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BIBLIOTECA
CITA CÈLEBRE: “Si no esperes l’inesperat, no ho reconeixeràs quan arribi”. Heràclit de Efeso, filòsof grec

ZEN BUSINESS ADMINISTRATION
Autor: Marc Lesser
Editorial: Gestión 2000
Pàgines: 239
Un dels reptes més importants 
que tenen els directius actualment 
és la conciliació de la seva vida 
laboral i familiar. I és que triomfar 
en el món dels negocis i, a l’hora 
ser feliç en l’àmbit personal pot 
ser complicat d’assolir.
L’emprenedor Marc Lesser, autor 
del llibre, com molts altres empre-
saris, va construir la seva empresa 
i es va enfrontar als desafiaments 
normals del negoci. El que el feia 
diferent d’altres emprenedors és 
que Lesser va combinar la seva 
vida d’empresari amb l’estudi i la 
pràctica del Zen. Duran més de 30 
anys, Lesser va posar en pràctica 
els seus coneixements budistes. 
En el llibre, l’autor explica his-
tòries per tal de descriure el deli-
cat camí de fer de la vida laboral, 
una pràctica espiritual.

EL TRAÇ DE L’EXCEL·LÈNCIA
Autor: Frances Ribera Raichs
Editorial: Dobleerre editorial i UOC
Pàgines: 598
En aquest particular Who is who 
a la catalana, presentat a la seu de 
Foment del Treball i que compta 
amb el suport d’un gran nombre 
d’empreses i institucions, podem 
trobar algunes de les entitats cata-
lanes capdavanteres de sempre 
però també nouvinguts. Segons 
l’autor, un dels objectius del llibre 
és “esbrinar la qualitat professio-
nal, comercial i tècnica d’algunes 
de les nostres empreses bolcades 
a l’exterior”. 
El llibre recull els casos d’Abertis, 
Agrolimen, Almirall, Basi, Grup 
Borges, Bosch Aymerich, Catalana 
Occident, Cuatrecasas, Esteve, 
Freixenet, Gas Natural, Corpora-
ció Alimentària Guissona, Mango, 
Pronovias, Puig, Banc Sabadell 
i Indústrias Titán entre moltes 
altres empreses. 

YA SÉ QUIÉN TIENE TU QUESO
Autor: Montgomery Lee
Editorial: Granica
Pàgines: 157

“Les coses es poden fer bé o 
com sempre”. Aquest és el lema 
del llibre on l’autor Montgro-
mery Lee, amb un títol que ens 
recorda el best-seller ¿Quién se 
ha llevado mi queso?, demostra 
que moltes vegades, en el món 
laboral i en els negocis, ens 
obsessionem en fer les coses de 
la manera més complicada pos-
sible.  Sovint, això es fa sota el 
pretext d’acabar les coses abans, 
el que, per altra banda, no acos-
tuma a passar. 
Ya sé quién tiene tu queso
és una novel·la empresarial 
d’aventures que amb un to 
metafòric i humorístic amaga 
un agut, crític i alhora, cons-
tructiu retrat de la manera en 
què realitzem els projectes en 
la nostra feina.

Àgora, a les 22 
hores, al 33
Debat d’actualitat 
política.

Economia i Em-
presa, a les 21.30, a 
Catalunya Informació
Repàs de l’actualitat 
econòmica del dia.

No ens 
    podem 

perdre...
DILLUNS

Capital Catalun-
ya, a les 12hores, a 
Intereconomia
Repàs de l’agenda in-
formativa.

Lliçons d’Econo-
mia Recreativa, a les 
10, a Catalunya Ràdio
Amb Josep Maria Ure-
ta i Fabià Estapé. 

DIMARTS

Què,qui,com, a 
les 22 hores, al 33
Programa de divulgació 
de ciència i tecnologia, 
amb Toni Mestres.

Gran Via, a 
Ràdio Intereconomia, 
a les 19
Tertúlia econòmica, 
amb Gemma Tonijuán.

DIMECRES

Fem Números, 
a les 9.30 h a COM 
Ràdio
Divulgació econò-
mica a Matins.com, 
amb Aurora Masip.

La Plaza, a les 
20.15, a Onda Rambla
Anàlisi financera i ter-
túlia econòmica, amb 
Juan García.

DIJOUS

Economía a fon-
do, a les 18.30 hores 
a CNN+
Juan José Toribio i Emi-
lio Ontiveros analitzen 
l’actualitat econòmica.

Hora 25 de los 
negocios, a les 21.30 
h, a la SER
Economia i finances, 
amb Javier Ruiz.

DIVENDRES

El Debate de 
CNN+, a les 23.30h
Debat sobre temes 
d’actualitat, amb José 
Maria Calleja.

A vivir que son 
dos días, a les 8h, a 
la SER
Actualitat amb Àngels 
Barceló.

DISSABTE

30 minuts, a les 
21.35h a TV3
Reportatges a fons, 
introduïts per Joan 
Salvat.

Notícies al 3/24
Tota l’actualitat, de 
manera ininterrumpuda 
al canal de notícies de 
Televisió de Catalunya.

DIUMENGE

TELEVISIÓ PATRICIA COLL

Per què després de sopar –o el que és més greu, du-
rant el sopar– milers de telespectadors després d’una 
llarga jornada laboral es posen davant del televisor per 
mirar com s’investiga l’estranya malaltia d’un nen o per 
descobrir els embolics amorosos entre el personal d’un 
hospital? 
La presència de les sèries d’hospitals, on el component 
mèdic es barreja amb les històries humanes de met-
ges i pacients,  a la graella de les cadenes de televi-
sió és creixent. Mentre el doctor House, amb els seus 
comentaris sarcàstics suma cada vegada més adep-
tes, col·lecciona Globus d’Or i Grammies, i fa pujar com 
l’escuma l’audiència de la nova cadena Cuatro, el CD 
amb la banda sonora d’Anatomia de Grey, –també guan-
yadora de premis i també un altre dels grans encerts de 
Cuatro– arrasa a les botigues de música. Paral·lelament, 
a Telecinco, on aposten més per la producció nacional, 
tanquen la dotzena temporada d’Hospital Central amb 
quasi sis milions de telespectadors (un 33,5% de quota) 
i segueixen estrenant sèries sobre metges, com la no-
va MIR –sobre el procés d’aprenentatge i de maduració 
d’un grup de residents de medicina–, i mantenen el li-
deratge en el prime time dels dilluns amb els forenses 
de CSI –amb quotes de pantalla que ronden el 28% i 
superant els cinc milions d’espectadors–. 
Cal tenir en compte però que aquesta malaltia que po-
dríem batejar com “addicció a les sèries de televisió so-
bre metges i hospitals” no és un mal endèmic del nostre 
país. Ja fa anys que als Estats Units triomfen sèries com 
ER  –la maltractada Urgencias de TVE que va catapultar 
a la fama l’ara estrella del cel·luloide George Clooney i 
que mantenia els seus seguidors malgrat els constants 
canvis d’horari que feia la cadena i segueix fent amb al-
tres sèries de reconeguda qualitat com Perdidos–o com 
Doctores de Filadèlfia –emesa al nostre país per TV3– i 
segueixen innovant amb sèries com la genial House,
que s’ha convertit ja en un fenomen social. Aquí sembla 
que anem per aquest camí. 
Que les sèries de metges i hospitals estan de moda 
és un fet. Però, què és el que ens atrau d’elles? Una 
professió entre altruista i romàntica, com també passa 
amb altres professions com les dels policies o els perio-
distes? Pot ser. El morbo de veure malalties estranyes i 
desgràcies dels altres? Esperem que no. La importàn-
cia que donem a valors com l’empatia i la solidaritat 
presents en la majoria d’elles? Esperem que sí.

Què ens passa doctor?
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