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Persones en cooperació: 
protagonistes del model de gestió 
corporatiu de Mondragon 
J O S É  L U I S  L A F U E N T E
Grup MONDRAGON

Resum

La Corporació Mondragon, referència mundial en cooperativisme 
de treball associat, ha desenvolupat un Model de Gestió propi, en el 
qual les Persones són les principals protagonistes, perquè treballant en 
equip, col·laborant, és a dir, en Cooperació construeixen un Projecte 
Compartit i es doten d’una Organització Participativa per a dur-lo a la 
pràctica. Aquest Projecte es porta a terme aplicant els conceptes més 
avançats en la gestió per a aconseguir ser una Empresa Excel·lent que 
obté bons Resultats Sòcioempresarials. 

Per a il·lustrar la manera concreta en la qual posar en pràctica les 
orientacions del Model de Gestió Corporatiu, Mondragon compta 
amb una sistemàtica d’identificació, validació i difusió de Bones Pràcti-
ques d’aplicació dels seus conceptes, en empreses concretes. 

Per a l’avaluació del progrés en la implantació del Model s’utilitza 
una Eina pròpia d’Autoavaluació que permet el desenvolupament de 
plans d’accions per a donar resposta a les àrees de millora identifi-
cades.

Paraules clau

Mondragon, management, organització, cooperativa, autoavalua-
ció, plans acció, EFQM.
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Abstract
Mondragon Corporation, a world reference in Workerś  Coope-

ratives, has developed its own Management model, in which People 
are main protagonists, because, working together, i.e. in Cooperation 
built a Joint Project and embrace Participative Organization in order to 
undertake it. This project is carried out by applying the most advanced 
management concepts to become an Excellent Company that obtains 
good Socio-entrepreneurial Results. 

To illustrate specific mode in which to implement the Corporate Ma-
nagement Model guidelines, Mondragon has a systematic identifica-
tion, validation and dissemination of Good Practice implementation of 
their concepts, in individual enterprises. 

To assess progress in implementing the Model an own Self-Assess-
ment Tool is used, that allows to develop action plans to address the 
identified improvement areas.

Keywords

Mondragon, management, organization, cooperative, autoevaluati-
on, actions plans, EFQM.

1. Presentació de Mondragon

La Corporació Mondragon constitueix una experiència mundial úni-
ca de desenvolupament en cooperació. Nascuda a la localitat basca de 
Mondragón el 1956, a l’empara d’una escola professional i d’un petit taller 
d’electrodomèstics, Mondragon ocupa avui el setè lloc entre les empreses 
espanyoles per xifra de negoci i constitueix el principal grup empresarial 
del País Basc. A la fi del 2008 donava ocupació a 92.773 persones que 
treballaven en 256 entitats i empreses en quatre àrees d’activitat: Finances, 
Indústria, Distribució i Coneixement, àrea aquesta última que inclou 12 
Centres Tecnològics i una Universitat de caràcter cooperatiu. 

Les Cooperatives de Mondragon continuen guiant-se per la mateixa 
filosofia participativa i solidària dels seus inicis, en les que predomina la 
Persona i la Sobirania del Treball, tenint com a principals objectius: la crea-
ció d’ocupació, la promoció humana i professional dels seus treballadors i 
el compromís de desenvolupament amb l’entorn social en què s’assenten 
les seves empreses. 

Empresarialment, Mondragon engloba l’activitat d’aquests quatre sec-
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tors: Finances, Indústria, Distribució i Coneixement, que funcionen autò-
nomament dins d’una estratègia de conjunt. 

L’Àrea Financera comprèn el negoci bancari de Caja Laboral i l’activitat 
de Lagun-Aro, Entitat de Previsió Social de la Corporació, així com la 
d’Assegurances Lagun Aro. A la fi del 2008, els Recursos de Clients de 
Caja Laboral ascendien a 13.988 milions d’euros i el Fons Patrimonial de 
Lagun Aro a 3.815 milions d’euros.

Mondragon va obtenir el 2008 uns Ingressos Totals de 16.770 milions 
d’euros, que van suposar un increment del 6% respecte al 2007 en termes 
homogenis, prenent com a base les cooperatives actuals. Dels 16.770 mi-
lions, 6.511 milions van correspondre a l’Àrea Indústria, 9.073 milions a 
l’Àrea Distribució i 1.186 a l’Àrea Finances. 

L’Àrea Industrial té una important presència internacional (58,2% de 
la seva facturació) canalitzada a través de l’exportació de productes i la 
implantació a l’exterior, i compta a la fi del 2008 amb 73 filials a 16 paï-
sos: Xina (13), França (9), Polònia (8), Txèquia (7), Mèxic (7), Brasil (5), 
Alemanya (4), Itàlia (4), Regne Unit (3), Romania (3), Estats Units (2), 
Turquia (2), Portugal (2), Eslovàquia (2), Tailàndia (1) i el Marroc (1). A 
la figura 1 es presenta un mapa amb les localitzacions de les implantacions 
exteriors. 

Figura 1: Implantacions internacionals.
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De les noves plantes exteriors destaquen les implantacions de Batz a 
Txèquia, Mèxic i Xina, situada aquesta última en el Parc Industrial promo-
gut per Mondragon a Kunshan, pròxim a Shanghai, juntament amb les de 
Fagor Industrial i Fagor Arrasate. Cal subratllar també les negociacions 
portades a terme per a projectar un altre Parc Industrial Corporatiu a Índia, 
pròxim a Mumbai, la construcció del qual s’ha iniciat en el segon semestre 
del 2009.

A Espanya, Mondragon ocupa llocs de lideratge en la majoria dels 
sectors industrials en els que està present: Electrodomèstics, Components 
d’Automoció, Components per a Electrodomèstics, Màquina-Eina, Con-
trols Numèrics, Màquines d’envàs i embalatge, Sistemes industrialitzats 
per a la construcció i Grans Estructures Metàl·liques. Per a la innovació de 
productes compta amb el suport dels Departaments d’I+D de les pròpies 
Cooperatives i amb 12 Centres Tecnològics de caràcter sectorial.

A l’Àrea Distribució, liderada per Eroski, es va produir el 2008 
l’obertura de 164 nous establiments i es va aprovar el procés de cooperati-
vització, de manera que s’inicia la conversió en cooperatives de les actuals 
societats participades d’Eroski, així com el pas gradual dels seus treballa-
dors assalariats a socis de treball. En finalitzar l’exercici, Eroski comp-
tava amb una xarxa comercial de 115 hipermercats, 1.029 supermercats, 
274 oficines de viatges, 53 gasolineres, 44 botigues d’esport Forum Sport, 
300 perfumeries IF i 6 botigues d’oci i cultura ABAC. A més, disposava a 
França de 4 hipermercats, 16 supermercats i 17 gasolineres. 

Una altra activitat fonamental en la Corporació és la del Coneixe-
ment i la Innovació, considerats elements claus per a la creació de noves 
ocupacions de major qualificació i més valor afegit. Una labor que es va 
intensificar el 2008 a través del nostre Pla de Ciència i Tecnologia, de 
l’activitat de la nostra Universitat que compta amb prop de 4.000 alum-
nes, dels nostres 12 Centres Tecnològics i del Pol d’Innovació Garaia, 
que va donar una decidida embranzida al seu desenvolupament: amb la 
inauguració d’Edertek, centre d’investigació en materials metàl·lics per 
a automoció; la constitució d’Etic, fruit de l’acord amb Microsoft, per 
a aplicacions microinformàtiques basades en tecnologies incrustades; i 
l’inici de la construcció del Centre Ikerlan-IK4 CIC Microgune, per a la 
investigació en nanotecnologies.

Dins d’aquesta Àrea del Coneixement, que constitueix un dels nostres 
principals diferencials com a  grup empresarial, cap ressaltar que Mon-
dragon Unibertsitatea va adaptar les seves titulacions a les exigències de 
l’Espai Europeu —el denominat Procés Bolonya—, i va començar la cons-
trucció del Centre d’Innovació en Electrònica en el Pol d’Innovació Garaia 

155_10_012 Noves tendecies.indd   220 12/11/10   11:57:34



221Revista de Comptabilitat i Direcció, Vol. 10, any 2010, pp. 217-230

així com la nova Facultat de Ciències Empresarials a Oñati, vila pròxima 
a Mondragón. 

Mondragon compta a més amb Otalora, Centre de Formació Directiva 
i Cooperativa, que organitza seminaris sobre modernes tècniques de gestió 
i desplega una intensa activitat en la difusió de la cultura cooperativa i en 
la formació de directius.

2. Evolució històrica del Model de Gestió Corporatiu

És difícil definir amb precisió què és un Model de Gestió, atès que el 
terme està subjecte a diferents interpretacions. En aquest apartat fem re-
ferència a la història seguida des que comptem amb una explicitació escrita 
del model, cosa que es produeix per primera vegada l’any 1996.

No obstant això podríem dir que molt abans de comptar amb un docu-
ment que recopilés els aspectes que compon un Model de Gestió, l’Expe-
riència Cooperativa de Mondragon ja comptava amb moltes característi-
ques diferenciadores que davant un observador extern li donava cos propi 
i diferenciador. Les principals especificitats de la nostra experiència estan 
relacionades per la particular interpretació dels principis de l’Aliança Coo-
perativa Internacional en l’entorn de Mondragon, que ha derivat en la con-
creció dels nostres Principis Bàsics Cooperatius recollits a la figura 2.

Figura 2: Principis Bàsics Cooperatius.

!!
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Aquests Principis que van ser aprovats en el Primer Congrés allà per 
l’any 1987, tenen un reflex en diferents normatives que resulten d’obligat 
compliment per a totes les Cooperatives de Mondragon. Però aquestes Nor-
matives fan referència a alguns aspectes molt concrets de caràcter intern 
i no aporten orientacions en els àmbits habituals de la gestió empresarial: 
estratègia, clients, proveïdors, persones, societat, etc. 

En una Corporació tan extensa i diversa com la nostra, necessitàvem 
comptar amb un Model de Gestió Corporatiu com a element de referèn-
cia que aportés orientacions concretes, susceptibles de particularització en 
cada empresa però amb una direcció compartida. El valor afegit d’un Mo-
del de Gestió Corporatiu es fa més evident, si cal, amb el continu creixe-
ment experimentat per la Corporació tant en nombre de persones com 
d’organitzacions que integra. 

Mondragon explicita per primera vegada el seu Model de Gestió Cor-
poratiu l’any 1996 per a orientar a les empreses de la Corporació i intentar 
homogeneïtzar els seus estils de gestió. Aquesta primera versió del Model 
estava fortament influenciada pels principis de la Qualitat Total i tenia una 
forta similitud amb el Model Europeu d’Excel·lència EFQM, en alguns 
dels seus apartats. L’any 2002 es realitza una revisió del Model de Ges-
tió Corporatiu, a fi d’incorporar-hi les últimes tendències en gestió que 
s’havien anat produint en els últims temps, però també amb el propòsit 
d’aconseguir que el nostre Model de Gestió fos més propi de Mondragon. 
No obstant això, com a element de mesurament del progrés en la implan-
tació del Model, es va mantenir l’eina de EFQM, cosa que ens ha permès 
quantificar els avanços en cada empresa, així com la comparació amb al-
tres organitzacions externes.

En diverses reflexions realitzades al llarg de l’any 2006, es manifesta 
la convicció que ens trobàvem al final d’una fase i que necessitàvem d’un 
nou impuls en aquesta matèria, de manera que decidim abordar un projecte 
de revisió en profunditat del nostre Model de Gestió Corporatiu amb dues 
úniques limitacions:

a) El punt de partida havia de ser el que ens uneix a totes les empreses 
de la Corporació, és a dir, la nostra filosofia inspiradora, que en el nostre 
cas identifiquem amb els Principis Bàsics Cooperatius. 

b) Havia d’establir orientacions genèriques però susceptibles de parti-
cularització o concreció per part de cada empresa. 

Després de 18 mesos de debats, contrastos, consens, experiències pi-
lot, etc. al juny de 2007 vam aprovar una nova versió del Model de Gestió 
Corporatiu i una eina de mesurament associat que són les que es descriuen 
a continuació.
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3. Descripció del Model de Gestió Corporatiu

L’esquema principal del Model de Gestió Corporatiu resultant, es re-
cull a la figura 3. 

Figura 3: Model de Gestió Corporatiu.

Com es pot observar, el Model es descompon en 5 Dimensions identi-
ficades cadascuna d’elles per un color diferenciat. 

Els Principis Bàsics Cooperatius no són una Dimensió en si mateixa i, 
per això, no tenen un desenvolupament específic, sinó que són el punt de 
partida. Davant la pregunta de quin hauria de ser el centre, el motor del 
Model de Gestió Corporatiu, existia una gran unanimitat que haurien de 
ser les Persones, atès que són les principals protagonistes, però no com a 
element passiu a satisfer, sinó treballant en equip, col·laborant, és a dir en 
Cooperació. 

Són aquestes persones les que construeixen un Projecte Compartit i es 
doten d’una Organització Participativa per a dur-lo a la pràctica. 

Però aquest Projecte es porta a terme en un context de producte mercat, 
amb clients, proveïdors, aliats, etc., en el mateix entorn en el que es desen-
volupen els seus competidors. Si bé el propi fet cooperatiu ens proporciona 
clars avantatges en l’aplicació dels conceptes més avançats en la gestió, 
cal posar-los en pràctica per a aconseguir ser una Empresa Excel·lent.
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Els resultats obtinguts constitueixen el principal punt d’avaluació 
de l’eficàcia de l’aplicació del Model de Gestió. No existeixen empreses 
excel·lents amb resultats deficients. És per tant fonamental dotar-se d’un 
panell de comandament adequat, seleccionant els indicadors rellevants per 
a comprovar que estem obtenint bons Resultats Sòcioempresarials. 

Aquestes són les Dimensions del nostre nou Model de Gestió Corpo-
ratiu, que actuen en una mateixa direcció, d’una manera coordinada. Per 
aquesta raó el disseny circular i dinàmic del Model intentant mostrar a 
través del seu sentit de gir, la interrelació de les diferents dimensions, el 
dinamisme i l’enfocament PDCA. 

En realitat els principals conceptes del nostre anterior Model de Ges-
tió segueixen estant presents dins de la Dimensió Empresa Excel·lent, 
però el que la nova versió fa és afegir o emfatitzar en altres aspectes, com 
l’especial protagonisme de les Persones que són el motor de gir del propi 
Model, i en el fet que realment comparteixin un Projecte que puguin des-
envolupar a través de la pràctica de l’Autogestió amb tanta intensitat com 
sigui possible.

4. Eina d’Avaluació del Progrés

El que no es mesura, és molt poc probable que es millori, i en conse-
qüència, necessitàvem dotar-nos d’una Eina pròpia de mesura que perme-
tés avaluar el grau de progrés en la implantació dels diferents conceptes 
recollits en el nostre Model. Hem desenvolupat una metodologia d’actuació 
basada en el concepte d’Autoavaluació per un equip de treball representatiu 
de les diferents sensibilitats de les persones de l’organització. A la figura 4 
es presenta el cronograma resum de la Metodologia d’Autoavaluació. 

Fase Matèria Participants
Cronograma / Setmana núm.

1 2 3 4 5 6 7 8

A PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE COORDINADOR/GERENT
2h

B PROPOSTA D’INDICADOR COORDINADOR

C FORMACIÓ INICIAL  I CONCRECIÓ 
D’INDICADORS (Reunió) EQUIP DE TREBALL

4h

D RECOLLIDA DE DADES D’INDICADORS  
(i qüestionari si s’escau) COORDINADOR

E TREBALL INDIVIDUAL EQUIP DE TREBALL
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F PREPARACIÓ REUNIÓ DE CONSEN COORDINADOR

G REUNIÓ DE CONSENS (Reunió) EQUIP DE TREBALL
4h 4h

H PREPARACIÓ DE PRIORITZACIÓ  
D’ACCIONS COORDINADOR

I ELABORACIÓ D’UNA PROPOSTA DE PLA DE  
MILLORA (Reunió) EQUIP DE TREBALL

2h

J APROVACIÓ DEL PLA DE MILLORA  
(Reunió) CD / CR

K IMPLANTACIÓ TOTA L’ORGANITZACIÓ

Figura 4: Metodologia d’Autoavaluació.

Hem definit una sèrie d’Aspectes Mínims que actuïn com a tractors 
per al progrés inicial i unes fases d’evolució per a etapes posteriors. En 
qualsevol cas de la reflexió de l’autoavaluació s’identifiquen unes àrees de 
millora susceptibles de la seva priorització i concreció en un pla d’accions. 

Durant els anys 2008 i 2009 s’han realitzat autoavaluacions d’una ma-
nera generalitzada en les Cooperatives de Mondragon, cosa que ha servit 
per a identificar les principals àrees de millora en els nous àmbits de me-
sura en aspectes com: Comportaments Cooperatius, Projecte Compartit, 
Autogestió, Intercooperació, etc. Després de prioritzar les àrees de millora 
detectades, es defineixen projectes concrets de progrés que la major part 
de les organitzacions ha integrat en el Pla Estratègic i el seu corresponent 
desplegament en el Pla de Gestió anual. D’aquesta manera la planificació 
i seguiment dels projectes de millora, es realitza d’una manera integrada 
amb la resta de les variables de la gestió empresarial.

5. Bones pràctiques corporatives

Com hem dit anteriorment, l’any 2002 es realitza un projecte de revisió 
del Model de Gestió Corporatiu. Dins d’aquest projecte, vam realitzar una 
reflexió en profunditat sobre l’abast que hauria de tenir el Model, concloent 
que a nivell Corporatiu Mondragon, hauríem de comptar amb un Model 
orientador a grans trets, però no de detalls o eines concretes d’aplicació, 
atès que d’una banda aquestes han d’estar personalitzades a les caracterís-
tiques de l’entorn o sector en el qual opera cada empresa, i per altra banda 
aquesta pot adquirir-les de l’oferta existent.

La raó per la que havíem desenvolupat eines concretes en el passat era 
que les empreses demandaven una major concreció a l’hora de posar en 
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pràctica les orientacions del Model de Gestió, i aquesta demanda continua-
ria existint en el futur. La manera en la que se’ns va ocórrer satisfer-la, va 
anar desenvolupant un procés de transferència de Bones Pràctiques Corpo-
ratives la qual cosa contribuiria per altra banda a potenciar els mecanismes 
de comunicació interna i coneixement mutu. 

Així doncs, des de l’any 2002, vam comptar amb un procés d’iden-
tificació, validació i difusió de Bones Pràctiques que il·lustren la manera 
concreta amb què una Cooperativa ha posat en pràctica algun dels concep-
tes del Model de Gestió Corporatiu, de manera que la resta de les empreses 
de Mondragon pot inspirar-se en aquesta manera d’actuar per a aplicar-ho 
en el seu entorn amb l’adaptació requerida. 

Com es pot observar a la figura 5, una experiència va passant per dife-
rents estadis: Possible, Proposta, Seleccionada i Validada. Per a la gestió del 
procés i adoptar les decisions corresponents al pas d’una fase a una altra, 
vam comptar amb Comitès de Treball específics per matèries, els mem bres 
dels quals participen activament en les visites de validació, involucrant-se 
personalment en la presa de decisions. Sense la col·laboració d’aquestes 
persones la gestió del procés seria molt més ineficaç, però òbviament seria 
simplement impossible sense la participació dels directius de les empreses 
de la Corporació que aporten desinteressadament les seves experiències, 
dedicant el seu temps a documentar, a rebre visites dels validadors, a pre-
sentar en públic la seva experiència, a atendre trucades telefòniques, a re-
bre visites d’altres empreses, etc.
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Després de set anys d’aplicació, la valoració que fem de l’experiència de 
transmissió de Bones Pràctiques Corporatives, corroborada per l’evolució 
dels indicadors establerts, és altament positiva, de manera que continuem 
aplicant el procés redissenyat. Comptem a l’actualitat amb prop d’un cen-
tenar de Bones Pràctiques validades i dediquem esforços importants a la 
divulgació per a propiciar-ne la difusió. 

El procés ha adquirit un cert prestigi intern i ha estat al mateix temps 
copiat per Cooperatives o grups de Cooperatives per a propiciar l’intercanvi 
d’experiències a altre nivell de detall més proper al context del sector en el 
que desenvolupen la seva activitat.

6. Resultats obtinguts

L’eina de mesura definida és susceptible d’aportar una valoració quan-
titativa del grau de progrés en la implantació del Model de Gestió Corpora-
tiu, però atès que la seva aplicació es realitza a manera d’autoavaluació, la 
precisió de la puntuació obtinguda pot resultar suficient per al seguiment 
en cadascuna de les empreses, però no ofereix la suficient fiabilitat per a 
gestionar les dades a nivell corporatiu. No obstant això, s’han definit un 

!

Figura 5: Procés de Bones Pràctiques.
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bon nombre d’aspectes mínims, procurant que l’avaluació del compliment 
o no d’aquests aspectes no estigui subjecta a interpretacions sinó que sigui 
demostrable a través d’evidències concretes. Aquest és per tant l’indicador 
que seguim a nivell corporatiu, i mostrem a la figura 6 l’evolució d’aquest 
indicador, que es pot comprovar que és molt positiva. No cal dir que, com 
el seu nom indica, es tracta de mínims i per tant el lògic és que la majoria 
de les empreses els compleixin a curt termini, pel que si bé ens serveix per 
a constatar un progrés, i l’efecte mobilitzador que tenen els mínims, no és 
un indicador suficient per a constatar l’eficàcia del nostre Model de Gestió 
Corporatiu. 

Figura 6: Percentatge de compliment d’Aspectes Mínims. 

Per aquesta raó seguim avaluant el nivell d’excel·lència en la gestió 
a través dels rigorosos processos d’avaluació externa que tenen establerts 
EFQM i Euskalit, atès que encara que compten amb una eina pròpia de me-
sura, vam recomanar també acudir als processos de reconeixement extern 
a aquelles organitzacions que han progressat suficientment. A la figura 7 
es mostren les dades aportades per EFQM del seu esquema de reconeixe-
ments en l’última dècada, en el que es constata l’alt nivell aconseguit per 
Euskadi en excel·lència en la gestió.

!

Mitjanes per any
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Figura 7: Premis Europeus a l’Excel·lència a la Gestió. Font: EFQM.

Estic convençut que en això han influït les polítiques d’actuació esta-
blertes pel Govern Basc i la labor desenvolupada per la Fundació Basca per 
a l’Excel·lència EUSKALIT, de la qual som Patrons des de la seva creació. 
Doncs bé considerant el conjunt dels reconeixements externs d’aquesta ma-
tèria de les organitzacions basques (EFQM, Q Or i Q Plata), Mondragon 
compta amb 27 dels 223 reconeixements (12%) i si ens fixem solament en 
l’univers d’empreses industrials 14 dels 34 (41%). Considerant que Mon-
dragon representa aproximadament un 3,6% del PIB basc i un 6,6 del PIB 
industrial basc, els resultats obtinguts des d’aquesta òptica són altament 
satisfactoris. 

7. Conclusions

Després de la dilatada experiència en l’aplicació de Models de Gestió 
empresarial de caràcter universal, hem arribat a la conclusió que a Mon-
dagon hem de centrar els nostres esforços a desenvolupar aquells aspectes 
que possibilitin el desplegament de dinàmiques organitzatives coherents 
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amb l’esperit cooperatiu d’una banda i amb una millora competitiva en un 
món globalitzat per una altra. 

Per a donar resposta a ambdues inquietuds, el nostre Model de Gestió 
Corporatiu situa la persona com l’element essencial de l’organització, apun-
tant cap a la concepció dels individus com a éssers socials amb dignitat, 
dotats d’intel·ligència i voluntat, com a centre de coneixements i emocions 
i com a tals amb necessitat de compartir projecte amb altres persones que 
tenen interessos en comú. El diferencial que ens aporten les Persones en 
Cooperació, ens permet aplicar amb major eficàcia moltes de les dinàmi-
ques que afavoreixen l’eficiència empresarial, com la gestió per processos, 
la millora contínua, l’orientació al client i per descomptat la innovació per-
manent. 

Si bé el nostre Model de Gestió ha estat dissenyat per a desenvolupar 
els nostres Principis Bàsics Cooperatius, els conceptes que s’hi inclouen 
són traslladables amb l’adaptació pertinent a contextos no cooperatius. De 
fet, ja comptem amb les primeres experiències de personalització del mo-
del per a ser implantat simultàniament en àmbits de gestió multinacionals 
en els que participen entitats jurídiques cooperatives i societats anònimes. 

Òbviament la bondat d’un Model de Gestió no resideix en el seu disseny 
conceptual, sinó en la manera en què realment es posen en pràctica els seus 
conceptes en cada realitat empresarial. En aquest sentit cal apuntar que els 
punts de partida i els ritmes de progrés són diferents en cada organització, 
però l’important és que totes elles progressin en una mateixa direcció i per 
a això comptem amb les eines i el suport corporatiu necessari.
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