
“Sovint, quan ens imaginem el futur, anticipem el pitjor 

que ens pot passar, i aquesta visió negativa és la causa 

que retardem innecessàriament les decisions.”

Helena Guardans i Cambó
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Vet aquí un llibre especial, revolucionari, que extreu lliçons de la vida familiar per aplicar a la vida 

professional. Té una perspectiva femenina, la mateixa que sempre ha sospitat que la vida familiar 

no és prou valorada. Va contra el prejudici masculí que creu que l’únic important és la feina, el 

poder i els diners i que l’àmbit de les emocions es regula per si sol i a més a més és 

intranscendent, una posició falsa i perjudicial per a qui la sosté. 

 

Una líder empresarial reconeguda com Helena Guardans recull aquí experiències personals amb 

els seus fills que li han inspirat la millor manera d’organitzar equips, de comunicar més 

convincentment o de resoldre conflictes a la feina. Històries delicioses que atraparan des de la 

primera pàgina tant a la lectora com al lector, potser ell més necessitat d’equilibrar les dues 

facetes de la vida. 

 

 

“A cada pàgina descobreixes confidències plenes de saviesa que t’obren noves 

visions per afrontar els constants reptes de la vida. Magnífic!” 

Ángela Becerra, Escriptora 
 

 

 

Helena Guardans i Cambó (Barcelona, 1960). Va estudiar a 

Esade i a New York University. Després va treballar en 

màrqueting, comerç internacional i publicitat. El 1994 va fundar 

Singular, empresa de serveis, avui integrada al grup 

internacional Webhelp. N'és la presidenta a Espanya, amb més 

de 4.500 persones treballant en 28 idiomes. Ha estat consellera 

de diverses empreses i actualment és sòcia de l'International 

Women's Forum (IWF) i del World Wild Fund (WWF). És 

membre del consell rector de l'Associació pel Progrés de la 

Direcció (APD), del patronat de la Fundació Ashoka i de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Des del 2019 és 

consellera de Fira Barcelona. Està casada, té dos fills, la Laura i 

l’Òscar, i viu a Barcelona. 
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"Un manual de la prudència corporativa, un manual per a l’equilibri.  

La història d’una humanista interactuant amb el món". 

Carlos Barrabés, Empresari 
 

 

Pròleg (fragment) 
 
 

Aquest llibre és una feliç troballa en el terreny de la reflexió sobre la manera d’exercir 

amb èxit per part de les dones el lideratge dins del món empresarial, i de fer-ho no 

sols compatible amb el desenvolupament d’una vida personal i familiar plena com a 

dona i mare, sinó de fer-ho com un tot orgànic. 

 

Escrit per una dona, i pensant especialment en les dones que s’enfronten al repte de 

conciliar la vida familiar amb la professional, aquest llibre és d’indubtable interès també 

per als homes. I, més enllà, també per als joves que en l’inici o transcurs de la seva 

trajectòria  professional s’enfronten a situacions de conflicte i cooperació. [...] 

 

El recorregut per les vint-i-set narracions permet veure el lideratge intencional que 

desenvolupa l’Helena. Un lideratge que combina de manera meravellosa el propòsit 

empresarial i l’humanisme directiu. No apareix en cap de les pàgines el comportament 

egòlatra i pagat de si mateix tan freqüent en el món directiu. Per contra, veiem un 

lideratge humanista en el qual l’Helena no pretén aparèixer com la persona més 

intel·ligent de cada reunió. Al contrari, s’esforça a crear un entorn en el qual els altres 

puguin tenir èxit. La seva conducta respon a la definició de líder com aquella persona 

que fa millorar els que són al seu voltant. [...] 

Antón Costas 

Catedràtic d’Economia 

President de la Fundació Cercle d’Economia 
 

 

"Humor i realitat a cada capítol. Pàgines d'emocions i aprenentatges. Una lectura 

imprescindible per a professionals que s'enfronten al repte de ser mares (i pares)". 

Mar Alarcón, Emprenedora digital 
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