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Presentació

La publicació d'aquest volum de casos resolts per l'administració
de les organitzacions vol servir per donar suport als estudiants en
punts bàsics de la matèria. Cal tenir en compte que molts dels
aspectes de tipus més conceptual de la disciplina requereixen
l'aspecte d'aplicació, que en resulta clau. És, doncs, una de les
voluntats principals d'aquesta publicació servir de suport, per
mitjà d'un conjunt de casos centrats en aspectes rellevants de
l'administració d'organitzacions, que permetin reforçar els
conceptes i fer reflexionar, per anar madurant en una disciplina
tan extensa com pot arribar a ser l'administració.

L'objectiu és aconseguir el domini de la matèria, i obtenir-ne una
visió tan àmplia com sigui possible, integradora de les tècniques
i els conceptes del món de l'administració. L'equilibri últim de
l'estat al qual es vol arribar es fruit de la maduresa de reflexió i de
l'experiència, cosa que en última instància només es pot
aconseguir vivint el dia a dia a l'empresa.

El llibre, doncs, vol intentar en la mesura que sigui possible
substituir l'aspecte de la pràctica diària per la pràctica amb casos
preparats per centrar l'atenció en els punts més rellevants d'una
forma simplificada, mantenint la visió de conjunt. Es vol donar
també un instrument vàlid per al suport a la formació en les
assignatures de l'àrea, al Departament d'Organització d'Empreses
de la UPC.

Finalment, volem expressar l'agraïment més sincer al nostre amic
Sergi Arbós per la seva valuosa col·laboració en la preparació del
text, sense la qual el llibre difícilment hauria sortit a la llum.
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