NOTA DE PREMSA
Gabriel Ginebra exporta la Gestió d'Incompetents als Estats Units
Només un 3% de llibres estrangers aconsegueixen la seva traducció i edició als EUA

El llibre “Gestión de Incompetentes” (Libros de Cabecera) del consultor empresarial
Gabriel Ginebra ha estat editat per al públic nord-americà com a “Managing
Incompetence” per la ASTD (American Society for Training & Development), la
institució més important del món de desenvolupament directiu. En el llibre, Ginebra
exposa la urgent necessitat de reconèixer-nos com incompetents, i posar-nos amb
paciència a corregir-ho: “som més incompetents del que pensem, però tenim més
potencial del que creiem”. Per primera vegada la ASTD fa una traducció a l'anglès
d’un llibre estranger. En el conjunt dels EUA, només un 3% dels llibres en llengua noanglesa aconsegueixen la seva traducció i edició. “Gestión de Incompetentes” també
ha estat editat a Portugal i Brasil . Al mercat nacional, el llibre és ja a la seva 5ª edició.
Igualment, “El japonès que estrelló el tren para ganar tiempo” (Connecta), entra
aquest mes en la seva 4ª edició. Amb to divulgatiu, Ginebra relata com la cultura de
l'excel·lència estaria aconseguint tot el contrari del que es proposa. Ginebra narra la
tràgica història d’un maquinista que va accelerar el tren per complir amb els estrictes
horaris de la seva companyia, doncs en cas contrari s’exposava a un càstig sever. A
l’accident hi van morir desenes de persones. Va ser culpa del maquinista o de la
companyia?. “El japonès...” va ser premiat pel think tank Know Square, en
col·laboració amb Movistar, com el Millor Llibre d’Empresa de l’Any 2012.
Gabriel Ginebra és soci fundador de la consultora ABANTIA Group, amb seu a
Barcelona. Doctor en Organització d'Empreses per IESE, Ginebra porta més de trenta
anys optimitzant el funcionament de tot tipus de multinacionals i pimes locals. En els
seus llibres “Gestió d'Incompetents” i “El japonès...”, Ginebra aborda com les
organitzacions pateixen una estructura extremadament barroca, i com això influeix
en els seus empleats. Proposa diferents solucions com el “management amb
minúscula” o el “lideratge pacífic”. Les seves teories de management són ja un marc
referencial per al know-how del segle 21, i l'han posicionat com un dels consultors
més sol·licitats. (Blog: www.gestiondeincompetentes.com)
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