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Els ‘team-buildings’ gastronòmics són 
l’últim crit per cohesionar equips de treball

Teràpia 
empresarial 
davant dels 
fogons

u
nir l’equip de treball, fer 
que els empleats se sen-
tin partícips de l’empre-
sa i amenitzar l’ambient 
laboral acostumen a ser 
les fantasies recurrents 

de qualsevol director general, però la reali-
tat sovint no fa justícia als seus desitjos. La 
psicòloga i cuinera Elisabeth Cuevas ha tro-
bat una solució lúdica, en forma de risot-
to verd com a plat principal i sota el nom 
de D’elicook, per fer realitat els somnis de 
cohesió empresarial. “Fem team-buildings 
gastronòmics”, explica Cuevas com a carta 
de presentació. “És com una classe de cui-
na però a nivell d’empresa. Els companys 
de feina han de treballar en equip per fer-
se el dinar: els que no ho aconsegueixen, 
no mengen”, somriu Cuevas, que encara no 
ha deixat ningú sense sopar.  

Els clàssics en matèria de team-building 
fan referència a les guerres amb pistoles 
de pintura i les carreres de karts. La pro-
posta gastronòmica, encara poc estesa a 

l’Estat espanyol, té uns quants beneficis 
afegits d’acord a l’experiència de Cuevas: 
“Quan les empreses van a jugar a paintball 
o a córrer amb karts els treballadors no in-
teractuen, si de cas de manera agressiva, 
però no com a grup. En un team-building 
gastronòmic, la gent no té més remei que 
treballar en equip per objectius comuns i 
això ajuda a fer que realment es coneguin i 
aprenguin a confiar entre ells”. 

RECEPTA PER APuJAR lA MoRAl

En dóna fe Alejandro Viladomiu, director 
comercial de Parera Grup, que va portar el 
seu equip de 33 comercials al taller gastro-
nòmic d’Elisabeth Cuevas. L’objectiu, ex-
plica Viladomiu, era “oferir-los una expe-
riència que els estimulés i els ajudés a sen-
tir-se més equip i més integrats que mai” 
després d’un any de crisi que va deixar la 
moral de tot l’equip per terra. El balanç, 
després de preparar aperitius tan suggeri-
dors com el Chupa-Chups de formatge ar-
rebossat amb fruita seca o un xopet d’al-
vocat, va deixar un equip laboral “conven-

çut que, ben avinguts i integrats, podien 
donar-li la volta a qualsevol situació, enca-
ra que fos complicada”. 

Cuevas afegeix un segon exemple dels 
avantatges que poden aportar dues hores 
de cuina en equip. “Recentment vaig tenir 
una classe amb dues petites empreses que 
es fusionaven. Els vam barrejar en grups i 
van fer una mena de speed dating per ex-
plicar a què es dedicava cadascú. En dues 
hores, es van conèixer, van crear lligams, 
van riure junts”. Arribats el primer dia a la 

En un context distès 
com la cuina és 
molt fàcil per a un 
cap traçar un perfil 
personal i laboral dels 
seus treballadors

nova empresa, ja havien cuinat i begut ple-
gats, de manera que els possibles recels 
de la novetat es van esvair abans d’aparèi-
xer. Per cert, pel que fa a les begudes, Cue-
vas n’ha après de l’experiència: “Abans po-
dien beure vi mentre cuinaven, però últi-
mament o no els deixo beure fins al sopar 
o com a molt una copa, que si no hi ha qui 
perd la concentració”. 

Ricardo Castrillo, business director de la far-
macèutica Ipsen, també va decidir trucar a 
l’Elisabeth Cuevas per cohesionar un nou 
equip de treball de vuit persones que havia 
d’obrir una nova línia de negoci dins l’em-
presa. Volia que es coneguessin i va veu-
re algunes virtuts interessants en el team-
building gastronòmic. “Quan estem cuinant 
es deixen de banda estereotips, jerarquies 
i recels”, explica Castrillo. “A més, pel fet de 
tractar-se d’un treball no competitiu el re-
sultat final depèn de la coordinació de tot 
l’equip i no hi ha vencedors i vençuts, sinó 
un equip triomfador. S’assembla força a un 
projecte professional”. 
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CREATIVITAT En EQuIP

Una altra diferència dels team-buidings de 
violència amistosa respecte als gastronò-
mics és el caràcter creatiu de la cuina. Cla-
re López-Wright, directora financera de 
l’empresa de biotecnologia ERA Biotech, 
buscava precisament aquest punt diferen-
cial quan va dur els seus 20 treballadors al 
taller de cuina: “El team building gastronò-
mic treballa la creativitat, la destresa ma-
nual, la paciència i la il·lusió. A més, el fet 
d’acabar l’activitat amb un dinar sempre té 
aquest component de necessitat satisfeta i 
compartida!”, explica López-Wright. 

PERFIlAR ElS TREBAllADoRS

Abans de dedicar-se a la didàctica des dels 
fogons, Elisabeth Cuevas va treballar du-
rant més d’un lustre en el departament 
de recursos humans d’una gran empre-
sa i encara avui arrossega els tics de la se-
lecció de personal a les seves classes. “En 
un context com la cuina, és molt fàcil veu-
re el perfil personal i laboral de cadascú. 
De seguida trobes qui és el líder, qui no 
col·labora, qui és el graciós, qui sap adap-
tar-se al canvi o qui no encaixa en l’entorn 
de treball”. Per a un cap, aquests coneixe-
ments són impagables. 

Castrillo reconeix en l’activitat una ma-
nera de radiografiar els treballadors: 
“N’aprens molt més dels seus comporta-
ments, rols i aficions amb una sessió com 
aquesta que amb centenars de sopars o 
reunions. I, finalment, molts d’aquests 
comportaments tenen la seva transposi-
ció a la feina”. 

Viladomiu recull aquesta sensació de 
despullar els companys de feina: “El 
context va accentuar la personalitat de 
tots ells i, des d’aleshores, ens és més 
fàcil adaptar el missatge comercial en 
funció de les característiques de cadas-
cú”. Els trets a la feina, remata la cuinera 
i psicòloga, es traslladen inexorablement 
als fogons, cosa que il·lustra amb un 
exemple de com n’és de diferent un 
científic d’un venedor: “Els d’empreses 
farmacèutiques són molt endreçats, si 
poses una cullerada més de sucre del que 
diu la recepta s’escandalitzen i creuen 
que serà un desastre, mentre que algú de 
màrqueting ni se n’adona”.  
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