 
i el consell per al món de la em-
presa, i l’esport –ha estat atleta 
professional i triatleta.  

Aquest investigador de l’IESE 
i professor de la UdG va muntar 
fa dos anys una consultora i en 
fa més d’un que estudia tota la 
matèria que relaciona el món de 
l’empresa i l’activitat física. Ara 
treballa per oferir a les companyi-
es eines per ser més eficients grà-
cies al fet que els seus directius o 
la plantilla es posin en forma, cosa 
que ell ha ajuntat en un programa 
que anomena Total Fitness for 
Business. Aquest inclou confe-
rències pensades més aviat per 
ser impartides en universitats o 
associacions d’empresaris, tallers 
de mig dia o d’un dia en els quals 
es cobreixen les necessitats meto-

dològiques sobre com aconseguir 
una bona forma física, mental i es-
piritual, i estades d’un cap de set-
mana que inclouen treball a l’aula 
més activitats, sortides al camp i 
entrenaments bàsics. Abans que 
res, però, una companyia pot de-
manar un diagnòstic i un pla per 

implantar bones pràctiques per 
part dels executius o bé de tots els 
treballadors de l’empresa.

LLIÇONS. Segons MacGregor, a 
més d’aprendre exercicis i acti-
vitats bàsics que els poden ajudar 
a millorar la seva forma física i la 
capacitat de resistència, els que 
segueixen aquests cursos poden 
aprendre també pràctiques i ma-
neres d’actuar pròpies dels espor-
tistes i que, si s’apliquen també al 
món de l’empresa, poden donar 
bons resultats. 

Un exemple d’això l’ha trobat 
MacGregor en el si de la multi-
nacional nord-americana Procter 
& Gamble. El seu conseller dele-
gat ha copiat una de les formes 
d’entrenament dels atletes, que 
consisteix a córrer ràpid durant 
una estona i després recuperar-se 

i tornar a fer l’esforç novament. 
Aquest executiu també fa servir 
les sèries en la seva feina diària: 
«treballa molt durant una hora i 
mitja i després aprofita uns quants 
minuts per prendre un te, fer una 
volta per l’oficina o saludar els 
empleats. Seguidament es torna 
a centrar d’una manera exclusiva 

en la feina durant una altra hora i 
mitja», explica l’investigador. 

MacGregor creu que la ma-
nera de planificar un esdeve-
niment important com ara uns 
Jocs Olímpics o un campionat 
mundial o continental per part 
dels esportistes d’elit por servir 
com a exemple per als directius 

a l’hora de portar a terme la seva 
tasca. La clau en aquest cas és,  
segons el professor, la capacitat 
de combinar objectius a curt i a 
llarg termini. A més, pot ense-
nyar a prestar més atenció als 
detalls petits com ara la nutrició, 
les hores de son suficients o els 
punts flacs personals. Y
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MILLORAR LA FORMA DE DIRECTIUS I 

TREBALLADORS, I, DE RETRUC, DEL NEGOCI

Empreses 
sanes ‘in 
corpore sano’

ACTIVITAT. L’objectiu del creador de l’empresa és utilitzar l’esport com a eina per ser més eficients

PAULA MATEU
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Arxiu

EL PROGRAMES 
CONSTEN DE 
CONFERÈNCIES, 
TALLERS I ESTADES

Més oferta

Fa uns quants anys, abans de con-
vertir-se en l’home que més Tours de 
França ha guanyat en la història de la 
ronda gal·la, Lance Armstrong va viure 
uns quants anys a Girona. No solament 
ell, sinó també una part del seu equip i 
altres ciclistes internacionals, sobretot 
nord-americans, van convertir la ciutat 
catalana en centre dels seus entrena-
ments gràcies a la climatologia, les 
carreteres i les muntanyes que hi ha 
a prop. A causa d’aquest fet, Girona 
va començar a sonar en el món dels 
afi cionats a aquest esport. 

MacGregor hi va veure una oportu-
nitat i va posar en marxa una empresa 
–a part de la que es dedica a posar en 
forma els directius– que porta a terres 
gironines cicloturistes, triatletes i al-
tres practicants d’activitats esportives. 
MACstrong Total Sports Experience 
recluta clients sobretot a Escòcia, An-
glaterra i els Estats Units. La compa-
nyia organitza l’estada completament: 
busca desplaçament i allotjament, i 
ofereix les sortides i activitats espor-
tives, tant de córrer com d’anar en 
bicicleta o de nedar.

L’ATRACCIÓ DE GIRONA PER ALS CICLOTURISTES INTERNACIONALS

La butaca

Recomanacions
LIVE IN LONDON
Leonard Cohen 

CD

}} El polifacètic cantautor canadenc 
recopila en aquest nou treball alguns 
dels seus temes més famosos de la se-
va extensa carrera. Títols mítics com 
Dance me to the end of love, Suzanne 
o Allelujah, gravats en el recital que 
Cohen va oferir a l’Arena de Londres 
el juliol passat. El canadenc serà de 
gira a Barcelona aquest agost. Y

Sony

19,95 euros

LA LLEI DEL PÈNDOL
Antoni Gasol

Llibre

}} El doctor en Ciències Econòmi-
ques per la UB Antoni Gasol s’apropa 
d’una manera planera als esdeveni-
ments que han marcat el col·lapse 
financer. L’economista repassa els 
anys del boom i els excessos que 
han acabat derivant en la crisi més 
aguda dels darrers temps, i proposa 
mesures per afrontar-la. Y

Columna

25 euros


