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Introducció

Merħba! Benvingut! Sveiki! добре дошли! Kαλώς ήρθατε! 
Bienvenido! Bem Vindo! Bienvenue! Welkom! Herzlich  
Willkommen! Üdvözöljük! Welgekomen! Fáilte! Benvenuto! 
Witamy! Bine ati venit! Välkommen! ласкаво просимо!

Benvingut a Blexr!

Som un grup dinàmic de persones d’arreu del món que posen 
en comú la seva veu, cultura, opinions i experiència cada dia. 
Som oberts, innovadors i volem continuar creixent, però si mai 
abans no has treballat en una empresa com la nostra, potser al 
principi algunes coses et semblaran una miqueta estranyes.

Hem elaborat aquest Codi de valors per tal que et sentis benvingut, 
compromès i que formes part d’aquesta gran comunitat. Volem que 
et sentis acollit des del primer moment que entres per la porta.

El que no trobaràs aquí és com t’ajudem a créixer a nivell 
professional ni quins increïbles beneficis t’oferim, ni tan sols 
els mètodes creatius que fem servir per crear obres d’art de 
màrqueting. Tot això ho trobaràs al nostre Manual del treballador.

El que sí t’oferim aquí és una millor comprensió 
dels nostres valors i en què creiem.

El Codi de valors de Blexr et pertany. Llegeix-lo, comparteix-lo, 
millora’l, però no el venguis: el coneixement hauria de ser gratuït.
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Nuestros principios fundamentales  
(sense cap ordre en concret)

1. Ens cuidem els uns als altres

2. Treballem bé en equip

3. Ens comuniquem

4. Creixem

5. Fem una feina increïble

1
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APARTAT 1:  
SOM HUMANS



En una escala evolutiva, hi ha gent freda i 
persones amb sentiments: nosaltres som 
aquests últims! Som éssers amb emocions, 
que pensen, senten i que fonamenten 
l’existència d’una empresa, per això les 
persones són el primer de tot per a nosaltres: 
sense tu nosaltres no podem ser.

Les persones són el primer de tot, inclús una 
miqueta abans que un cafetó de bon matí

Aspirem a ser transparents
Valorem l’honestedat i que les persones siguin obertes. Aquests dos 
conceptes són els pilars que fonamenten la nostra existència i que 
ens ajuden a continuar sent responsables, creatius i a compartir la 
mateixa visió. No dubtis mai en comunicar-te i preguntar PER QUÈ: 
és vàlid per tot! Sempre et donarem una resposta clara i coherent. 

Aspirem a tenir empatia
Si tu tens un mal dia, nosaltres tenim un mal dia: se li diu l’efecte 
papallona. Així que si et preguntem si estàs bé és perquè 
ens preocupem per tu. Tant si els teus codis de programació 
estan plens d’errors com si la teva parella t’ha deixat per una 
trapezista amb dos caps, explica’ns-ho sense embuts. Som 
aquí per a escoltar-te i buscar solucions, no per a jutjar-te.
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Ens importa molt la intel·ligència emocional
Tots necessitem tenir empatia amb els altres, gestionar el nostre 
estrés i comunicar-nos de forma clara, però es necessita paciència 
i compromís. Estem aquí per a donar-nos suport, guiar-nos els 
uns als altres i per a fomentar un ambient de treball sa i feliç.

Aspirem a ser positius
Ens encanten els dilluns i ens esforcem per tenir el got mig ple de 
cervesa, suc de remolatxa o batut de proteïnes. Si veus que algú 
és negatiu, pregunta-li què li passa. Es queixa? Trobeu solucions. 
Hi ha algú cotillejant i especulant sense cap fonament? Porta’ls 
directes cap a la font. La comunicació oberta i directa és clau.

En comptes de parlar de forma negativa sobre 
algú, tenim empatia, escoltem, donem suport 
i busquem solucions tant com es pugui

Aspirem a que ens inspirin
Inclús Van Gogh necessitava inspiració de tant en tant. Si vols 
anar al gimnàs, jugar amb la Xbox o escoltar cants de balenes, 
fes-ho! Pren-te un sa descans per connectar de nou amb les teves 
passions i propòsits. L’únic que et demanem és que les teves 
distraccions no t’impedeixin assolir els teus objectius finals.

Ens encanta ensenyar i que ens ensenyin
Tots som experts, mestres i aprenents, tant si és de SEO com de 
MongoDB o inclús en manteniment de bicicletes, tothom té alguna 
cosa que pot compartir. Valorem el teu coneixement, i contínuament 
et proporcionarem plataformes efectives perquè l’ampliïs.

Volem que et comuniquis
Malgrat que ens agradaria creure que som Yoda per 
naturalesa, sisplau, no et refiïs de les nostres habilitats 
psíquiques. La teva veu és poderosa i ens encantaria escoltar-
la. Si necessites un públic per compartir una idea, millorar un 
procediment, defensar els teus valors o simplement entendre 
com funciona la cafetera, només has de demanar-ho.

Els canvis només tenen lloc quan 
diem allò que pensem.
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Commemorem el respecte
Honorem la diversitat. Tant si escoltes ABBA mentre escrius 
codis de programació o si et comuniques en vulcanià amb els 
teus trigèmins adoptats, et donarem suport tal com ets. Aquesta 
actitud de respecte tan oberta i incondicional requereix atenció, 
moltíssima pràctica, formació i suport, i nosaltres te l’oferim.

eixem cada conversa, comunitat i 
espai millor que com el trobem

Hauríem de ser responsables

Coses que hauries de dir:

 • Per què estic fent això?

 • Per què estem fent això d’aquesta manera?  

 • Aquesta feina continua sent rellevant per als meus (els nostres) 
objectius finals?

 • Els objectius segueixen sent vàlids?

 • Com puc contribuir a trobar una solució?

 • Com puc aportar valor en aquest moment?
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Coses que no hauries de dir:

 • “No és la meva feina”     
Sí, és la teva feina. És la de tothom!

 • “No m’interessa!”   
Tant si t’importa com si no, també t’afecta. Et recomanem que sí 
que t’interessi.

 • “Fes-ho perquè ho dic jo”  
No som una dictadura. Et mereixes saber PER QUÈ.

 • “És impossible” 
Tot és possible! Això sí, que sigui una bona idea…

 • “És culpa teva”   
Els errors mai no passen de forma aïllada. Ens centrem en 
aportar solucions.

 • “No hauria de dir res perquè em podria ficar en un embolic” 
La teva veu ens importa SEMPRE!

Confiem en tu
Les grans relacions comencen amb la confiança, i les bones idees 
sovint tenen un element de risc. A Blexr acceptem els errors 
com a part del procés creatiu, i les equivocacions com alguna 
cosa que ens ajuda a créixer. Falla ràpid, falla barat. L’únic que 
et demanem és que no ens deixis en números vermells!

Si falles, fes-ho ràpid i aprèn-ne.
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APARTAT 2:   
TREBALLEM  
JUNTS



Et vam portar a aquesta empresa perquè 
creiem en tu. Volem que estiguis aquí i et 
proporcionarem tots els mitjans possibles per 
ajudar-te a créixer, a que t’involucris i a que 
contribueixis en tot el procés. L’únic que et 
demanem a canvi és que ens donis el millor de 
tu mateix. 

Som apassionat
Som apassionats com una òpera italiana, però d’una manera més 
interactiva. Ens encanta el que fem i ens ho prenem seriosament, 
i per aquest motiu et vam contractar. Creiem en el teu talent, 
les teves idees i els teus impulsos per ajudar a fer que Blexr 
sigui la millor, i esperem el 110% a canvi.   #AspiraAlMàxim

Ens encanta col·laborar
Les grans idees acaben a la paperera. Ens necessitem els 
uns als altres per a debatre, estar en desacord, elogiar-nos i 
crear. Com a resultat, no només treballem en equips petits, 
sinó en una estructura més gran i familiar. Això significa que 
esperem que contribueixis contínuament i que enforteixis 
els nostres projectes amb el teu enginy i coneixement.

 La diversitat de talent i cultura permet innovar
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Som flexibles
Como si es tractés d’un contorsionista, som flexibles. Seu 
a la taula, demana’ns un puf, penja’t del sostre o treballa 
des de casa amb el teu pijama de Batman. Troba els 
millors mitjans perquè puguis crear la teva obra d’art!

Valorem l’atenció
Som relaxats, però estem completament desperts. Creiem que 
l’única persona que pots controlar a la vida ets tu mateix, i per 
aquest motiu et proporcionem la formació i l’ajuda necessàries 
perquè puguis gestionar el remolí de pensaments amb l’eficiència 
digna d’un ninja. Per què? Perquè la pròpia consciència i la 
responsabilitat són fonamentals per a promoure la felicitat.

Volem estar sans
Correm, pedalegem, nedem i ballem. Mengem bé i gaudim 
del sol. A Blexr creiem que un cos sa comporta una ment 
sana i emocions positives, per això trobaràs la nostra 
cuina completament equipada amb fruits secs i fruita 
deliciosa, un paquet de benestar genial i dutxes a la teva 
disposició per quan acabis les teves sessions amb bici.
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Ens encanta divertir-nos!
Si ens dediques el teu temps i energia, creiem firmement 
que t’ho hauries de passar bé. Te’n recordes del col·le? Quina 
llauna! Promovem la diversió: els selfies originals, els memes 
divertits i la companyonia són el nostre pa de cada dia.

Donem la benvinguda a mascotes i  
familiars
Totes les criatures són benvingudes a Blexr! Des de nadons 
lactants fins a alegres cacatues, ens encantarà conéixer 
tothom que t’ajudir a donar el millor de tu mateix. Només et 
demanem que et deixis l’exèrcit de micos armats a casa.

Som accessibles
Inclús la pregunta más extravagant és benvinguda pràcticament 
sempre. Som experts en pluja d’idees, gargots i en omplir la 
paret amb un arc de Sant Martí de post-it. Comparteix!
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Volem ser part d’alguna cosa més gran
Hi ha vida més enllà de les webs, els cafès i els xats d’Slack. Som 
part d’una comunitat, una cultura i un país que per a molts de 
nosaltres no és el propi. Compensar-t’ho ens permet tant tenir 
una cultura brillant com poder tornar-li el favor a la societat.

Confiem en què ens dedicaràs el teu temps 
i talent perquè et puguem recompensar..

Ens encanta la nostra oficina
Mantenir els nostres espais nets és l’esforç de tots. Cadascú 
de nosaltres ha de recollir les escombraries, netejar 
qualsevol esquitxada de cafè i posar el rentavaixelles. 
#Respecte #Intel·ligènciaEmocional #Confiança

“Redueix. Reutilitza. Recicla”.  
– Un paio anònim molt savi.

Busquem un equilibri
Encara que ens apassiona el que fem i passar temps a les nostres 
colorides oficines, ens encanta gaudir de la vida fora de la feina. 
Des de tornejos de vòlei fins a jocs de preguntes a pubs i festivals 
de vi, busquem l’equilibri i la plenitud a les nostres vides.
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APARTAT 3:  
SOM ÀGILS



A la vida res no és definitiu. El nostre planeta 
està en un estat de canvi constant. Adoptem 
els canvis, som flexibles i aprenem dels altres. 
Una mentalitat Àgil entrellaça la nostra cultura.

Aspirem a ser genials
Ens movem pel coneixement: això significa que passem 
temps pensant abans de saltar a l’acció. La investigació 
forma part de la nostra manera de treballar, ja sigui sobre la 
competència, investigació de mercat, de dades i/o tecnològica. 
Som aprenents ràpids i entusiastes, amb ganes de millorar.

Som com gofres
La nostra estructura corporativa és horitzontal, però una miqueta 
més vertical que una crep. Som més aviat gofres, amb un grapat de 
persones expertes en la matèria que promouen el coneixement. Dit 
això, aquest Codi de valors es va crear tenint en compte tothom. 
Tant si ets una crep com si ets un gofre, creiem en la igualtat.

Creem valor
El nostre objectiu és proporcionar valor de forma estable als nostres 
clients, els nostres propietaris i els nostres treballadors mitjançant 
la creació d’una feina de la qual estem enormement orgullosos. 
El nostre èxit és el reflex de la feina de tothom, i ho celebrem.  
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APARTAT 4: 
FAQS

Respostes lleugerament interessants a 
les teves preguntes més frequents.



Puc nedar a l’hora de dinar?  
I tant! Sempre i quan no t’ofeguis.

Què significa Blexr? 
Pregunta-li al Paudie.

Per què hi ha un gos a la porta? 
Pregunta-li a l’Ian.

Què puc menjar a la cuina? 
Menjar.

Puc venir els caps de setmana? 
Sí, però sisplau, tanca la porta i els llums quan surtis.

Mac o Windows? 
Tots dos.

Puc fer servir el YouTube?  
I tant, sempre i quan t’ajudi a concentrar-te i 
a generar uns resultats al·lucinants.

Puc rebre paquets?  
I tant que sí, sempre i quan hi càpiguen a l’ascensor.

On hi ha un bon lloc per dinar? 
Pregunta-li al company del costat.

Sou una secta? 
Encara no.

Quina és la llengua principal aquí? 
Tècnicament, l’anglès, però si no ens aclarim farem servir 
l’idioma que millor ens ajudi a transmetre el missatge.

BLEXR
HQ
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Com fer servir el rentavaixelles:  

1. Obriu-lo.

2. Inseriu allò que vulgueu rentar d’alguna forma lògica.

3. Tanqueu-lo.

4.  Ui, espereu! D’acord, no, això és tot!
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Els canvis són constants
Aquest Codi de valors es revisarà, millorarà i actualitzarà quan faci 
falta. Moltes gràcies a tots els nostres treballadors per contribuir 

amb les seves idees i per trobar totes les komes fora de lloc, 




