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Resultats, Rendiment i Responsabilitat semblen no 

existir si no estan reflectits en quantitats: el que no es 

pot mesurar no existeix. Així, les nostres organitzaci-

ons s’esforcen en mesurar amb el supòsit que 

d’aquesta manera s’objectiva el que succeeix.  

Els equips experimenten un creixent frenesí per 

produir tot tipus de KPIs que els assegurin un 

compliment responsable de la seva funció de gestió i 

control. Sovint els algoritmes són utilitzats com a 

substituts de la presa de decisions i l’assumpció de 

risc. 

Mesurar, planteja Luc Hoebeke, no és tan fàcil com 

sembla. Implica establir categories, deduir   

classificacions i identificar sistemes de valor implícits.  

Quan aquestes mesures s’apliquen de manera 

inadequada a fenòmens organitzatius complexes, 

poden portar a desnaturalitzar la identitat i finalitat 

organitzativa, i si es persisteix, a la seva inviabilitat. 

“Cal saber per mesurar i no mesurar per saber” 

resumeix l’essència d’aquesta sessió que inclou un 

diàleg on els participants podran compartir les  seves 

Presenta 

Luc Hoebeke 

Enginyer Electrònic i Ciències Nuclears. Consultor 

d’Organitzacions. Contribueix a l’MBA de la Facultat 

d’Amsterdam i Ciutat del Cap. Soci-Col·laborador de 

l’Institut Innova.  

Facilita 

Joan Roma i Vergés 

President de l’Institut Innova. Director del Seminari 

Internacional LIM ‘vivint Lideratge, Innovació i 

Management’. Consultor i professor especialitzat en 

processos de transició organitzativa.   

Llengua de la sessió 

S’utilitzarà principalment el castellà 
 
Lloc 

Sala Lisboa – Planta 3 

Expo Hotel Barcelona 

c/ Mallorca, 1-23 | Barcelona 

Participants  

Aforament limitat. S’atendrà per ordre de sol·licitud 

 
experiències  a   la  vegada  que  emergeixen  noves 

perspectives. 


