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L’oficina:
reinventar-se
o morir

Les oficines rusc, amb llargues file-
res de taules i despatxos, seran una
delesvíctimesdelapandèmia.Des-
prés d’un any de teletreball, amb
prou feinesun4%dels treballadors
volen tornar cadadia a l’oficina, se-
gons un estudi fet per l’IESE i Sa-
vills Aguirre Newman, tot i que
també són pocs, un 14%, els que es
volen quedar només teletreballant.
“Els empleatsnovolen tornara tre-
ballar com abans –resumeix Ro-
dolpheSpina,CFOiresponsablede
la transformació dels immobles de
Bayer a Espanya–. I si treballem
d’unaaltramaneraelsnostresedifi-
cis tambéhaurandeserdiferents”.
“Les empreses estan en un mo-

mentde reflexió: pensant coms’or-
ganitzaran,si fixarantornsperanar
a l’oficina o permetran plena flexi-
bilitat, si obligaran o no a una pre-
sencialitatmínima idequinnivell”,
assenyala Xavier Güell, director de
l’oficina de CBRE a Barcelona. “I
tambéestanpensantquè faranamb
les oficines, per adaptar-s’hi. En un
any, veurem molts canvis”, reco-
neix.
Lapandèmiahademostrat queel

teletreball ésplenamentproductiu.
Amés, la demandade flexibilitat és
tanunànimeque“oferir-laseràclau
per retenir els empleats o per cap-
tar-ne de nous”, assegura Paco Le-
ón, directorde recursoshumansde
Bayer, firma que ha dut a terme a
Espanya una transformació cultu-
ral id’espaispioneraa totel grup.
La interacció física, tot i això, és

Rosa Salvador
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Les empreses s’enfronten al repte d’atreure a l’oficina els
seus treballadors, que opten àmpliament pel teletreball

important per augmentar la creati-
vitat, transmetre la cultura corpo-
rativa, formar elsmés joves o crear
lligams entre els treballadors..
“Abans els empleats anaven a l’ofi-
cinaperquè l’empresa elshi obliga-
va. Amb la nova flexibilitat, les em-
preses hem d’atreure els treballa-
dorsperquèvaginal’oficina,encara
queestrobinmoltagusttreballanta
casa”, assenyala Vanessa Gelado,
directora general de Hines a Espa-
nya. La firma, explica, ha obert un
concurs d’idees per dissenyar les
oficines del futur en la seva nova
promoció, al22@deBarcelona.
Les oficines conserven el seu pa-

per institucional, d’espai de relació
ambel client i aparadorde lamarca
i laculturacorporativa.
Les noves oficines, a més, han

d’aportar un valor afegit a l’em-

L’oficina ha d’integrar en les reunions
presencials els qui treballen en remot.
Google, al seu nou espai pilot, ha posat
pantalles integrades a les sales que
posen tothom al mateix nivell. El soft-
ware per compartir pantalles permet a

Híbrida
tothom escriure a mà, com en una
pissarra blanca. “Les reunions per
compartir informació es poden fer en
remot, mentre que les més creatives
seran presencials”, assenyala Ro-
dolphe Spina (Bayer).

La nova sala de reunions de Google, Campfire, on els assistents en persona s’asseuen en un cercle amb pantalles grans amb els qui teletreballen
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Les zones exteriors, que havien estat de lleure, es convertei-
xen en espai de treball a l’aire lliure, per frenar el contagi
de la covid. S’equipen amb xarxa wifi, preses de corrent i
equips mòbils de videoconferència. A la zona mediterrània
es poden fer servir tot l’any, però s’han generalitzat també
en ciutats fredes com Londres, Berlín o Nova York.

Oberta

L’arquitecta Ana García, en un dels espais Zamness que ha dissenyat ESPAIS ZAMNESS

Equips en què hi pot haver 2 o 10 persones a l’oficina, en
funció del dia i l’opció del teletreball, obliguen a dissenyar
sales flexibles, amb mampares i mobiliari amb rodes. Els
empleats no tindran un lloc fix ni seran al mateix lloc tota la
jornada: hi ha zones de col·laboració i d’altres de concentra-
ció, per a estones de feina individual.

Flexible

Team Pods, amb parets i mobles mòbils, a la seu de Google a Califòrnia GOOGLE

La nova oficina vol ajudar a reforçar els vincles entre els
col·legues que ara passen poc temps junts, la transferència
de coneixements i la cocreació. Els despatxos i sales de
reunions perden sentit i es dissenyen espais per socialitzar,
flexibles i informals, que facin que el treballador se senti a
gust i part d’una comunitat.

Lúdica

Sala de creativitat a Bayer amb mobiliari flexible i murs amb pissarra blanca BAYER

La sostenibilitat és cada vegada més important en el govern
i la imatge de les empreses, i les oficines són el lloc on
demostrar-la. Per reduir la petjada de carboni, l’edifici
prioritza la fusta, utilitza energia verda, recicla aigües pluvi-
als o crea cobertes vegetals. El teletreball, precisament, és
clau per la reducció d’emissions dels desplaçaments.

Sostenible

Camp Charleston, un espai experimental de Google a Mountain View GOOGLE

Les oficines busquen la Certificació Well, que acredita que
són un entorn saludable per als seus treballadors, amb
sistemes de purificació de l’aire, filtratge de l’aigua, il·lumi-
nació, confort acústic i en la climatització. Tenen gimnàs,
pàrquing per a bicicletes, dutxes i vestidors i polítiques de
benestar corporatiu, com ara sessions de ioga o zumba.

Saludable

Detall del gimnàs de la seu central de Bayer Hispania a Sant Joan Despí BAYER

L’oficina es converteix en un centre de serveis per als emple-
ats, a qui ofereix menjar i beguda de franc o a preu reduït
per socialitzar prenent-se un aperitiu o a l’hora de dinar;
formació com ara cursos d’anglès, actualitzacions tecnològi-
ques, sessions de ioga o gimnàstica o un servei per recollir
els enviaments de les compres fetes per internet.

Servicial

Zona de recollida d’enviaments del comerç electrònic a la seu de Bayer BAYER
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presa davant els seus treballa
dors. “Les oficines han de ser un
factor de motivació, generar orgull
de treballar a Bayer i permetre ser
més eficients, per descomptat”, as
senyala León. Les oficines han de
reflectir a més uns valors compar
tits amb els treballadors “perquè
sobretotelsmésjovestrienunaem
presa o la deixen en funció que
s’ajusti o no als seus valors”, asse
nyalaMiquelÀngel Julià, arquitec
te especialista enworkplace imem
bredela juntadelCol∙legideBarce
lona. L’oficina ha d’oferir una
experiència que atregui els treba
lladors, i és un factor que decideix
un jove enginyer a incorporarse a
una startup abans que a una con
sultora, encara que el sou siguimés
alt.
“Al’oficina janohianiremaenvi

armailsofertrucades,sinóafertas
ques col∙laboratives i creatives, i a
socialitzar,iaixòobligaacanviarels
espais”, assenyala Spina. Així, Bay
erdedicaràun40%de les sevesofi
cines a espai de treball personal, un
3040% a espais col∙laboratius i un
altre20%30%aespais informals.
“Lanovaoficina seràhíbrida: per

integrar les persones que siguin fo
ra, teletreballant, en les activitats
presencials; ipercombinarlafeinai
la socialització”, explica Julià.Així,
s’assemblaran més als centres co
mercials o als hotels, ambzones lú
diques i de descans, menjadors in
formals, com els d’una casa, i fins i
totzonesonpuguin ferunamigdia
da els qui teletreballen en una altra
ciutat i venen ocasionalment a les
reunions.
L’augment del teletreball pot re

duirelnombrede taulesqueneces
siten lesempreses,peròelnoucon
cepte d’oficines requereix més es
pai, per la qual cosa finalment es
reduirà només enun 15%o20%els
metres d’oficines. Així, Bayer pre
veu tenir taulesnomésperaunterç
dels seus treballadors, que no tin
dran un lloc fix assignat. “Inicial
mentnohiha estalvi, perquè farem
una gran inversió transformant les
nostres oficines. I en qualsevol cas
no ho fem per motius econòmics”,
assenyalaSpina.
VanessaGeladoexplicaqueaEs

panya lesoficinesdediquendemit
jana 10m2 per treballador (tot i que
elscoworkingshavienbaixataques
ta ràtio fins a només 5m2). “Amb la
necessitat de distància social que
imposa la pandèmia i la demanda
de més espai col∙laboratiu ens en
anirema10o12m2pertreballador”,
assegura.
El principal factor que impulsa el

teletreball és evitar els desplaça
ments. Per això resisteixen millor
lesoficinessituadesalcentre: tenen
més bona connexió de transport i
podenoferiralstreballadorsl’expe
riència del seu entorn, ple de co
merç ideserveis, amésde l’atractiu
del mateix immoble. Moltes em
preses opten tambéper la “fractali
tat”, explica Güell: acostarse a on
viuen els treballadors, amb espais
satèl∙lits, com ara coworkings, per
tenir reunions.
Empreses, promotors i arquitec

tes viuen en un formiguer d’idees.
“Lapandèmiahaestatungranlabo
ratori de noves maneres de treba
llar,demésd’unany.Iencaraestem
en una àrea desconeguda, experi
mentant”, reconeixSpina. c
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Ni tan sols Google no ha pogut pa
rareltsunamiqueamblapandèmia
ha arrasat la manera com treba
llem. Amb 140.000 empleats a 70
països i un soumitjàde 118.000dò
lars anuals (97.000 euros), la com
panyia va anunciar el mes demarç
que tota la plantilla havia de tornar
alafeinapresenciala lasevaoficina
al setembre, almenys durant tres
diesa la setmana.
Fa uns dies, però, Sundar Pichai,

el presidentdeGoogle i la sevama
triuAlphabet, va fermarxaenrere i
al seu blog va anunciar que donarà
l’opcióalaplantilladetornaral’ofi
cinaprepandèmia,reincorporarse
aunaoficinad’unaaltraciutatonhi
tinguiseuoestardemaneraperma
nent fent teletreball. “El futur de la
feinaaGoogleés flexibilitat”, vaas
segurar. La companyia espera que
un 60% de la plantilla torni a la se
vaantiga oficina, i hi vagi presenci
alment aproximadament tres dies
per setmana, mentre que un 20%
aniràaunaoficinad’unaciutatdife
rent i el 20% restant treballarà des
decasa. “Canviaremaunasetmana
laboral híbrida, amb la majoria de
googlers a l’oficina aproximada
ment tres dies a la setmana”, va as
senyalarPichai.
Google havia mantingut durant

tota la pandèmia l’obligació per a
totsels treballadorsd’anar regular
ment a l’oficina, per torns. I en el
mandat de presencialitat de març
s’alineava amb altres grans tecno
lògiques comAmazonoNetflix.La
competènciapeltalententreelsge
gants d’internet, tanmateix, és fe
rotge, i algunes empreses com Fa
cebookiTwitter jahavienanunciat
que permetrien el teletreball per
manent, mentre que d’altres com

Microsoft iAirbnbhavienoptatper
un model híbrid, com el que final
mentadoptaGoogle.
Lacompanyiahadissenyatunes

pai de feina híbrid “per perme
tre’ns treballarambmés flexibilitat
i elecció”que trencaambelqueha
via estat el cor de la seva cultura
corporativa: uncampusambtrans
portgratuïtperanarhi,zoneslúdi
ques,menjar, gimnàs, ioga, serveis,
esdeveniments nocturns..., per tal
que els empleats s’hi passessin tota
la jornada.
Lesnovesoficines,queestan1po

santenmarxaenunprojectepilota
lasevaseudeMountainView,tren
quenambelmodeldeplantesober
tes, ambtaulesmolt juntesperpro
moure la interacció. La firma torna
a la privacitat, ambmés distància i
paravents o plantes per separar
taules o equips. Ha dissenyat fins i
tot un robot que omple un mur de
plàstic transparent al voltant d’una
taulaperdonarhimésprivacitat.
La nova oficina del GooglePlex

serà flexible: molts treballadors no
hi tindran taula fixa, ja que hi ani
ranocasionalment, iGooglehadis
senyat escriptoris automatitzats
querecorden ladisposicióquepre
fereix cada treballador quan s’hi
identifica.Lessalesperfeinacol∙la
borativatambéseranflexibles,amb
moblesimursambrodes,peradap
tarse al nombre de persones que
vagi a l’oficina. I la tecnologia per
metrà integrarqui teletreballi, amb
sales de reunions amb pantalles
grans o pissarres electròniques en
què es podrà escriure des de casa
amb una pantalla tàctil. “Aquests
canvis són el punt de partida per
ajudarnos a fer lamillor feinapos
sible i passarnosho bé fentla”, va
acabarPichai. c
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PREGUNTES ALS DIRECTIUS

Quins considera que són els principals
avantatges d’un model híbrid?

Més flexibilitat 52%

Més nivells de productivitat 49%

Més compromís dels empleats 42%

Llibertat d’elecció 37%

Facilitat de gestió dels empleats 32%

Més socialització 29%

Reducció costos immobiliaris físics 24%

Atreure/fidelizar el talent 24%

No hi ha beneficis 4%

PREGUNTES ALS TREBALLADORS

Què és el que més li agrada
d’anar a una oficina?

Capacitat per concentrar-me en la meva feina
50%

Col·laboració amb el meu equip 43%

Socialització 38%

Capacitat de ser creatiu 37%

Disposar d’espai dedicat per a reunions
amb els clients 33%

Accés a recursos in situ (suport informàtic,
recepcionista, etcètera) 33%

Accés a diversos espais (sales
de reunions, salons, etcètera) 24%

Accés a les instal·lacions (cafeteria,
gimnasio,etcétera) 22%

Nom’agrada tenir accés a l’espai
de l’oficina 4%

Menjar i beguda de franc 16%

Cap de les anteriors 3%

Google es fa enrere

GooglePlex,
les oficines
centrals de
Google a

Mountain
View,

Califòrnia
GOOGLE

La firma
va anunciar
al març
l’obligació
de tornar
a l’oficina
i ara serà
més flexible

L’empresa redissenya les oficines per implantar unmodel híbrid, que
combina la feina presencial amb el teletreball, de vegades permanent

Les noves
oficines
trenquen
el model
de plantes
obertes
plenes
de taules

Hi haurà
poc espai
per a feina
individual i es
prioritzaran
les zones de
col∙laboració
i serveis

per cent
de la plantilla
tornarà a l’antiga
oficina, tot i que
la firma preveu
que dos dies a la
setmana optaran
per teletreballar

60
DADA

països
tenen oficines de
Google. Té
140.000
treballadors que
cobren un sou
mitjà de 97.000
euros anuals

70


