
Jornada “El lideratge 
d’equips híbrids: 
fer empresa amb persones
que treballen en entorns 
i temps diferents”

Lliurament de la 10a edició del
Premi Barcelona a l’empresa
innovadora en organització 
i usos del temps

En els darrers mesos un nombre significatiu d’empreses
han posat en marxa diferents versions del que anomenem
model híbrid, en què les persones assisteixen a l’oficina
només alguns dies de la setmana.

La gestió d’equips que no coincideixen en un mateix
entorn suposa nous reptes per al lideratge.

En aquesta jornada volem aprofundir en la reflexió sobre
les capacitats i les pràctiques necessàries per enfortir 
la cohesió, la col·laboració i la implicació dels equips.

Com cada any lliurarem el premi Barcelona a l’empresa
innovadora en organització i usos del temps, que enguany
celebra la desena edició. 

3 de maig de 2022, a les 9.30 h
Auditori de Barcelona Activa



Programa

9.30 h     Benvinguda
                • Sara Berbel, gerent municipal de l’Ajuntament 
                de Barcelona
                • Fèlix Ortega, director general de Barcelona Activa

9.45 h     Conferència: 
                “Com liderar en temps de sobreconnexió digital?”
                • Sílvia Cóppulo, directora de l’Observatori del Lideratge 
                en l’Empresa i professora de la UPF Barcelona School 
                of Management. Coautora de l’estudi Com liderar 
                presencialment i en remot arran de la crisi de la covid-19

10.15 h   Taula de diàleg:
                “El lideratge d’equips híbrids. Fer empresa 
                treballant des d’espais i en temps diferents”
                • Anna Vilar, Responsable de Relacions Laborals 
                de Henkel Ibérica
                • Oscar Bermejo, Business Development de Softmachine
                • Ana Mayor, Operations Director de Kim Global

11 h         Lliurament del premi Barcelona a l’empresa 
                innovadora en organització i usos del temps 
                (desena edició)

11.20 h   Deu anys del premi Barcelona a l’empresa 
                innovadora: identificant referents per motivar canvis”

• Raquel Gil, comissionada de Promoció de l’Ocupació 
i Polítiques contra la Precarietat de l’Ajuntament 
de Barcelona

11.30 h   Fotografia i espai informal d’intercanvi
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