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LA SOLUCIÓN
JOSEF AJRAM
A Josef Ajram només li calia sortir al popular Salvados de Jordi Évole per créixer en
fama i reconeixement. Els seus dos llibres
anteriors es van saldar amb múltiples reedicions, i aquest últim va camí de repetir
l’èxit. Aquest peculiar trader dóna les claus
per entendre les derives que els mercats
provoquen en el sistema financer. Ajram
parteix de la seva experiència per explicar
com la velocitat dels mercats provoquen
el desconcert absolut en les institucions,
que sempre van un pas enrere en la presa
de decisions. Però Ajram és un home pràctic i aporta la seva proposta de solució. ///
PLATAFORMA EDITORIAL

Digitalitzar sí,
però de manera
intel·ligent

D

igitalitzar els documents
ens permet, a banda de cuidar el medi ambient, millorar l’eficiència i l’agilització. El món electrònic ens ofereix
aquestes característiques, però cal
estudiar bé els processos i sobretot
preveure la seguretat jurídica. Actualment, disposem de mitjans tecnològics de baix cost que ens poden ajudar
a complir-la, com el certificat digital.
Falsejar una signatura manuscrita en
actes habituals, com ara la d’un tiquet
de compra en una tauleta de signatura d’un supermercat, és fàcil. Si analitzem els moviments de papers a les
nostres empreses, des de simples correus electrònics a altres documents
més compromesos com contractes,
arribarem a la conclusió que la seva
manipulació és costosa, lenta i sobretot, poc segura.
Quan rebem qualsevol d’aquests documents, tenim la seguretat que el destinatari és qui diu ser? Que el document
no ha estat modificat des de l’origen
fins al destí? Signar amb un certificat digital tots els documents és encara poc freqüent, però cada vegada
s’anirà implantant més, perquè permet la seguretat necessària. Ara bé,
cal signar sempre amb el certificat?
Com tot a la vida, en funció de la importància del document, les evidències electròniques que aportin seguretat a les parts s’han de sospesar i, sobretot, facilitar els mitjans necessaris
sense incrementar els costos ni generar dificultats. Cal imposar la proporcionalitat.
Entre el món anglosaxó, en què el
compte de Facebook és considerat un
identificador suficientment segur en
alguns àmbits, a l’Estat espanyol, on
la legislació és força rígida quant als
mecanismes i dispositius de signatura electrònica segura, estan començant a sorgir alternatives que combinen la facilitat de la signatura manuscrita amb la força legal de la signatura
electrònica basada en certificats digitals. Hi haurem d’estar atents.

Lluís Godayol
Empresari

SUPERE EL NO

BUSCA TU
ELEMENTO

WILLIAM URY

KEN ROBINSON

Moltes vegades, l’èxit
no depèn només de la
pròpia voluntat, sinó
de la resposta dels
receptors. Aquest llibre
ens dóna les claus per
negociar amb persones
predisposades pel
“no”i per no caure en el
desànim.
/// GESTIÓN 2000

Robinson és tot un
guru en qüestions de
creativitat, innovació i
recursos humans. Els
seus llibres es venen
arreu del món, i en
aquesta obra torna
a aprofundir en la
recerca del talent ///
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www.elblogsalmon.com

CONCEPTES I NOVETATS
EMPRESARIALS A L’ABAST
Si hi ha un color anunciat a l’economia, aquest és el salmó. Potser és un
costum de la premsa escrita, però
elblogsalmon.com ha volgut traslladar-lo al món virtual. Aquest portal
ofereix als empresaris l’explicació entenedora de tot tipus de conceptes
i el seguiment de les novetats més
pràctiques que es donen en el món
empresarial. No només això. El web
té múltiples seccions, pel que el visitant podrà recórrer les últimes tendències i informacions vinculades al
món de la macroeconomia, el management i els mercats internacionals.
Amb aquesta pàgina, descobrir els
últims moviments de les grans empreses internacionals o saber què és
la pignoració està a només un clic de
distància.

www.blogempresarios.com
la guia per no perdre’s
El nom ho diu tot. Blogempresarios vol
ser la guia dels empresaris. Consells,
experiències, curiositats i tècniques
de motivació dirigides a tota mena de
directius d’empresa..

www.totempresa.com
el lloc de trobada
Totempresa.com és un nou portal web
que pretén reunir les empreses del
territori perquè es promocionin i tinguin
un espai on comunicar-se i donar a
conèixer els seus projectes..

D'autònoms i
d'emprenedors

A

quest darrers dies he pogut
observar, i estic segur que
vosaltres també, que es parla molt dels emprenedors.
Els darrers anys s’ha fet en àmbits més
tècnics, però en aquest moment és molt
evident i curiós que estigui en boca de
tothom. Fins i tot se’ls ha atorgat en alguns casos la condició de salvadors de la
situació econòmica del país i la base necessària, sinó imprescindible, de la reducció de l’atur que ens ofega. Aquestes darreres afirmacions, no per no ser
reals, que ho són en una economia com
la nostra, no deixen de ser molt reduccionistes.
Jo també els valoro i mostra és que com
ja haureu pogut veure en el títol, els he
posat amb majúscules. Els he valorat
sempre, i aquest fet m’ha portat a ser
empresari, amb petits èxits i grans fracassos dels quals he pogut aprendre la
dificultat que comporta l’emprenedoria.
És per això que lamento que fins no fa
gaire a l'emprenedor se l'etiquetés només de vocacional i quasi se’l tractava
com un element menor en el món de
la empresa, pel que correspon a l'ajut i
suport. Això sí, fins que no aconseguís
l’èxit, llavors les lloances venien d’arreu
i tothom s’apuntava al carro.
Ara que les empreses consolidades tanquen, deslocalitzen, redueixen, amortitzen, externalitzen i en molts casos marxen, és quan li comencem a donar un
valor a l'emprenedor i per una qüestió legislativa, a l'autònom, ja que aquell ha de
tenir, en la majoria dels casos, la condició d’autònom per desenvolupar la seva
feina professional. Els autònoms, ja que
en parlem, són un altre perfil que ha estat menystingut socialment. Se’ls penjat l'etiqueta de treballador manual, de
poc talent, baixa qualitat i mínima qualificació. Sigui com sigui, ara que necessitem gent que sigui capaç d'innovar, somiar, arriscar-se, crear i ser valent amb
constància, perseverança i compromís
ens adonem que qui hem d’anar a buscar
són als autònoms i emprenedors després que al llarg dels anys i la pròpia legislació no els ha tingut presents tal com
calia. Cal aprendre i reconèixer qui són
els que se la juguen quan les coses van
bé i quan van menys bé o malament.

