
I Haurem o rnsrsflr mes que eils.

20 anyg a lliçons: I, Aprendre
ra fa just 20 anys finalitzava els meus estudis

universitaris i començava a treballar. Volia compartir

amb tu, les 4 lliçons que he après en aquestes dues

dèçades com a professional. La primera lliçó té a veure amb

Aprendre (les properes tres sêtmanes et comentaré l4resta).

La primera lliçó amb què em quedo és la necessitat

d'aprendre de forma constant. Ho diu molt clar l'escriptor

Francisco Alcaide "el teu futur depèn bàsicament de la teva

capacitat d'aprenentatge". A l'acabar els meus estudis a ESADE

estava esgotat i satisfet després de sis anys de molt estudi i

sacrifici. Em pensava que donava per acabada la meva etapa

formativa. Greu error. He après que l'estudi i l'aprenentatge

t'han d'acompanyar durant tota la vida. De fet, el máteix dia

de la meva graduació vaig escoltaç en els discursos, una frase

que em va impactar.

Deia un expert financer "porto tota la vida analitzant

inversions de tot tipus, en renda fixa, renda variable, en

divises, en actius immobles... i en la vida he trobat una

inversió més rendible que la formació". Així que la idea que

tenia que s'havia acabat estudiar s'esvaiã just el primer dia

de la meva etapa professional. Va ser un dels millors consells

que he rebut mai. Resulta imprescindible continuar estudiant

al llarg de la vida si vols ser un professional de prestigi en

el teu àmbit d'actuació. També he après que, més que

estudia4 e,l que realment és decisiu és aprendre. En aquests

20 anys he intentat aprendre molt. Una de leS principals vies

d'aprenentatge ha estat la lectura. He llegit gairebé un míler

de llibres de manogemenf durant aquests anys. I t'he de dir
que ha estat una magnífica i divertidíssima forma d'aprendre.

llhàbit de la lectura és magnífic i qualsevol persona que vulgui

estar al dia en el seu àmbit professional ha de llegir molt.

Per continuar aprenent, una bona via també és la d'assistir a

conferències, En els darrers anys és un sector que ha crèscut

moltíssim i segur que tots tenim ben.a prop grans actes de

conferències que ens permetran continuar aprenent. En

aquestes dues dècades he assistit a centenars de conferències

(la gran majoria d'elles graturtes) i he après i gaudit molt tot
escoltant els conferenciants. Per aprendre també cal sorlir

Cal continuar aprenent. Gandhi
deia: rViu com si haguessis

de morir demà, aprèn com si

MOIT PERSOÍIAT
XAVI ROCA

@XAVIROCAl

i ampliar. la teva zona de confort. Sempre m'ha agradat fer
aquelles coses que no sé, m'han atret molt els nous reptes. I

quan un repte ja l'he assolit m'agrada buscar nous reptes. Per

això he canviat sovint de feina i de reptes professionals. Penso

que no estancar-te, fer nous projectes i treballar en diferents

entorns i en diferents àmbits ajuda moltíssim a aprendre.

I també una de les millors formes d'aprendre és aprendre dels

altres. Hi ha una dita'que diu que "ets la mitjana de les cinc

persones amb les que t'envoltes", així que cal prestar molta

atenció amb qui treballes a nivell professional. Des de ben

petit sempre he estat molt observador i molt preguntaire.

M'encanta observar a la gent del meu entorn, preguntar-

los moltes coses... sobretot per aprendre dlells. He tingut
la sort de poder treballar en moltes empreses i en molts
projectes diferents. Amb la qual cosa he tingut l'oportunitat
de compartir amb grandíssims professionals, dels que he

après moltíssimes coses. També t'he de dir que m'he trobat
amb professionals molt fluixos i també m'han servit de lliçó

de cara a veure què no he de fel què he d'evitar si vull ser un

bon professional.

En definitiva, he après que cal continuar aprenent durant

tota la vida. Com deia Gandhi "viu com si haguessis de morir
demà, aprèn com si haguessis de viure sempre".

haguessis de viure sempre"


