
EL NOSTRE ESPERIT ANTHESIS
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La nostra història i guia per a la cultura, el creixement i el desenvolupament

ESPERIT ANTHESIS. SOM AIXÍ



https://youtu.be/A0xxaAGyc9U


Anthesis:
La florida d'una planta

Sinònims:
Creixement, créixer, maduració, desenvolupament“
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Esperit:
Ànim, principi de les nostres resolucions. Impuls 
dominant segons el qual obrem.

Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans



…

EL NOSTRE 
CREIXEMENT  
RADICA EN 
QUATRE 
ÀREES 

01 Creixement personal
Atraiem als principals experts del món amb 
uns valors i una experiència que convencen.

02 Impuls tecnològic
Creiem que la tecnologia té el poder 
d’amplificar l’impacte de la nostra experiència.

03 Connexió global
El món necessita persones i sistemes que 
ofereixin la seva experiència allà on sigui 
important, tant a nivell local com global.

04 Entrega i Implementació
La nostra mentalitat d’activadors ens impulsa 
cap a l’impacte transformador i ens bolquem   
fins que ho aconseguim.

Els components de la nostra 
estratègia de creixement 
estan recolzats per la 
cultura i els valors 
responsables, el que 
anomenem l’Esperit 
Anthesis.

El resultat és un gran grup 
de persones que viuen 
l’Esperit Anthesis, 
compromeses amb aquells 
clients que volen fer una 
tasca rellevant. Fem que 
succeeixin coses bones i ho 
fem bé.
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LA NOSTRA 
TENDÈNCIA 
A L’ACCIÓ 

Anthesis va sorgir de la frustració per veure 
com van les coses al món:

• Per què avancem tan lentament per fer 
front al canvi climàtic?

• Per què seguim permetent que arribi 
tant plàstic als nostres oceans? 

• Per què és tan difícil passar a models de 
negoci circulars? 

• Per què se segueix explotant als nens a 
les cadenes de subministrament globals? 

• I per què tantes regions segueixen sent 
tan vulnerables? 

Anthesis va ser 
creada amb un 
propòsit clar: 
“construir un 
món més 
resilient i 
productiu”.

“
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El món necessita un gran canvi 
transformador. Però el món només s’estan 
fent projectes organitzatius i de 
“sostenibilitat” aïllats que no s’acaben 
d’implementar bé i que no creen l’impacte 
que necessitem amb la suficient rapidesa. 

A Anthesis coneixem i entenem la 
interdependència entre els components de 
la sostenibilitat.

Per això aconseguim resultats de forma 
diferent al comptar amb una enorme 
diversitat de coneixements en la matèria, 
que aporten les persones del nostre equip i 
la tecnologia a través de cadenes de valor 
globals. 

No només parlem de sostenibilitat, 
l’activem. 

el 98% dels  
programes de 
sostenibilitat  
corporativa 
fracassen

“

Bain & Company 

…i
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PER QUÈ?
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Anthesis va ser creada per fer realitat la 
sostenibilitat per a un món més 
productiu i resilient. Aquest és el nostre 
propòsit i impulsa tot el que fem.
Proporciona la resposta al ¿PER QUÈ?

2 coses que 
necessites 
saber

1.
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2 coses que 
necessites 
saber

2.
L’Esperit Anthesis defineix qui som i com fem 
les coses. Hem triat adoptar una cultura no 
burocràtica. Això significa que et veiem com 
un talent que necessita ser alliberat i no com 
un risc que necessita ser controlat. Això dona 
com a resultat una cultura empoderada, àgil i 
basada en la comunitat. 
La gent diu que això no pot ser escalat. 
Nosaltres no hi estem d’acord.



QUI ÉS EL 
PROPIETARI DELS 
NOSTRES VALORS 
COMPARTITS? 
TU HO ETS.
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CONFIANT EN TU

La nostra capacitat de complir el nostre 
propòsit cap a un món més productiu i resilient
depèn de cadascun de nosaltres.

Hem de donar-nos suport en els nostres valors i 
comportaments i hem de confiar que els 
Anthesians farem el correcte.

El nostre Esperit Anthesis no és una "llista de 
coses a fer", sinó un component essencial de la 
nostra estratègia i pla. Aquesta guia estableix 
el nostre enfoc per a l'empoderament i els 
termes de compromís que s'esperen de cadascú 
de nosaltres .

Creiem que aquest compromís per fer el nostre 
treball crearà una gran confiança dins del 
nostre negoci que ens garantirà poder ser 
resilients i productius en les oportunitats i 
reptes d'aquesta dècada decisiva.

“Els "ingredients 
essencials“ de la nostra 
cultura no són 
negociables: l’Esperit 
Anthesis i els seus 
valors, el nostre 
propòsit, la nostra visió 
i l’alineació darrere de 
la nostra marca"

“
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El nostre objectiu és promoure i 
fomentar el creixement impulsat 
per l'impacte. 

Sovint, a mida que les empreses 
creixen, depenen cada vegada 
més de processos i burocràcia per 
mantenir la disciplina i el control.

Evitar la burocràcia no vol dir “no 
tenir cap sistema o administració".

Necessitem sistemes que ens facin 
més eficients, transparents i àgils. 
Però no volem que el nostre 
rendiment depengui d’aquest 
sistemes.

Creiem que la burocràcia i 
l'excessiva dependència de processos 
minven el rendiment. Intentem 
evitar-les en tot el que fem.

En canvi, volem alliberar el 
potencial i la mentalitat 
emprenedora del "puc fer-ho“ a 
través de l'empoderament de les 
persones i de tota l'empresa.
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No fem microgestió. Volem que tinguis l'espai per 
créixer i fer servir la teva iniciativa. El nostre 
treball és recolzar-te perquè facis la teva feina... 
No esperis que ningú la faci per tu. 
Si això porta a la frustració, llavors celebra-ho. 
La frustració pot ser la precursora de la innovació 
i l'activació! Bona part d’Anthesis va néixer de la 
frustració, especialment quan les circumstàncies 
han intentat interposar-se en el nostre camí...”

Stuart McLachlan, Fundador i CEO

“
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02 EL MÓN 
NECESSITA 
AGILITAT:
ANTHESIS
SERÀ ÀGIL

EL MÓN NECESSITA AGILITAT: Anthesis serà àgil



Les organitzacions àgils han evolucionat per prosperar 
en un entorn impredictible i que canvia ràpidament. 
Són estables i dinàmiques a la vegada. Posen el focus 
en els clients, integrant-los i posant-los en el centre de 
tot el que fan. Han provat i testat pràctiques que poden 
adaptar-se i ajustar-se de manera fluïda als canvis en 
el mercat, les innovacions tecnològiques, el retorn dels 
clients i la regulació governamental. Són obertes, 
inclusives i no jeràrquiques, evolucionen contínuament 
i abracen la incertesa i l'ambigüitat amb una gran 
confiança. Creiem que aquestes organitzacions estan 
molt millor preparades per al futur.

McKinsey & Company

“
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AGILITAT

Empoderat per desencadenar oportunitats.

EXPLORACIÓ ACTIVACIÓ TRANSFORMACIÓSERVEI



Valorem i promovem el 
creixement individual, 
l'aprenentatge i la superació 
personal.

Apreciem l'experiència 
professional única i diversa, 
així com les experiències 
vitals.

Gaudim quan aprenem els uns 
dels altres.

“M'encanta poder compartir 
el treball amb altres 
dissenyadors de diferents 
mons i escoles, dels quals 
aprenc coses noves cada 
dia i amb un sentit de la 
sostenibilitat que no 
coneixia”

“
EXPLORACIÓ
Ments curioses
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Fes clic aquí per veure el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/5be1b6cf-5b46-4779-988c-e81e0b7b8139


Aprofitem l'oportunitat per fer 
que les coses succeeixin.

Entenem l'empoderament com el 
permís per activar

Som àgils per a trobar noves i 
millors solucions per al 
creixement i l'impacte.

“Tots tenim diferents 
talents i interessos, però 
tots hem triat fer servir 
aquestes habilitats per fer 
un canvi que sigui 
significatiu per a nosaltres 
i el nostre món. Un 
propòsit més gran crea un 
impuls per a l'èxit perquè 
com més èxit tenim, més a 
prop estem de fer un canvi”

“
ACTIVACIÓ
Tendència a l’acció

18



Tenim una gran satisfacció quan 
ajudem els nostres clients a 
actuar.

Valorem la humilitat i el repte 
com a formes de servir

Ens basem en la nostra 
experiència personal i col·lectiva 
per fer el nostre treball.

“Hi ha una gran pressió en 
els serveis professionals 
per actuar com si 
tinguessin totes les 
respostes, però ningú les 
té. Hi ha una integritat 
verdadera quan es diu ‘No 
ho sé’. ”

“
SERVEI
Intel·ligència emocional
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Fes clic aquí per veure el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/c3b7ddf2-7299-4e61-b0a3-fa92860e6e96


Actuem amb determinació per 
assolir la transformació real.

Reconeixem el poder combinat dels 
fets i la imaginació per impulsar el 
canvi.

Connectem el pensament per crear 
millors idees que impulsin un canvi 
real.

“Crec que el meu 
treball és positiu i 
marca la diferència. 
Al llarg dels anys he 
anat evolucionant i 
creient en els valors 
que la nostra empresa 
transmet"

“
TRANSFORMACIÓ
Idealistes pragmàtics
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99%
dels Anthesians consideren que 
tenim un impacte positiu en la 
sostenibilitat/RSE gràcies a la feina 
que fem.

2020 All Colleague Survey

Fes clic aquí per veure el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/a601202e-e03c-46b3-bb1a-1aa222d5b491


03 UNA COMUNITAT 
DE COMUNITATS: 
ELS NOSTRES 
VALORS 
COMUNITARIS
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COMUNITAT

Units pel bé de tots.

PROPÒSIT COMÚ CURA SINCERITATCOL·LABORACIÓ



Ens inspira el nostre propòsit 
comú.

Ens comprometem a viure 
l'Esperit Anthesis en la nostra 
feina.

Valorem la diversitat en totes 
les seves formes, entenent 
que enforteix la nostra 
intel·ligència col·lectiva.

“Per a mi és molt 
important treballar en un 
lloc on tots tinguem un 
sentiment i propòsit 
compartits. Els meus 
companys d’Anthesis
creuen que estan fent una 
feina important i això es 
nota en la qualitat del seu 
treball i en la seva 
dedicació cap als clients”

“
PROPÒSIT COMÚ
Unitat en l’essencial.
Entesa en el que no és essencial

23

Fes clic aquí per veure el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/c14dfc4e-4fd7-407b-ac29-a9c909597021


Ajudem i donem suport al 
benestar d'altres membres de 
l'equip.

Actuem amb respecte mutu, 
fins i tot quan no estem 
d'acord.

Cultivem un ambient 
d'acceptació, pertinença i 
respecte per la individualitat.

“Celebrar la diversitat de 
l'organització i reconèixer 
l'existència de poderoses 
microcultures / identitats a 
les quals les persones 
també necessiten 
connectar-se, és un 
equilibri que és poc comú 
en negocis en creixement”

“
CURA
Relacions de suport
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Fes clic aquí per veure el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/c466309f-aca1-4a78-8ce2-e65bef868364


Som flexibles per ajudar i donar 
suport als nostres col·legues.

Valorem la interdependència, la 
humilitat i el repte en el treball 
en equip.

Posem els interessos del nostre 
equip i del grup abans que 
l'interès propi per assolir millor 
els objectius personals i de 
l'empresa.

“El nostre treball en comú és 
fonamental per al nostre 
‘esperit’. Anthesis és un 
ecosistema fluid i orgànic 
d'experiències i 
personalitats on es busquen 
relacions simbiòtiques. I on 
la col·laboració és el nostre 
vehicle per a ‘activar’ el 
canvi”

“
COL·LABORACIÓ
Experts i humils
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Fes clic aquí per veure el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/f410e572-79d7-418f-b8eb-d4583bc28db1


Actuem amb franquesa i 
transparència.

Sabem com aconseguir 
l'equilibri entre sinceritat i 
discreció.

Ens prenem temps per 
reflexionar i considerar, 
així actuem abans de 
reaccionar.

“Puc parlar amb qualsevol 
persona d’Anthesis i 
saber que compartim els 
mateixos valors 
subjacents. Aquesta base 
fonamental indica que 
mai he experimentat 
agendes ocultes o 
burocràcia innecessària”

“
SINCERITAT
Actuar amb transparència
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Fes clic aquí per veure el vídeo

https://web.microsoftstream.com/video/f2819dbe-e8c1-4af8-822b-b6668379ebe7
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Exploració

Activació

Servei

Transformació

Propòsit comú

Col·laboració

Cura

Sinceritat

VALORS & CONDUCTA
PIVOTEN AL VOLTANT DE LA

CONFIANÇA

Tendència a l’acció

Intel·ligència emocional

Idealistes pragmàtics

Unitat en l’essencial

Experts i humils

Relacions de suport

Actuar amb transparència

AGILITAT COMUNITAT

Ments curioses

CONFIANÇA



04 T3:
AMB AGILITAT 
I EN 
COMUNITAT



Estimem especialment les personalitats, 
compromeses a servir els clients i els 
altres, sempre prenent la iniciativa i amb 
curiositat per trobar noves vies de 
creixement i impacte. Estem treballant en 
formes que facin que el nostre esperit 
d’Anthesis es converteixi en el principal 
diferenciador en la forma en què servim els 
nostres clients i les seves necessitats.”
Global Leadership Team

“
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L'ESPERIT ANTHESIS

El marc T3 és la nostra forma de desenvolupar 
relacions duradores i productives amb els clients 
per a generar confiança, creixement i impacte.

L’Esperit Anthesis és al centre del nostre 
enfocament T3 per al servei al client. Equilibra 
l'impacte amb el pragmatisme amb valors basats en 
la confiança i el mercat.

Creiem que el nostre Esperit Anthesis és el nostre 
principi diferencial, la clau que dona suport a 
l'excel·lència i a la veritable professionalitat en el 
nostre servei al client

El nostre principi diferencial

CONFIANÇA

CLIENT

Mantenir els 
valors



Liderem a través de l’exploració, 
l’activació, el servei, la 
transformació i la confiança.

Servim amb un propòsit comú, 
cura, col·laboració i sinceritat.

“Vam rebre la nostra trucada de 
revisió i tancament de projecte 
aquest matí. El client estava 
molt satisfet amb el nostre 
treball: li va agradar de debò la 
nostra flexibilitat, coneixement 
tècnic i idees, i les nostres 
habilitats per mantenir-lo en el 
camí de les seves accions i 
responsabilitats.
Va dir que, definitivament, ens 
tindrà en compte a mesura que 
avanci amb la seva estratègia 
de packaging”

“
LIDERATGE DE 
SERVEI

T3

3131



CREIX CAP A LA 
TEVA MILLOR 
VERSIÓ: TU, 
COM A LÍDER.
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CONEIX LA 
TEVA VEU

Descobreix aquí la teva veu de 
lideratge en l'avaluació 5 Voices

5 Voices és la forma en què pots 
descobrir com parles en les converses. És 
la teva manera de veure el món i la forma 
en què pots escoltar els altres.

Aquest sistema t'ajuda a comprendre la 
teva naturalesa essencial i és un 
excel·lent punt de partida per al teu 
desenvolupament personal.

33

https://5voices.com/assessment/


PLANIFIQUEM 
PER CRÉIXER 
DE MANERA 
SOSTENIBLE.
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Aquesta certificació encaixa 
perfectament amb Anthesis; 
les B Corps són empreses que 
valoren el propòsit tant com 
el benefici. Creuen que un 
negoci sostenible és un 
negoci millor i pot ser una 
força per al bé. ”

“

35

Paul Crewe
Chief Sustainability Officer & Executive Director

Orgullosament B CorpTM

Formem part d’una comunitat global de gairebé 
4.000 B Corps™ que utilitzen el poder de les 
empreses per construir una economia més 
inclusiva i sostenible. Cada membre compleix amb 
els més alts estàndards verificats d’acompliment
social i ambiental, transparència i responsabilitat.

Coneix més sobre B CorpTM

Uneix-te a la comunitat B Hive

https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp
https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp
https://www.anthesisgroup.com/about/b-corp
https://connect.bcorporation.net/BHiveCommunitySelfReg


L'ALEGRIA 
DEL PROPÒSIT

Volem que tots els Anthesians tinguin energia i 
motivació a la feina que realitzen, a més de 
satisfacció.

Creiem en el poder del propòsit per a unir-nos com 
un sol equip i per a incentivar-nos a fer el que ens 
vam proposar.

Estem orgullosos del fet que els Anthesians s'hagin 
unit a la nostra empresa perquè volen marcar la 
diferència al món.

Aquest sentit de propòsit ens porta un nivell més 
profund de satisfacció, alegria i benestar perquè 
sabem que la feina que fem és necessària i 
important.

Per a un món 
més resilient i 
productiu.”

“
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PROPIETAT DELS 
TREBALLADORS

Gaudim del fet de ser una empresa que, en la seva 
majoria, és propietat dels empleats. Creiem que és 
un factor important en els nivells de motivació i de 
rendiment dels Anthesians i d’Anthesis.

Tots els Anthesians haurien de tenir l'oportunitat de 
beneficiar-se del creixement de l'empresa.

A mida que busquem capital de creixement per a 
finançar l'expansió i l'acompliment sostenible, 
volem donar als Anthesians l'oportunitat de 
comprar i crear riquesa patrimonial, d'acord amb el 
nostre propòsit i valors compartits.

“
Home Grown dona als 
Anthesians l'oportunitat de ser 
copropietaris de la seva 
companyia a través de la compra 
d'accions, esquemes de bonificació 
o mitjançant la col·laboració en 
‘activitats secundàries’ aprovades 
a través del nostre programa 
d'emprenedoria Ventures”
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Sabem que les solucions correctes seran proporcionades per 
persones positives, plenes d’il·lusió i inspiració, que treballin 
juntes amb l'experiència, determinació i habilitats correctes.
Aquestes són les persones a les que volem unir al nostre equip.

Gent com tu: “Defensors d'un futur ple d'esperança“
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PREMI GLOBAL 
ANTHESIS SPIRIT

Un premi trimestral per reconèixer la 
col·laboració i els empleats que han 
demostrat els valors de l'Esperit d'Anthesis i 
han contribuït positivament al nostre negoci.

Obert a TOTS els Anthesians del món; s'anima 
els empleats a nominar als seus companys i 
equips.

El jurat està format pel Global Senior
Leadership, i els guanyadors s'anuncien 
al Global Town Hall trimestral.

39

Premiem als 
treballadors i
treballadores que han 
demostrat els valors 
d'Anthesis Spirit i han 
contribuït positivament 
al nostre negoci.”

“



Sabem que els ‘playbooks’ són simplement això... Manuals que 
indiquen els plans i les millors jugades per a l'equip.
Però un ‘playbook’ mai serà tan emocionant com veure a 
l'equip jugant el partit al camp .
I els equips guanyadors sempre desenvolupen noves tàctiques. 
El nostre Esperit Anthesis és una eina dinàmica, que 
evoluciona al mateix temps que tots nosaltres i el nostre joc. 
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COM PODER 
CRÉIXER... ?

01 Pots respondre les 
preguntes de Per què, Què 
i Com per a Anthesis?

02 Entens la importància de 
recolzar-se en valors en 
una organització no 
burocràtica?

03    Escriu com creus que es 
desenvolupa l’Esperit 
Anthesis en el nostre 
programa T3 per a clients. 

04    Troba les teves Five Voices.

05 Quin suport necessites per 
a viure l’Esperit Anthesis?

41



OUR ANTHESIS SPIRIT
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