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L’ECONÒMIC

EINES

Recorte en color

DIUM

% de ocupación: 23,70

Valor: 2587,08€

Periodicidad: Puntual

Tirada: 20.996

LECTURES

CONSULTORI FISCAL

Les grans veritats del
lideratge que duren
amb el pas del temps
LAS 10 REGLAS DE ORO DEL
LIDERAZGO
M.A. Soupios - Panos
Mourdoukoutas
EMPRESA ACTIVA
13 €

Hi ha pocs dubtes que molts
dels problemes de la nostra
societat tenen el seu origen
en una extraordinària penúria del lideratge. En la política, l’empresa, l’educació i altres camps, se’ns recorda
constantment la ineptitud
dels que estan al capdavant.
En aquestes circumstàncies
no ens pot sorprendre que
hagi sorgit una indústria casolana entorn d’aquest tema.
Encara que hi continua havent els que pensen que els líders tenen uns atributs in-

Difusión: 14.191

nats que no es poden ensenyar, una àmplia majoria
creu que una barreja ben
concebuda de coneixements
tècnics, experiència laboral i
tècniques de gestió personals
poden donar com a resultat
un líder eficaç.
Encara que és innegable que
factors com els mencionats
són aspectes importants de
l’historial d’un líder, els autors destaquen una altra variable que implica una visió
àmplia de la condició humana, el que ells denominen una
“filosofia de vida”. En aquest
sentit, la premissa de Las
diez reglas de oro del liderazgo explica que es pot trobar en l’origen del tret distintiu clau d’un autèntic líder

SALARIS I AUTÒN
Puc no donar-me
d’alta d’autònoms
si facturo menys
del salari mínim
interprofessional?

en una visió del món fundada
filosòficament, on l’antiga tradició clàssica es converteix en
una font rica i valuosa
d’aquests coneixements.
En el llibre, els lectors hi trobaran les deu regles que ha de
complir un bon líder. És un llibre breu, de 138 pàgines, i directe, que mostra que moltes
de les coses que ens volen vendre com a novetats són més velles que l’anar a peu.

LECTURES

La pregunta fa referència a una
emprenedora que vol iniciar
una botiga on line de productes cosmètics i no creu que ingressi més de 100 o 200 euros al
mes el primer any. Com passa
molt sovint, un conegut li ha
dit que no cal que es doni d’alta
d’autònoms a la Seguretat Social perquè hi ha una sentència
que ho defensa, dient que no
cal per a activitats esporàdiques. Tot i així, no ho acaba de
veure clar, i amb raó. La sentència fa referència a un subagent d’assegurances i, en
aquest cas, el jutge entén que
no existeix habitualitat en
l’activitat, ja que va cobrant les
comissions respecte de les assegurances en cartera, de ma-
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CONSULTORI SOBRE GESTIÓ

Cap a un nou model
de convivència
planetària

EL PERFIL DE LES

CONSTRUIMOS BIOCIVILIZACIÓN
Sandra Campos (i altres)
ICARIA / MILENRAMA
17 €

Els perfils sol·licitats per les
pimes són diversos i de tots
els sectors, atès que en molts
casos es tracta de vacants que
no s’havien cobert durant els
darrers anys i ara es constata
la necessitat de fer-ho. En altres casos, ens trobem amb la
necessitat d’incorporar nou
talent per impulsar nous
projectes.
Podríem dir que els àmbits
relacionats amb la informàtica, les vendes i la internacio-

Pensem que la humanitat està vivint una crisi sistèmica
global que afecta tots els nivells de l’ésser humà, tant interiors (valors, mentalitats...) com exteriors (organització social, econòmica,
política, finances...).
I si bé és cert que la humanitat ha estat acompanyada a

La proposta des de la perspectiva de la “biocivilització” és posar l’“essencialitat” d’un nou model de convivència planetària en el teixit de la vida, aquesta xarxa
de la qual formem part tots
els éssers vius: humans, animals, natura, planeta, d’una
manera interdependent en la
qual irreductiblement estan
relacionats les parts com el
tot i entre elles mateixes.
Des del primer moment

Quins són els perfils
més demanats per
les pimes
catalanes?

de treball amb l’ànim
d’aportar el seu gra de sorra
en aquesta direcció.
El llibre Construimos biocivilización, de 200 pàgines,
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