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Introducció
El gran somni
col·lectiu de la
innovació
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S

om en un moment de crisi, una
crisi que sintueix llarga i profunda. I el món i les regles del joc
semblen haver canviat radicalment. Quin és, avui dia, el secret
de lèxit? Segurament no hi ha cap fórmula
màgica, però sí alguns elements que poden
tenir un paper destacat en lobtenció de bons
resultats per part de les empreses, entre ells,
un de fonamental: la innovació. Ja fa anys que
sentim parlar dinnovar i, probablement, avui,
fer-ho ja no és una opció sinó una absoluta
necessitat.
Per parlar daquest assumpte, en les jornades denguany hem tingut convidats que
ens han explicat les seves experiències des
dels camps més diversos: empreses dèxit
que funcionen i obtenen beneficis en mercats on molts els haurien augurat un fracàs,
emprenedors que fan del món el seu mercat i
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satreveixen a fer realitat noves idees que mai
no shavien vist, projectes editorials que desafien la crisi de la premsa i es llancen al mercat amb visions innovadores, representants
del món acadèmic que han analitzat èxits i
fracassos i ens expliquen les conclusions a les
quals han arribat...
La lectura daquestes pàgines aportarà
la clau de lèxit? Com a mínim, oferirà una
pluja didees interessantíssimes que poden
obrir finestres des de les quals es podran
veure nous paisatges empresarials. I, possiblement, les opinions dalguns dels experts
que hi diuen la seva ajudaran algun lector a
veure les coses duna altra manera i a adonarse que, sense innovació, i més concretament
sense una innovació que impliqui el conjunt
de lempresa i que comporti una major sostenibilitat social i ambiental, les perspectives
de futur són escasses.

Les empreses i els emprenedors que desfilen per aquestes pàgines són innovadors,
sí, però no és aquest lúnic punt que tenen en
comú. Tots plantegen la innovació, no només
com un procés tecnològic, fruit duna recerca. Perquè aquesta és només una part del tot
i, com descobrirem aquí, dinnovació nhi ha
de molts tipus i molta afecta el dia a dia de les
empreses i no té només relació amb la tecnologia, sinó també amb els processos i la manera de fer. El que sí que hi té molt a veure
són les persones, les autèntiques protagonistes de les organitzacions, persones que, amb
la seva creativitat i el seu desig dinnovar,
poden aportar grans solucions transformadores i esdevenir una porta al futur. Només
cal crear les condicions adients per tal que
empleats, col·laboradors, antics treballadors i
fins i tot els mateixos clients puguin fer seus

els valors i els ideals de les empreses i facin
així les seves aportacions, suggeriments o
propostes de negoci. I, en aquest sentit, les
empreses cooperatives estan en millor posició que ningú per liderar aquest procés i
compartir la seva experiència amb el conjunt
de la societat.
El món ha canviat, les empreses han
dadaptar-se a una realitat en transformació i
és urgent detectar les noves oportunitats i no
deixar-les passar. I en això, el millor aliat de
les empreses i organitzacions, els seus millors
guies són, sense cap dubte, les persones que
les formen. Perquè no hi ha innovació, canvi ni
negoci dèxit sense un somni al darrere. I qui
és capaç de somiar sinó les persones?
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López

Salvador
García
Obra Social de Catalunya Caixa

“Ens agradaria que moltes
més empreses, moltes més
institucions que diuen que
el centre són les persones,
seguissin l’exemple del
Grup Clade.”

C

om sabeu, Catalunya Caixa
és la combinació de Caixa
Catalunya, Tarragona i Manresa, entitats que ja teníem en
comú diferents valors: compromís amb les persones, amb el territori...
De fet, també teníem en comú que compartíem projectes amb el Grup Clade. La
nova Catalunya Caixa neix amb el lema
“Sempre nous reptes”, reptes, òbviament,
financers, orientats a satisfer els nostres
clients, però també els reptes de contribuir, des de la Caixa i des de l’Obra Social,
a la cohesió social, fomentar la innovació
i l’excel·lència, i comprometre’ns amb el
territori i les persones, és a dir, amb els
clients, amb els empleats i amb la societat
en general.
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A Catalunya Caixa ens produeix una
gran satisfacció que feu això, i el que ens
agradaria és que moltes més empreses,
moltes més institucions que diuen que
el centre són les persones, seguissin el
vostre exemple.

El nostre repte és
fomentar la innovació i
comprometre’ns amb el
territori i les persones.
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Miquel Àngel
Oliva
President del Grup Clade

“Més enllà de la innovació, ens
agrada parlar [...] de la gestió
del canvi, de la captació del
talent, de la transferència del
coneixement. I quin és el fil
conductor de tot plegat? Les
persones.”

epassant els temes que,
any rere any, hem tocat
en aquestes jornades, per
sobre de tots sempre n’hi
ha hagut un: les persones.
Sense la participació de les persones, les
nostres empreses no tindrien raó de ser,
no tindrien la capacitat de transformar,
d’obrir-se a nous mercats, de trobar nous
productes, nous serveis, d’innovar, de ser
més sostenibles. Fa anys que tots parlem
d’innovació. Hem sentit, en moltes ocasions, el conseller parlar d’innovació, de la
necessitat d’insistir en la innovació en les
empreses i també d’internacionalitzar-les.
Les escoles de negocis, els consultors, els
empresaris, els emprenedors... Tots parlem
d’innovar, de la necessitat de potenciar el
talent innovador de les nostres empreses,
d’incorporar-lo.
Podríem dir que parlem d’innovació fa
molt de temps, fa molts anys, però potser no
en fa tants que diem que innovar només té
sentit quan parlem de les persones. Si ens
compromentem a potenciar la participació
d’aquestes persones, la seva implicació i el

12 | V Jornada Clade 2010 Presentació

seu compromís, es crearan empreses amb
un clar component, una clara perspectiva de
futur.
Empresa innovadora
Podem crear grans models d’innovació —de
fet, algunes de les empreses que són al Grup
Clade treballen en aquestes línies—, podem
destinar un percentatge més o menys elevat
dels nostres beneficis, dels nostres pressupostos d’inversió, a recerca i desenvolupament. Això farà que els nostres productes
siguin més innovadors? Potser sí. Però no
farà que la nostra empresa sigui innovadora. I aquesta és una de les claus per aconseguir fer el tomb a les organitzacions. En
un moment en què la situació econòmica és
especialment complicada, passa factura a
aquelles empreses que no estan preparades
del tot per al canvi. Per tant, més enllà de
la innovació, ens agrada parlar de les persones, de la gestió del canvi, de la captació del
talent, de la transferència del coneixement.
I quin és el fil conductor de tot plegat? Les
persones. Per això, en aquesta cinquena jornada de Clade, més que parlar d’innovació,

Les empreses hem
de potenciar que la
innovació sigui l’ADN
de les persones
treballadores.
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ens agrada parlar d’actitud innovadora, és a
dir, de la innovació sorgida de les persones.
En un context creixent de globalització, és un fet que les grans necessitats
del segle xxi seran econòmiques, seran
socials i seran culturals. Per això, caldrà
que tots els sectors econòmics en general,
i l’empresarial en particular, fem un esforç d’imaginació i, a més de la innovació
tecnològica, desenvolupem esforços per
millorar la innovació social.

“El model cooperatiu dóna
pistes exercint bones
pràctiques per a innovar
socialment.”

El benestar de les persones
Tots els models d’organització social
s’esgoten. És per això que no podem parlar
d’innovació només en el terreny tecnològic,
pensant ingènuament que les organitzacions humanes són immutables i serveixen per a qualsevol grau de complexitat
d’una societat. L’empresa, com a principal
element de generació d’economia, és també el principal element d’assignació de la
renda a les persones, d’impuls del consum
de les seves rendes. I és també generadora de bona part de l’imaginari col·lectiu
d’una societat moderna, difusora de valors
i contravalors. En definitiva, és també una
peça clau del benestar i de la felicitat de
les persones. El model cooperatiu dóna
pistes exercint bones pràctiques per innovar socialment, oferint al mateix temps
importants avantatges per a la cohesió de la
nostra societat. Tan sols requereix el compromís de les noves generacions, de ciutadans i ciutadanes que identifiquin l’acció
col·lectiva com la manera de fer avançar
una societat.
Una manera de fer empresa
Estic convençut que totes les empreses hem
de potenciar que la innovació sigui l’ADN de
les persones treballadores de les nostres organitzacions. I això, com ho aconseguirem?
És la gran pregunta. Esperem que al llarg
de la jornada d’avui se’ns podrà donar pistes
i arribarem a conclusions per avançar per
aquest camí. La jornada d’avui és la mostra
del que hem resumit en el pla estratègic de
Clade: persones, innovació i sostenibilitat.
Després, el nostre director, Xavier López, els
farà un petit esbós del que projectem des de
Clade per al 2013.
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“Cal intentar-ho. Al cap i a
la fi, actuar sobre la realitat
i canviar-la és l’única forma
de provar que la realitat és
transformable.”
Entenem que comparteixen la nostra manera de fer empresa i que avui marxaran de
la jornada amb el convenciment d’empènyer
una mica més la innovació des de les persones a les seves organitzacions. Permetin-me
que finalitzi amb una frase de l’escriptor
Eduardo Galeano: “Cal intentar-ho. Al cap
i a la fi, actuar sobre la realitat i canviar-la,
encara que sigui una mica, és l’única forma
de provar que la realitat és transformable”.
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Xavier
López
Director general del Grup Clade

“Volem avançar de veritat
cap a un model basat
en les persones que
signifiqui una implicació
directa en el lloc de treball
i en la participació en la
societat.”

C

om ha dit el president, miraré
de fer unes breus pinzellades
del nostre pla estratègic. Avui
dia, tenir un pla no és una
condició suficient, però sí que
és una condició necessària. Al Grup Clade,
hem decidit que sabem on volem anar.
El grup té cinc anys i, després d’aquest
temps, val la pena parar i qüestionar-se si tot
plegat té sentit. La conclusió primera és que
sí, que el projecte del Grup Clade té més sentit
que mai. Un altre element a tenir en compte és
el context en què s’ha elaborat aquest pla estratègic. Certament no parlarem de crisi, sinó
d’un context, d’ara i de futur, amb unes condicions molt determinades, unes condicions
sobre les quals no ens podem enganyar. És a
dir, que les decisions que prenguem han de ser
aprofundides i ben d’analitzades.
El pla té tres eixos estratègics: les persones, la innovació i la sostenibilitat. Poden
semblar paraules, frases fetes, però tenen
molt de contingut, perquè totes les empreses
volem treballar plegades sobre aquests eixos,
és a dir, volem avançar de veritat cap a un
model basat en les persones que signifiqui

16 | V Jornada Clade 2010 Presentació

una implicació directa en el lloc de treball
i en la participació en la societat. I això ho
volem fer per dos motius: perquè creiem que
la gent ha de ser feliç a la feina, però també perquè pensem que això farà les nostres
organitzacions més sostenibles i els donarà,
per tant, més perspectives de futur.
El segon eix és la innovació. Poca cosa
podem dir, només que estem en temps de
descompte. O som capaços de veritat de
qüestionar-nos permanentment la manera
de fer les coses o difícilment serem capaços de tirar endavant.
Sostenibilitat ambiental i social
I, finalment, la sostenibilitat, que és el paradigma del segle xxi. Hem d’actuar en
l’àmbit econòmic, perquè les empreses hem
de guanyar diners. Però també hem de ser
sostenibles des del punt de vista ambiental
i des del punt de vista social. Sobre això us
diré, aprofitant que aquí hi ha el conseller i
d’altres autoritats, que la nostra és una aposta que no només és per a nosaltres mateixos,
sinó que és una aposta per a la societat i, en
definitiva, per al país on vivim.

Si no ens qüestionem
permanentment la
manera de fer les
coses, difícilment
podrem tirar endavant.
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“La cooperació
empresarial serà un dels
elements clau per poder
tirar endavant el projecte
del grup.”
A més d’aquests eixos, que són els nuclears, els fonamentals sobre els quals
volem actuar, n’hi ha d’altres que són complementaris però que, com veurem, no són
menys importants. Un és el creixement:
quan vam crear el grup, vam dir que volíem
créixer, que les nostres organitzacions i
empreses havien de créixer. I no només per
necessitat, sinó, per sobre de tot, perquè
creiem en aquest model i volem que estigui
a l’abast del màxim de persones possible.
Per tant, seguirem creixent. Conjunturalment poden passar coses, però el nostre
objectiu és poder créixer. El grup no ha
nascut només per ser els que vam començar
des de l’inici: vam començar sis i ara som
dotze. Volem que totes aquelles empreses i
cooperatives de la comunitat social que tinguin uns objectius i una visió com la nostra
ens puguin acompanyar.
Un altre dels eixos complementaris és el
desenvolupament empresarial. Més enllà de
les nostres activitats, des del grup volem fer
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l’aposta per generar noves activitats empresarials. Resulta imprescindible, en una
situació com l’actual, no només quedar-nos
en els negocis que tenim, sinó buscar noves
opcions.
I, finalment, un altre tema cabdal: el
finançament. El món financer ha canviat i
això ens obliga a nous plantejaments. Alguns
seran els tradicionals, però d’altres hauran
de ser molt nous. Certament, si volem créixer, si ens volem desenvolupar, l’aspecte
financer és una condició necessària.
Cooperació empresarial
Per fer tot això, comptem amb dues palanques: la primera és la cohesió de totes les
empreses del grup, començant pels seus
directors generals. De fet, els directors
generals de les empreses del Grup Clade
s’implicaran directament en el desenvolupament d’aquest pla estratègic. I aquesta és
la gran palanca que, a més, té un gran avantatge: depèn de nosaltres. Però no és sufi-

cient, perquè tot això no ho volem fer sols.
No només no podem, sinó que, a més, no ho
volem fer sols: ho volem fer amb tots vosaltres. Per tant, la cooperació empresarial serà
un dels elements clau per poder tirar endavant el projecte del grup. I quan dic amb tots
vosaltres vull dir amb les entitats financeres,

amb les cooperatives, amb les empreses en
general i, també, amb les administracions
públiques d’acord amb una cooperació entre
els sectors públic i privat.
Aquesta és la proposta del grup per als
propers anys. Ens agradaria molt que ens hi
poguéssiu acompanyar.

Per saber-ne més
Catalunya Caixa
www.catalunyacaixa.cat
Grup Clade
www.grupclade.com
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Inauguració
oficial
Ponent
Josep
Huguet i Biosca

Josep
Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

“La innovació no la fan
quatre científics tancats
en una oficina [...] si els
treballadors estan contents
i motivats, si participen del
model d’empresa, tots són
innovadors.”

F

a un moment recordava una
altra sessió del Grup Clade que
va tenir lloc ara fa dos anys. En
aquests dos anys han passat coses. Estàvem ja albirant una crisi profunda que no és conjuntural sinó una
crisi estructural, de model econòmic i, fins
i tot, de model de civilització. I això obliga
els europeus i Europa —o, com deia Edgard
Morin [pensador francès, nascut el 1921],
aquesta península asiàtica que es diu Europa,
de la qual som el Finisterre— a plantejar-nos
com abordem aquest canvi de valors.
El món ja no serà igual. Fins a finals del
segle xix, després de l’època colonial, Europa
manava. Al segle xx, curiosament, va manar
una seva excolònia, els Estats Units, i, al segle
xxi, els operadors ja no seran dos sinó, com a
mínim, set. Tindrem la Xina, tindrem l’Índia
i tindrem el Brasil com a grans operadors de
producció tecnològica i hi haurà dues àrees
que controlaran les matèries primeres i els
recursos energètics: Rússia i el món àrab. Per
tant, el món és de set, ja no és de dos, i els
creixements importantíssims que han tingut
lloc aquests últims quinze anys són deguts
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precisament al fet que que “el món és un
mocador”. Ara sí que aquesta frase és correcta, perquè el mercat és un i l’efecte papallona
existeix: es mou una papallona a una punta
de Pacífic i tremola el Mediterrani.
Noves capes mitjanes
Europa s’ha beneficiat d’aquest creixement
dels últims anys i multitud d’empreses han
esdevingut multinacionals i s’han implantat
en països que eren en vies de desenvolupament i que ara ja no ho són. En general, la
prosperitat —tot i que en alguns països del
món es torni enrere— ha fet que centenars
de milions de persones hagin accedit al consum del que anomenem les capes mitjanes.
Això impacta en el model de creixement, per raons d’energia i de matèria
primera. Recordem que abans d’aquesta
crisi de consum hi va haver, i ara torna a
produir-se, una crisi d’inflació dels preus
de la matèria primera amb episodis dramàtics com l’especulació al voltant del
blat de moro, que va produir la revolta “de
las tortas” a Mèxic l’any 2005, aproximadament. Això pot tornar a passar i, de fet,

Vostès tenen l’oportunitat
d’encapçalar una revolució del
model econòmic i de producció.
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“Aquest país ha fet els
deures i la crisi ens ha
agafat, com a mínim, amb
un full de ruta escrit.”

està tornant a incrementar-se el preu de
l’energia, perquè la resta del món (no Europa, tret d’Alemanya i algun altre país) torna
a créixer en dos dígits.
Ecoprocessos industrials
Davant d’això, tot el que sigui innovació per
canviar el model energètic i per inventar nous
materials, en definitiva, el que comporti fer
ecoprocessos industrials que gastin el mínim i
siguin capaços de generar energia més que de
gastar-ne i pensin en la reciclabilitat dels productes és, més que un objectiu, una necessitat
de vida. Aquest objectiu, aquest repte, pot
ser a la vegada una oportunitat d’innovació
per a les empreses situades en aquest món, el
de la tecnologia i el del producte. Per tant, heus
aquí un dels reptes que tenim sobre la taula.
Per sort, quan vaig venir fa dos anys estàvem a punt de signar, si no l’havíem signat ja,
el Pacte nacional per a la recerca i la innovació.
Aquest país ha fet els deures i la crisi ens ha
agafat, com a mínim, amb un full de ruta escrit.
Crec que seria molt diferent, i estic parlant de
Catalunya, haver entrat en la crisi sense un full
de ruta. Ara estem en plena turbulència, però
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sabem cap on hem d’anar. Aquest full de ruta
és el pacte més consensuat que s’ha signat en
les dues legislatures que ens ha tocat governar.
Hi ha hagut tres grans pactes, per a mi, estratègics: el pacte de l’educació, per reformar el
sistema educatiu i que no passi el que passa
a Madrid, que cada govern canvia el sistema
educatiu per a desesperació de pares, mestres
i alumnes; el pacte de la immigració, un tema
essencial, cabdal a Catalunya, sobre el qual
hi ha un acord bàsic del qual es va despenjar
un partit (com que estem en campanya no
diré res) que està usant aquest tema. La resta de partits, però, van acordar com s’havia
d’abordar l’acollida de la immigració.
Canvi de model econòmic
I, finalment, el Pacte nacional per a la recerca
i la innovació, que va ser signat per tots els
partits polítics de Catalunya, els sindicats, les
patronals i les universitats. I en aquest pacte
es feia una diagnosi en què ja es deia que estàvem davant d’un canvi de model econòmic
i que calia moure’s i abordar efectivament el
repte de la sostenibilitat, en un sentit ampli,
com una de les oportunitats, no només de fer

front a un repte a la humanitat, sinó de fer
que les nostres empreses fossin una punta de
llança.
Això és aplicable perfectament a alguns
dels clústers madurs que tenim: el sector de
l’automoció i el transport, amb el qual estem
treballant; el sector de la construcció, que
pot avançar en el camp de la construcció
sostenible i accessible i també en la internacionalització; el sector de la gestió de
l’aigua, on Catalunya té un clúster important
d’empreses i en el qual, al món, està tot per
fer i per tant hi ha molt camp per córrer en
l’exportació i la internacionalització; i el sector de l’eficiència energètica, on Catalunya
ha creat un clúster amb un Institut de Recerca en Energia [IREC] i una sèrie d’iniciatives
innovadores. Aquí també tenim camp per
córrer.
Això parlant del sector industrial pur i dur,
és el que deia el pacte. Però deia més coses.
De fet, vam ser dels avançats, com podem
veure en el primer document de la Unió
Europea, “Unió per la Innovació”. Nosaltres,
que seguim models nòrdics, ja assenyalàvem
en aquest pacte que no n’hi havia prou amb

la innovació al sector hard de la tecnologia i la
indústria pura i dura, que sense innovació
social anem coixos. Innovació social i innovació al sector públic són, precisament, dos dels
punts que marca aquest primer document de
la Unió Europea sobre innovació. I això ja ho
diu el document català, que porta dos anys
d’anticipació sobre el document europeu:
innovació social; en el sector de serveis a les
persones (siguin serveis de titularitat privada o siguin serveis públics); innovació en el
comerç; innovació en el turisme (normalment
això són serveis privats); i indústries culturals, que són sectors difícilment deslocalitzables, perquè la creativitat, la tens o no la tens.
Si darrere la indústria cultural no hi ha una
bona comercialització, que de vegades és el

“Calia moure’s i abordar
el repte de la sostenibilitat
com una oportunitat de fer
que les nostres empreses
fossin una punta de llança.”
que ens falta a Catalunya (és fals que siguem
bons venedors, perquè de fet som bons treballadors però mals venedors en general), no hi
ha horitzó, no hi ha límit.
Un turisme basat en la cultura
El turisme basat en la identitat, que és el que
hem fomentat durant tots aquests anys i
que ja ha quallat d’una forma irreversible, el
turisme que marquen l’Organització Mundial del Turisme (OMT) i la mateixa Unió
Europea, un turisme basat en la cultura en
un sentit ampli, no té competència. Perquè
de Catalunya només n’hi ha una. Centenars
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“Vostès estan en
condicions de liderar unes
quantes d’aquestes coses,
com ara la innovació
social.”
de milions de persones arriben cada any a
l’estatus de classe mitjana, amb la posibilitat de fer vacances i sortir a fer turisme. Per
tant, en el turisme, com a punt d’estirada
dels serveis privats que arrossega al darrere
l’agroalimentària de qualitat, l’artesania, el
comerç ciutadà i, en part, també, la indústria cultural, s’hi ha de posar innovació i
s’hi ha de posar internacionalització. Això,

Eficiència i menys despesa
I la independència també vol dir eficiència i
menys despesa pública. Innovar en domòtica, innovar en cases accessibles, teleassistència, telemedecina, innovació en gestió...
Això no és un camp de futur, sinó de present.
Per tant, com que sé que moltes cooperatives
esteu en aquest sector, us dic que s’hi ha de
posar creativitat, perquè la realitat va cap

curiosament, és molt difícil de deslocalitzar,
perquè la creativitat és nostra i la personalitat és nostra. L’èxit de certes produccions
literàries o cinematogràfiques catalanes al
món demostra això que estic dient.
Però podríem parlar dels serveis a les persones, siguin de tipus públic o parapúblic. Aquí
hi ha tot un camp enorme. Les limitacions
econòmiques que tindrà en els propers anys
l’estat del benestar, que a Europa seran enormes, exigiran als polítics donar iguals o més
serveis amb menys diners. Qui no digui això,
està enganyant. I això vol dir que les cooperatives que treballen en aquest món són la clau de
volta per innovar en la metodologia de donar
aquests serveis. Hem de fer la gent més independent per millorar la seva qualitat de vida.

aquí, i qui vagi primer guanyarà la partida.
Per tant, innovació social i innovació en el
sector públic, ja que molts d’aquests serveis
són subrogacions o delegacions que estan
concertades amb el sector públic. El sector públic haurà de canviar profundament
el seu model de gestió i d’administració. I
això també ho marca el Pacte nacional per
a la recerca i la innovació i el pla de recerca
conseqüent que es va signar a començament
d’aquest any. Ja hem estat treballant en
aquesta direcció i ja hi ha uns resultats. I sabent que partim de dèficits, perquè hem de
conèixer els nostres dèficits, que en tenim,
però també tenim atots importants, trumfos
importants a la màniga. Catalunya va rebre
fa més d’un any el primer premi europeu a
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les polítiques de suport a la pime. Catalunya
queda la primera al sud de la Mediterrània
quan es fan els concursos de l’European
Research Council sobre científics, els concursos Advanced Grants i Starting Grants.
Catalunya és l’única taca densa de científics
seleccionats, al costat d’Israel: sota Suïssa,
hi som nosaltres i Israel.

ciència i el món de l’empresa. Surten encara
massa poques patents d’aquest entorn científic, hi ha massa poc retorn econòmic i social,
d’aquesta ciència de nivell que tenim. Per
tant, jo els convido, com a empreses, a aprofitar aquest pas endavant que ha significat el
Pacte nacional per a la recerca i la innovació.

Innovació social
Parlem de ciència
Crec que fóra bo fer una lectura cooperativista, i potser ja l’han feta vostès, el Grup
La ciència catalana, segons les dades recentment publicades, ha passat en un deClade, que són la punta de llança del coopecenni, des del 2003 fins al 2010, a superar en
rativisme a Catalunya, d’aquest Pacte. Si no
percentatge (parlem en termes relatius) en
l’han feta, els ho proposo. I crec que vostès
qualitat científica i impacte Finlàndia o Àusestan en condicions de liderar unes quantes
tria, per posar dos referents diguem-ne tòpics d’aquestes coses, com ara la innovació social, ja que moltes empreses vinculades als
de nivell. Catalunya, dins l’Estat espanyol,
lidera o està al davant de la meitat dels progra- serveis a les persones, siguin privats o de
mes Cenit [consorcios estratégicos nacionales titularitat pública, són cooperatives. Aquí hi
ha un camp que queda marcat com un dels
en investigación técnica] que, com sabeu, són
focus de recerca: la innovació en serveis a les
programes que involucren grans empreses,
persones. És evident també que el cooperapetites empreses i centres tecnològics.
I, finalment, també en aquests mapes euro- tivisme té a favor un altre element de canvi
necessari. Ho deia un gurú internacional,
peus, les pimes catalanes són les que més acGary Hamel [expert en management consicedeixen als fons europeus. Home, i si estem
derat per The Wall Street Journal com el més
tan bé, què és el que falla, aquí? Doncs, seguinfluent pensador del món dels negocis], en
rament, i això ho detecta el Pacte, que tenim
una ciència de nivell i tenim una emprenedo- una compareixença davant de l’agència Acció
ria de nivell, però que la relació entre totes
quan parlava de l’aprofitament de capital
dues és baixa. Per tant, ens cal, i en això estem humà a les empreses en general, i deia que
treballant, més connexió entre el món de la
les empreses exigeixen al treballador eficàcia
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“El que rendeix és
l’eficiència, la motivació,
la creativitat i la passió i,
per això, s’ha de canviar el
model d’empresa.”
i disciplina, però que això només és un 30%
per cent del rendiment possible perquè el
que rendeix en realitat és l’eficiència, la motivació, la creativitat i la passió. Per aconseguir això, s’ha de canviar el model d’empresa,
perquè si no el canviem, en disciplina i
eficàcia guanyaran les dictadures asiàtiques.
I aquí és on el cooperativisme té un paper
importantíssim. Per tant, com fan, innovin
amb el model d’empresa cooperativa: model
horitzontal, model de participació, model de
motivació, model de passió per la feina.
Puntes de llança
I un altre element: cada cop més, la innovació no la fan quatre científics tancats en
una oficina amb el seu ordinador o les seves
provetes. La velocitat de canvi és tan alta que
la innovació té dues puntes de llança que fins
i tot grans empreses multinacionals estan
utilitzant: la innovació des del consumidor. L’usuari pot ser una part important del
procés d’innovació de les empreses i vostès
són i han de ser sensibles a l’usuari i al client.
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I dos: innovació des del lloc de treball, que
torna a lligar amb el que dèiem abans: si els
treballadors estan contents i motivats, si són
partícips del model d’empresa, tots són innovadors, i no només l’àrea de R+D. Innovació
des de l’usuari i innovació des del lloc de
treball. Vostès tenen al davant una gran oportunitat d’encapçalar aquesta revolució del
model econòmic i del model de producció.
Insisteixo: si no l’han feta, facin una lectura
cooperativa del Pla de Recerca i Innovació i
vostès estaran al davant de tot això.
Per saber-ne més
Gary Hamel
www.garyhamel.com
Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat/diue
Pacte Nacional per a la Recerca i la
Innovació
www.gencat.cat/diue/departament/pnri/
index.html
Institut de Recerca en Energia (IREC)
www.irec.cat
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Guillermo
Ulacia
President d’Innobasque, l’Agència Basca de la Innovació

“L’empresa ha d’aprendre
a interpretar les tendències
observant el que passa al
voltant. Tenim nous clients,
però tots volen coses a la
seva mida.”

Q

uan ens mirem el País Basc des
del punt de vista de les seves
xifres macroeconòmiques, podem comprovar que el PIB per
capita està un 140 % per sobre
de la mitjana de la Unió Europea dels 27; que hem posat Euskadi en un nivell alt en els índexs europeus
d’innovació; que som de les regions d’Europa
amb un percentatge més alt d’estudiants amb
formació universitària i amb formació secundària; que disposem de bons centres
tecnològics. En conseqüència, quan mirem
la inversió que estem fent en aquesta època
en R+D sobre el PIB, també observem que la
part empresarial i la part pública segueixen
apostant per la recerca i el desenvolupament
i que, malgrat la crisi, avui no renunciem a
mantenir una posició de lideratge.
Així que, probablement, tots vostès
s’estaran preguntant què és el que ha de fer
l’Agència Basca d’Innovació. Som una agència composta per agents socioempresarials,
universitaris i científics i tecnològics. Tenim
més de mil socis que s’han adherit al projecte i el nexe nostre d’unió, la qual cosa ens
motiva a unir els nostres esforços, les nostres
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voluntats; és una cosa així com plantejar-nos
que anem a la recerca del foc.
Un invent revolucionari
Per què el foc? El foc va ser el primer invent
revolucionari de la Humanitat i va ser decisori per canviar les condicions materials de
la vida dels pocs pobladors que hi havia en
aquell moment. Va generar múltiples innovacions, progrés, benestar... El foc va permetre
millorar les estratègies de caça, les eines, les
armes, desplaçar-nos cap a zones més fredes
anant del continent africà cap a d’altres continents com ara Europa o Àsia, i va permetre
millorar les condicions en higiene i salut,
defensar-nos d’altres depredadors, il·luminar
les coves, amb tot el que això significava perquè facilitava les connexions, el llenguatge.
En definitiva, permetia canviar radicalment
les condicions de vida. El qui en coneixia
els secrets era, òbviament, el qui marcaria
la diferència. Només uns pocs tenien aquell
coneixement. Aquella primera gran innovació, fer foc, va canviar el destí de molts
pobles i va tenir tres grans impulsors, tres
grans motors: la necessitat, l’inconformisme i
el coneixement.

“La primera gran
innovació va tenir
tres grans impulsors:
la necessitat,
l’inconformisme i el
coneixement.”
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Innovar és veure el que tothom veu, pensar
el que pocs pensen i fer el que ningú no fa. Per
tant, comencem pensant en la innovació com
en el canvi de paradigma cap a un nou model
mental. Perquè ens estem quedant sense foc.
Què ha passat? Doncs que hem canviat de
segle i hem deixat enrere un vell món segur,
amb unes normes establertes en les quals tots
sabíem que havíem de competir intensament
en els béns comercials, sabíem com construir
cadenes de subministrament que arribessin a
qualsevol lloc del món... La competència era
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enorme, però amb una regla preestablerta.
D’altra banda, érem conscients que els llocs
de coneixement no tenien una gran competència i ens permetien disposar d’un salari i
d’unes condicions comfortables. Però el món
ha evolucionat i, en els darrers anys del segle
xx i en la primera dècada del segle xxi, estem
veient que tenim un món indòmit. La revolució tecnològica, unida a la globalització, estan
fent que es disparin les regles del joc a tot el
món. El capital humà basat en el coneixement
també comença a competir, no és aïllat de cap

“Hem de seguir creant
estructures on el
talent pugui no només
desenvolupar-se, sinó
també mobilitzar-se.”
societat. Hem de seguir creant estructures on
el talent pugui no només desenvolupar-se, sinó
també mobilitzar-se. I hem de tenir en ment
que no hi ha cap feina segura, ni tan sols a
l’empresa pública.
Esperança de vida
Si veiem, durant aquests anys, quines són les
macrotendències que aquest món indòmit
ens presentava, d’una banda tenim l’evolució
demogràfica. Érem més de 6.200 milions
d’habitants i ara anem cap als 8.200. El món
no para de créixer. També tenim una major
esperança de vida, envellim. Això és positiu,
però el desafiament és com aconseguirem
mantenir aquests sistemes associats a la vida,
com utilitzarem la nostra intel·ligència durant
tota la vida i no només en el moment en què
som productius. Ens trobem també que ens
estem desplaçant cap a les ciutats, que a tot el
món segueixen sent el lloc on es concentraran les persones. I haurem de resoldre temes
relacionats amb la gestió de residus, perquè, a
més de l’augment demogràfic, la pressió sobre
les matèries primeres, sobre el petroli, els ali-

ments, l’aigua, són assumptes que haurem de
gestionar. Fins ara no ens n’hem preocupat: els
graus de disponibilitat i les ràtios de consum
eren els adients. Però amb l’augment demogràfic, amb l’augment de l’esperança de vida, amb
les condicions de consum actuals... o transformem els nostres processos i els nostres hàbits
de consum i de fabricació o ens trobarem en
una situació compromesa. Hem de seguir lluitant per la sostenibilitat del planeta.
Salts quàntics
El tercer element és la ciència i la tecnologia.
Indubtablement, s’estan fusionant i s’estan
creant una tecnociència i una tecnosocietat.
Però per veure quin és l’efecte d’aquesta fusió hem de mirar enrere i veure la revolució
que han significat les noves tecnologies informàtiques i internet. Fa uns anys, molt pocs
pensàvem que assistiríem a una de les majors
transformacions, equivalent a la revolució
industrial. I això només és el començament:
seguirem experimentant nous salts quàntics, i un d’ells és que el comerç, mitjançant
la xarxa, augmentarà exponencialment. Per
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“Indubtablement, ciència
i tecnologia s’estan
fusionant i estan creant
una tecnociència i una
tecnosocietat.”
tant, hem d’estar amatents davant la fusió de
la ciència i la tecnologia per tal de crear una
societat tecnocientífica. La biotecnologia i
la nanotecnologia són àrees imprescindibles
de coneixement amb les quals haurem de
tornar a aprendre a generar i a treballar amb
el foc. I totes les tecnologies de la informació, des del cloud computing [proposta
tecnològica que ofereix serveis de computació mitjançant internet] fins als als cloud
services [s’elimina la necessitat d’instal·lar i
disposar d’una aplicació que ja és a internet]
estan transformant no només la manera de
comunicar-se, sinó les relacions socials, la
forma com els consumidors s’organitzaran i
plantejaran noves demandes. Posicionar-se
en aquests entorns, saber quins són els avantatges competitius que tenim i quins són els
que podem construir, seran elements clau.
Un breu apunt sobre la biotecnologia.
L’edat de Matusalem
Tots som conscients que l’envelliment és un
factor positiu, i hem de treballar-hi. La des-
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codificació de les bases genètiques ens permetrà anar més enllà del que és la descripció
de malalties, permetrà que puguem seguir
tenint molta més vida. A Sant Sebastià, vaig
sentir dir a un premi Nobel que l’edat de
Matusalem és superable. I si avui diem que
tenim dificultats amb el càncer, fa uns anys
ningú no es plantejava temes relacionats amb
aquesta malaltia o amb l’Alzheimer... Tots són
problemes lligats a l’augment de l’esperança
de vida. El que ens ha de motivar és que els
120 anys no han de ser un obstacle.
L’enginyeria biomèdica produirà nous
materials intel·ligents, nous procediments
quirúrgics. Tots hem vist com s’estan fent
trasplantaments de determinats òrgans,
s’estan rehabilitant retines, es fan implants d’os... També cal dir que els conreus
d’aliments s’estan beneficiant d’aquesta
revolució biotecnològica i que els mateixos
científics diuen que no pararan encara que
tinguin limitacions morals o hi hagi controvèrsia. Serà la societat la que haurà de decidir, no la comunitat científica.

Tecnosocietat
Des del punt de vista de la nanotecnologia,
l’impacte en els nous materials és impressionant. I el temps que transcorre entre cada
descobriment i la seva aplicació pràctica s’ha
reduït d’una manera molt significativa.
Parlàvem de tecnosocietat. Cada cop
és més freqüent comprovar com els joves
utilitzen nous elements de connexió que fan
que les fronteres físiques passin a un segon
pla, que es creïn comunitats, no només per
signes d’identitat sinó també per afinitats.
I això està produint una àmplia gamma de
productes multifuncionals que està arribant
a un nombre més gran de consumidors i que
canvien l’estil de vida personal.
Però tots aquests elements conflueixen
en una cosa tan simple com és l’economia.
Tenim nous segments de creixement de
l’economia: l’economia verda, la blava, la
grisa i l’eC2economy, però en els propers
anys seguirà creixent la bretxa econòmica
i es farà més evident la diferència entre les
zones desenvolupades i les zones deprimides. Les diferències regionals seguiran
essent grans. Davant la crisi de la qual tots
parlem, possiblement el que hem de fer és
condicionar camins de creixement pensant en crisis de més elongació i menor
amplada. La turbulència econòmica serà
globalitzada, uns països contaminaran els
altres i tots seguirem debatent quines són

les normes econòmiques. Hi haurà països
que es quedaran enrere i patiran les conseqüències de no haver-se anticipat, de no
haver reaccionat i no haver traslladat a la
societat quins són els nous desafiaments.
Model social de negoci
Hem parlat d’Europa, que té un pacte per
la innovació. Tenim massa plans, parlem
d’una nova economia i bàsicament el que ens
demanen és tenir un creixement intel·ligent,
que estigui basat en una economia del coneixement i la innovació, i que sigui sostenible, que faci un ús més eficaç dels recursos,
que sigui més verda, més competitiva i que
sigui integradora, que fomenti un alt grau
d’ocupació, que tingui cohesió social i territorial. Per aconseguir-ho hi ha tota una sèrie
de camps del que es denomina economia verda, blava, grisa o eCO2economy. Els principals drivers en cadascun d’aquests segments
es recolzen en l’evolució de la ciència i la
tecnologia, en quins són els models de negoci
en els quals podem competir, quins nous negocis estan basats en un model social. En el

“En els propers anys es
farà encara més evident la
diferència entre les zones
desenvolupades i les zones
deprimides.”
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cas de l’eCO2economy, es basen en les noves
tecnologies netes i alternatives, que tenen un
alt contingut de ciència i tecnologia.
Així doncs, per què és important parlar
d’innovació? Perquè ens hem quedat sense foc, el món ha canviat i aquestes són les
macrotendències. I encara més, ens preguntem: ha canviat la visió empresarial respecte
a l’actitud innovadora? Realment ens estem
plantejant models en els quals la millora
contínua sigui necessària, però que ens
demanin generar alguna cosa diferent, unes
millores incrementals?
A Innobasque ens ho hem plantejat a
partir de quatre nivells diferents i dos plans.
D’una banda, els nivells són els paradigmes,
quins són els models mentals subjacents
sobre el que fem i som, quina mena de productes i serveis oferim al món, com lliurem
els productes i serveis i quina és l’àrea, la
posició on volem situar les nostres empreses. I ho fem amb dos plans: d’una banda, la
millora integral o incremental, o fer-ho diferent, transformant, creant nou valor. Tots
vostès estaran fent anàlisis de quines són les
millors pràctiques que hem de seguir com a
empresa, com a regió o com a estat, qui són
aquells que ens porten avantatge i quines
són les alternatives que tenim per passar-los
al davant.
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Visió de 360º
Aquest és el model mental amb el qual
plantegem els desafiaments, les estratègies i els plans d’actuació a l’empresa.
Potser el que hem d’afegir, des del punt
de vista de fer-ho diferent, és no només
pensar què és el que els altres fan en el
meu camp de coneixement, és a dir, com
em posiciono pel davant d’ells, sinó començar a tenir una visió de 360 graus que
ens permeti conèixer quins són els avantatges diferenciadors del nostre producte
o servei, ofert a un usuari o client que pot
ser nou o pot ser antic. Pel que fa al producte, necessitarem seguir treballant per
millorar la qualitat, el servei, el cost, el
preu. Però des del punt de vista de transformar, de crear noves cadenes de valor,
hem de pensar en el desenvolupament de
nous productes, noves aplicacions dels
productes i nous models de negoci. Els
processos han d’estar totalment lligats als
clients, als usuaris, que estan esperant que
els donem una cosa nova en les condicions
que ells necessiten. Indubtablement, podrem seguir treballant en la satisfacció del
client, però és important que veiem com
treballem en mercats locals i en mercats
globals, en mercats amb un nivell de renda
alt i en mercats amb un nivell baix, perquè

“Les estructures de clúster
ens permeten millorar
la competitivitat però
impedeixen que tinguem
una visió transversal.”
aquests mercats existiran al món i no podem deslligar-los l’un de l’altre. Les oportunitats són aquí i hem de posicionar-nos
adequadament en aquests nous mercats.
Terciarització
L’important per tal de trobar noves oportunitats en mercats ja existents és reconèixer la
unió que s’està produint entre la indústria de
manufactura i els serveis associats, la importància que té la terciarització. Es tracta de no
només oferir un producte, sinó també tots
els serveis associats, des del disseny fins al
final de la vida útil d’aquest producte. Hem
de mirar amb aquesta visió de 360 graus la
fusió, el solapament que s’està produint entre
diferents sectors com per exemple, en aquest
cas, el turisme, el transport i les telecomuni-

cacions. El fet de crear estructures de clúster
basades en aquest tipus de tecnologies ens
permet millorar la nostra competitivitat, però
de vegades impedeix que tinguem una visió
transversal amb la qual trobarem noves oportunitats en mercats ja existents. I tot això ho
hem de fer activant les cadenes industrials
amb una visió internacional. La internacionalització no és només l’exportació. Hem
d’aprofitar els millors avantatges que hi ha en
l’àmbit mundial, per tal de seguir creixent en
aquests mercats que ja existeixen, buscant
noves oportunitats.
Hi ha nous productes que podem oferir
mitjançant nous models de negoci. Destaquem primer el que s’anomena inclusive
markets. Les empreses han de tenir beneficis,
però els beneficis han de tenir un propòsit.
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“La responsabilitat social
no ha de ser només
una vocació, sinó també
una devoció.”
És un propòsit social, referit a les persones.
Darrere el benefici, hem de veure com podem
mantenir un desenvolupament social equilibrat i integrador. Quan parlem de Rússia,
de l’Índia i de la Xina, només estem veient la
punta de l’iceberg, aquells que s’estan apropant i que fins i tot ens depassen. Però hem
de reconèixer que aquests mercats també
tenen una gran població de persones amb poc
poder adquisitiu que necessiten incorporar-se
i que són una font d’oportunitats. I seguiran
existint en els propers anys, per això ja hi ha
multinacionals treballant amb aquesta visió:
ofereixen els productes que aquesta població
desitja, que satisfan les seves necessitats als
preus i en les condicions que estan disposats
a pagar. I hi ha molts casos d’èxit. No necessàriament hem de mirar l’alta tecnologia com
avantatge competitiu, sinó que també ens
hem de saber posicionar en aquests mercats
i amb aquesta mena de clients. I per què?
Perquè cada dia tindrà menys i menys sentit
que ens anem encaixonant en si som sector
privat o públic, si som una organització profit
o non-profit. La responsabilitat social no
ha de ser una vocació, sinó una devoció. Hi
hem de creure, i així aconseguirem, en temps
d’incertesa, involucrar les nostres persones,
el nostre potencial, per buscar aquests camins
de creixement, camins de creixement que, a
Innobasque, hem definit com la recerca i el
desenvolupament del quart sector.
Dreamketing
El terme que hem utilitzat és dreamketing:
el que jo vull, al preu que jo vull i en el
moment que ho vull, crea mercat. Cal saber
què vol el client per començar a crear i dissenyar. Tenim tècniques, tenim estudis per
conèixer-ho: l’empresa, les seves persones,
40 | V Jornada Clade 2010 Ponència marc

no només el departament de màrqueting i
el de recerca i desenvolupament (R+D). Les
empreses són les que han de saber interpretar aquests desitjos, aquests somnis que
captivaran i impulsaran la compra per part
del consumidor. Hem de motivar i facilitar
la creativitat interna perquè totes aquestes solucions emergeixin dels empleats de
l’empresa. Tots tenim capacitat d’inventar,
tots serem una font d’inspiració en experiències vitals que ens permetran traslladar
les expectatives dels usuaris a la nostra
oferta. I buscar la coincidència entre els
somnis del client i la imatge de l’empresa i
del producte ha de ser el primer pas per tal
de posicionar-nos en aquest mercat. Hem
posat com a exemple Steve Jobs i la seva
transformació d’Apple, una empresa tecnològicament avançada especialitzada en un
sector. Aquesta empresa va estar lluitant per
mantenir la seva quota de mercat i ha estat
capaç de, transformant el seu model mental,
crear un nou mercat d’èxit gràcies a conèixer el que els usuaris demanaven i fent que
la fusió, el solapament de les tecnologies, de
les persones, dels models de negoci, esdevinguessin un nou augment de valor.
El potencial del mercat femení
On tenim més expectatives? Al Brasil, els
BRIC... Molts teòrics parlen d’això, però
oblidem-ho per un moment. Per què no
pensem en la dona? Les dones són la major
part del mercat, no només en les societats
desenvolupades, també en la resta. I el percentatge de compres que són gestionades per
les dones és elevadíssim. Més de 9 de cada
10 dones d’avui, d’entre 35 i 40 anys, prenen
les seves decisions i sorprèn que seguim
dissenyant amb una certa mentalitat mascu-

lina, sense tenir en compte el potencial que
les dones ens ofereixen.
Un altre àmbit important de desenvolupament de productes mitjançant la creació de
valor està relacionat amb els baby boomers (o
aquells que ho vam ser en el seu dia, perquè ara
mateix ja som els papi boomers), que som una
generació molt nombrosa que vam crear un estil, una manera de consumir, d’entendre la política. El segment d’entre 44 i 56 anys és el que
més es gasta en la compra de la casa, el cotxe i
en entreteniment. Els consumidors de 56 a 64
són els que més gasten en alimentació, vestit i
plans de pensions. Hem de tenir en compte que

és un dels sectors més rics del planeta, ja que
gestiona 7 trilions de dòlars de riquesa.
Economia grisa
Parlem ara de la tercera edat i del que en diem
l’economia grisa. El valor econòmic de la tercera edat és important. La recerca i el desenvolupament en aquest camp té un potencial
enorme, perquè hem d’aconseguir introduir la
innovació tant en serveis socials com mèdics.
És evident que no només desenvoluparem
nous serveis per als més grans en l’àmbit sociosanitari, sinó també en el que fa referència
al lleure i al turisme, que necessitarem noves
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“Les institucions i les
polítiques han de crear els
entorns perquè els models
socials i d’empresa i el flux de
talent transitin per les regions.”
tecnologies per oferir noves solucions i que el
camp de la salut, de donar vida als anys, serà
un dels propers grans reptes.
Com ens hem de posicionar? Parlem, ara,
de la paradoxa de la globalització. Malgrat que ens referim als països emergents,
etcètera, la noció de país està perdent pes
específic i cada dia adquireix més protagonisme la regió, l’entorn en què les empreses
competeixen, la diferenciació, la manera
d’acostar-se al client. L’èxit depèn d’aquesta
diferenciació i, per exemple, quan algú mira
la competitivitat i està parlant del mercat
dels EUA, de la Xina o de l’Índia, si baixem
un nivell comprovarem que la competència
en tecnologia és, en realitat, entre la zona de
San José o d’Austin [totes dues ciutats dels
EUA] i Bangalore [capital de l’estat de Karnataka, al sud de l’Índia]. Això vol dir que
els països són importants, igual que les seves
economies, però hem de començar a mirar
quin és el posicionament estratègic de les
regions, quines són les regions amb les quals
estem competint, com creem un entorn per
tal de posicionar-nos molt millor. I és que la
rellevància econòmica de ser diferents és la
que marcarà un abans i un després. Per això
ens cal que tant les institucions com les polítiques creïn els entorns necessaris perquè
els models socials, els models d’empresa i el
flux del talent transitin per les regions.
L’exemple de Singapur
Tenim nous llocs on competir i tothom sap
on és el potencial: tenim més de tres bilions
de nous capitalistes en aquests països que
denominem emergents, i el que ens falta és
despertar del conformisme de les societats
avançades. Hem d’avançar. Per què? Perquè
no som únics i perquè n’hi ha d’altres que ho
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han fet i ho estan fent bé, com és el cas, per
exemple, de Singapur, amb una població de
quatre milions i mig de persones, una taxa de
creixement del PIB entre el 1990 i el 2007 del
3,7 %, on tenen l’anglès com l’idioma habitual
malgrat que el 60 % de la població és d’origen
xinès i es parla el mandarí i el malai... Què han
fet? Doncs, en lloc de dir que som una regió
petita, aïllada, amb una gran riquesa i diversitat cultural, s’han plantejat que tenien un
mercat de 3.000 milions de persones a només
set hores de vol i que el 100% de la població
viu a zones urbanes. Tenen una taxa de naixements equivalent a la nostra. El 1970 era de
23 persones per cada mil i, avui, de 9. La seva
esperança de vida també ha crescut i ha passat
de 69 el 1970 a 80 anys actualment. La població, com he dit, és predominantment xinesa,
a més de malaia, i han aconseguit que tot això
esdevingui un avantatge competitiu. I no han
explicat o no han dedicat temps a explicar
que un treballador a Singapur costa tant com
tres a Malàisia, sis a Tailàndia, tretze a la Xina
o divuit a l’Índia. El que fan és definir on es
volen posicionar, on volen ser líders mundials.
Després, estableixen centres d’investigació
i desenvolupament per a multicionals que
s’instal·lin a Àsia i que decideixen anar-hi per
les condicions que han creat per tal de ser pols
de ciència i enginyeria. Cada any es llicencien a Singapur més de 22.000 nous graduats,
tenen una legislació que protegeix la propietat intel·lectual i, òbviament, han establert
acords de lliure comerç amb gairebé tots els
països del món. I quan decideixen que volen
posicionar-se en les energies alternatives, el
que hem anomenat una eCO2economy, doncs
estableixen un pla coherent de desenvolupament industrial on la tecnologia, les capacitats
tècniques i intel·lectuals, el network de les

empreses, la cultura i l’ecosistema que han
creat els permet, en un curt període de temps,
posicionar tota la societat, orientar-la cap al
mateix objectiu.
Imperis de la ment
I ens queda el País Basc. L’anterior president
d’Innobasque deia: “Pot una economia petita
de molt alta renda situada en un espai físic
reduït i molt ple, sense recursos naturals ni
fonts pròpies d’energia i amb males perspectives demogràfiques i molt alt cost salarial
però amb una bona productivitat competir en
el futur?” Això és el que ens vam preguntar
l’any 2008. I la veritat és que alguns autors
han dit que el futur pertany a aquelles poblacions petites que construeixen imperis de la
ment, que ignoren la temptació (o que no tenen l’opció) d’explotar els seus recursos naturals, cosa que em porta a dir que l’important
som les persones. I al voltant de les persones
és l’àmbit en el qual hem de treballar.
Què hem fet? Construir unes dinàmiques transformadores del país. I ho estem fent amb un model dual, un model
d’innovació amb l’objectiu de canviar actituds i valors. És un model d’innovació oberta
que busca solucions amb la col·laboració de
tots els agents socioeconòmics. És un model obert perquè facilita la participació, per
això som més de mil les entitats que estem
col·laborant, perquè s’estableixen xarxes no
només internes, sinó també externes i glo-

bals. Però ens centrem en les persones, en
un model en el qual tinguin l’oportunitat de
pensar i actuar, havent determinat cinc dominis de transformació per tal d’establir tant
els factors clau d’èxit com el pla de treball.
Quins són aquests factors clau? El primer,
la connectivitat: connectar les persones dins
i fora d’Euskadi que tinguin interès a desenvolupar un projecte, un projecte que ha de
tenir un alt grau d’impacte econòmic i social en el nostre àmbit de responsabilitat tenint en compte quines són les capacitats que
en aquest moment tenim o que estem creant.
I facilitant una mesura ad hoc de la inversió
necessària per aconseguir que aquests quatre
factors culminin amb èxit en els terminis i
amb els objectius marcats.
Economia ecoinnovadora
Com hem definit les àrees de treball? Doncs
a partir de la sostenibilitat de creació de
riquesa, de manteniment d’ocupació i de
l’esperança de vida, salut i qualitat de vida.
I buscant les interseccions de tots aquests
dominis és com hem definit els quatre macroprojectes en els quals en aquests moments l’equip d’Innobasque està treballant.
Com a exemple, hem definit una societat
d’economia ecoinnovadora i a partir d’aquí
hem creat un consorci buscant la connectivitat entre diverses entitats i dos clústers, el de logística i el de mediambient, als
quals s’està incorporant en aquest moment
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“Hem de reinventar-nos.
Hi ha espai i oportunitat,
superant vells problemes
amb noves mirades.”

el d’energia. L’objectiu és crear una marca
de lideratge tecnològic competitiu, buscar
l’equilibri entre el creixement econòmic
i l’impacte ambiental i, en tot moment,
millorar els beneficis i ampliar la rendibilitat sobre el capital aportat. S’han definit set
e-comunitats relaciones amb el transport, la
mobilitat, l’urbanisme, l’edificació, el canvi
climàtic, l’energia i l’ecodisseny. Cadascun té
el seu full de ruta i els seus objectius, i estem
gestionant les inversions necessàries.
Polítiques mundials
L’altre element està relacionat amb l’impuls
al quart sector en el qual, d’una banda, tenim
les empreses privades a la recerca del benefici que, a través de la responsabilitat social
corporativa, s’estan desplaçant també per
tenir un impacte social. D’altra banda, tenim
les societats non-profit, que cada dia s’estan
gestionant més amb models d’empresa privada. La convergència de tots dos és el que
ens ha de donar una nova oportunitat per
crear models d’empresa cap a dins i cap a
fora. Estem impulsant acords públic-privats
en els quals tots dos sectors estan compartint
riscos. Per tal que aquest món potencial de
consumidors se segueixi desenvolupant, hem
de definir polítiques mundials que incorporin les societats més desafavorides al món de
la generació de riquesa.
A Innobasque volem centrar-nos en la
persona. El nostre objectiu és ser el referent europeu d’innovació l’any 2030 mitjançant la construcció de les dinàmiques
transformadores i aplicant aquest model
d’innovació. Tenim tres línies d’acció estratègiques: la potenciació de l’aliança entre
els sectors públic i privat; l’alineació amb
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un entorn competitiu i el compromís de ferho eficaçment.
Noves oportunitats
Com a conclusió, repeteixo que ens han tornat a canviar les regles del joc. El nostre model mental s’ha d’actualitzar perquè se’ns ha
apagat el foc. L’empresa és important i tots
en formem part, i ha d’aprendre a interpretar
ràpidament les tendències, guanyar temps,
observant i escoltant el que passa al voltant.
Tenim nous mercats, noves oportunitats,
nous clients, però tots volen coses diferents,
fetes a la seva mida. També hem de reconèixer que ja hi ha camins oberts, que els desafiaments estan identificats. Ara queda treballar, trobar la diferència, que ens permetrà
adaptar-nos a aquests nous espais, aprofitar
les oportunitats i jugar les grans lligues on ja
estem competint i on, a més, ho fem bé.
Podem i hem de reinventar-nos. Hi ha
espai i oportunitat, superant vells problemes
amb noves mirades. I això, fins ara, només
ho fan vostès, les persones.

Per saber-ne més
Innobasque.
Agència Basca de la Innovació
www.innobasque.com
Comunitat Basca d’Innovadors
www.comunidadvascainnovadores.net
Aliança Basca per la Innovació
www.innobasque.com
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Taula rodona
Modera:
Marta Clos
Periodista i directora de comunicació de la
Fundació Blanquerna

Carles Capdevila
És  periodista i el responsable de dirigir el projecte del nou diari Ara, un exemple
d’innovació. Ha exercit d’articulista, de guionista, presentador i productor de televisió i
ràdio a TV3 i a Catalunya Ràdio i actualment també és professor de Ràdio a la facultat de
Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
“Què fa que una pèrsona pugui ser emprenedora i innovadora amb alegria, amb
il·lusió i amb ingenuïtat? Insisteixo, que t’agradi tant el que fas, que miris tan
endavant, que hi puguis posar tanta passió, que finalment t’oblidis de contrastar
tots els problemes que tindràs [...]. Hem de ser innovadors i recuperar l’alegria, la
il·lusió i la ingenuïtat, perquè el pessimisme general, la dificultat que hi ha per tot
i l’excés de teories sobre el que s’ha de fer probablement t’espanta i t’inhabilita.
És un moment ideal per recuperar aquests valors i per fer-ho des del màxim de
pragmatisme [...]. És el moment d’estar molt a prop de la gent.”

Josep Maria Corbinos
Director general de La Fageda, una fàbrica de iogurts i gelats amb més de deu milions
d’euros de facturació. Dóna feina a 270 persones, seixanta de les quals presenten
discapacitat intel·lectual o malaltia mental severa. Anteriorment, el senyor Corbinos havia
estat director de planificació de Winterthur i de desenvolupament a Atlantis.
“Tothom diu que si vols bon personal has de pagar bons salaris, però si vols equips
de gent que rendeixin per sobre de les seves possibilitats els has d’oferir objectius
que els transcendeixin, que siguin més grans que ells mateixos. Aquesta és la
palanca perquè tothom s’esforci en els aspectes no únicament d’innovació, sinó
en general en tots. La gent s’esforça i rendeix més del que seria possible en altres
condicions.”
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Luis Mari Imaz
És director general de Mondragon Assembly. També ha estat director general de Tajo
Cooperativa, que treballa en el sector dels plàstics, i ha estat també director de negoci de
Copresi, una empresa que fabrica components per a electrodomèstics.
“La idea de fer que un grup nombrós tingui l’obligació de replantejar-se
anualment com s’han de fer les coses genera moviments dins de l’empresa molt
importants sobre quin ha de ser el nostre futur, cap a on ens hem d’orientar, com
hem d’organitzar-nos. Generem una dificultat de gestió, però això ens provoca
anualment tanta quantitat d’idees que no som capaços de donar resposta a totes.”

Xavier Verdaguer
És enginyer informàtic i té estudis d’alta direcció a la Universitat d’Stanford. En els
últims dos anys ha format diverses empreses d’innovació tecnològica. Viu a Palo Alto,
a Califòrnia, on dirigeix Innovalley, que és una empresa que desenvolupa i pensa roba
intel·ligent. Participa a la taula rodona mitjançant l’Skype.
“Entenem la innovació com la convicció que tot es pot millorar. I això és aplicable a
fer productes nous, però també a repensar constantment el nostre dia a dia mirant
com poder optimitar els processos, com poder ser més competitius. [...] D’una
banda, si tota la companyia pensa en nous productes i nous serveis, serem més
competitius, ens diferenciarem més de les altres companyies. Però d’altra banda, si
dediquem molt esforç a pensar com podem millorar petits processos o si revisem
contínuament el model de negoci, si fem aquesta innovació de portes endins, també
podrem ajustar millor els costos, millorar la productivitat i ser més competitius.”
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“El primer objectiu de
La Fageda no és créixer
molt, sinó millorar la vida
de les persones.”
(Josep M. Corbinos)

Marta Clos (Periodista i directora de comunicació de la Fundació Blanquerna)
Per què dirien que les seves empreses són
percebudes com a organitzacions innovadores?
Per què creuen que són avui aquí?
Josep Maria Corbinos (director general de
La Fageda)
Segurament és perquè nosaltres pensem
que les disciplines “toves” dins de les organitzacions, és a dir, allò que fa referència als
valors, la missió, al per a què serveix aquesta
empresa, a les relacions entre les persones
que la formen, són molt més importants que
no les disciplines “dures”, és a dir, el màrqueting, les finances o la producció. A més, el
primer objectiu de La Fageda com a empresa
no és generar beneficis, no és créixer molt,
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sinó millorar la vida de les persones. Això
forja la nostra manera de fer.
El segon aspecte és que som una empresa
muntada a l’inrevés. La majoria d’empreses
es formen a partir de tenir un pla d’empresa,
un pla financer, tenir un objectiu molt clar,
tenir uns estudis de mercat i, a partir d’aquí,
miren quins són els millors professionals
que poden pagar. En el nostre cas va ser a
l’inrevés: Cristóbal Colón [fundador i president de La Fageda] va agafar entre deu i
quinze persones del manicomi de Salt i va
veure quines eren les activitats econòmiques que podia desenvolupar amb elles. En
aquests moments, donem feina a 280 treballadors, entre ells totes les persones amb discapacitat mental o amb malaltia mental de la
comarca de la Garrotxa. En aquesta comarca,

per cert, no hi tenim atur, i això també és un
toc, no sé si innovador però, com a mínim, sí
d’originalitat.
El nostre model d’empresa també té un
toc d’originalitat. Treballem en un mercat, el
de l’alimentació i en concret el dels iogurts,
on el producte natural està desprestigiat, on
per vendre sembla que has de rebentar els
preus i regalar un cotxe i un cap de setmana
a Mallorca. Doncs bé, dintre d’aquest mercat, nosaltres basem el nostre negoci en el
producte natural i ens mantenim en la nostra
política de preus que, en aquest moment,
està per sobre del 40 % del líder, Danone, i
més o menys dobla el preu de la marca blanca. I amb aquesta filosofia nosaltres aconseguim seguir creixent aproximadament el
10 % anual en un mercat que està decreixent
i guanyar diners.
Carles Capdevila (director del diari Ara)
En el nostre cas és evident que estem obligats
a ser innovadors. I una de les coses que ens fan
ser més innovadors és, d’entrada, aparèixer en
el moment més complicat, és a dir, desafiar la
crisi econòmica, la crisi de la premsa, la crisi
de la publicitat i sortir en paper en el pitjor
moment. Aquesta ja és una actitud desafiant
que nosaltres vinculem molt a la il·lusió, a
l’alegria i a la ingenuïtat. Pensant, abans de venir aquí, què dec tenir jo i els que fem aquest
projecte d’innovador i d’emprenedor, m’adono
que el que tenim més és il·lusió, alegria i ingenuïtat. Són tres valors que jo defenso i que
tenen a veure amb un concepte molt clar, molt
simple: estimar-te el que fas.
Jo vaig aprendre a fer de periodista al meu
poble, als Hostalets de Balenyà [Osona]. I
la meva primera feina va ser fer de director.
Allà feien una revista i jo els vaig anar a veu-

re i els vaig dir que no m’agradava gens, que
s’hauria de fer molt diferent. I em van dir:
“Perfecte! Ets el director. Com que ja volíem
deixar-ho...”. Per tant, jo al 16 anys ja era
director d’una revista. Era el director i era el
qui l’escrivia, el que la maquetava, el que feia
les fotos, el que la repartia i el que buscava
els anuncis, però allà ho vaig aprendre gairebé tot. Allà hi havia il·lusió, alegria i ingenuïtat, la ingenuïtat d’anar allà i dir allò. Per
això crec que la frase que defineix la innovació és aquella de Martí i Pol: “Tot està per fer,
tot és possible”. Des d’allà vaig descobrir que
sempre que hi havia algú que volia fer una
cosa es podia fer. Ara, quan falten nou dies
perquè surti Ara continuo pensant el mateix,
que si hi ha algú que vol fer una cosa es pot
fer. Pots intentar-ho. I, insisteixo, l’alegria,
la il·lusió i la ingenuïtat són tres valors pels
quals és imprescindible que t’estimis molt
allò que fas.
Nosaltres ens estimen la comunicació, la
necessitat de convèncer i d’explicar. Per tant,
una de les parts innovadores del projecte és
que estarem molt pendents de les xarxes socials... Però és clar, és que si t’estimes molt la
comunicació i apareix Facebook o Twitter és
que hi has de ser, perquè és l’eina de comuTaula rodona V Jornada Clade 2010 | 51

“La ingenuïtat és important,
perquè l’actitud innovadora
i emprenedora requereix
no saber-ho tot.”
(Carles Capdevila)

nicació més nova. I no és perquè toqui, sinó
perquè hi volem ser. Si t’estimes el que fas és
molt difícil descuidar-te d’estar a prop de les
noves idees.
La ingenuïtat també és un valor molt important, perquè l’actitud innovadora i emprenedora requereix no saber-ho tot. Tinc penjada a la tauleta de nit una frase de Jean Cocteau
molt coneguda que diu: “Ho van aconseguir
perquè no sabien que era impossible”. Jo, fa un
any i mig, no sabia que aquest projecte era impossible i per això estem a punt d’aconseguirho. La ingenuïtat és molt necessària.
Què fa que una persona pugui ser empre-
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nedora i innovadora amb alegria, amb il·lusió
i amb ingenuïtat? Insisteixo, que t’agradi
tant el que fas, que miris tan endavant, que
hi puguis posar tanta passió, que finalment
t’oblidis de contrastar tots els problemes que
tindràs. En el nostre cas, crec que és un projecte prudent, ben fet, però sí que té aquest
component. I crec que un dels problemes
que tenim ara i que ens fa pensar que hem de
ser innovadors i recuperar l’alegria, la il·lusió
i la ingenuïtat és que el pessimisme general, la dificultat que hi ha per tot i l’excés de
teories sobre el que s’ha de fer probablement
t’espanta i t’inhabilita. És un moment ideal

per recuperar aquests valors i per fer-ho amb
el màxim de pragmatisme. És el que sento
aquí i el que dic molt aquests dies: és el moment d’estar molt a prop de la gent.
L’última cosa: és molt important que la
innovació, la ingenuïtat, l’alegria, la il·lusió
que demana l’actitud emprenedora no es
convertexin en un gueto, en una cosa d’un
col·lectiu d’especialistes. Quan algú s’apodera
d’un mercat, quan hi ha “els experts”, això
allunya. L’emprenedoria i la innovació
s’encomanen i això requereix explicar-ho,
compartir-ho.
En el nostre cas, una altra frase que fa un
any que circula, mal citada, és aquesta que
va dir Einstein: “Si vols obtenir resultats
diferents has de treballar de forma diferent”.
L’he penjada a la redacció perquè tothom la
tingui clara, tot i que l’original és millor i diu:
“El sinònim de bogeria és fer les coses com
sempre i esperar obtenir resultats diferents”.

És el que nosaltres estem intentant aplicar,
encomanar a tothom. Les vuitanta persones
que treballen amb mi aquests dies, pobres, ja
saben que jo sóc una persona bastant calmada, però que l’única manera de fer-me enfadar
o fer-me aixecar la veu és dir-me “és que això
es fa així”. Ens equivocarem, segur, però no
ens equivocarem repetint allò que un altre
feia i que no funcionava.
Luis Mari Imaz (director general de Mondragon Assembly)
Mondragon Assembly és una empresa del
Grupo Mondragon. Ens dediquem a automatitzar processos i la nostra activitat principal
és fabricar línies automàtiques que fan panells solars. I ens hem focalitzat molt en les
persones. De fet, el nostre lema és “Humanity
at work”, és a dir, humanitat dins del món del
treball. És una de les àrees que més mirem de
desenvolupar i el fet de ser una cooperativa
ens ajuda.
Per donar algunes dades, nosaltres no
fitxem, no tenim hores extres, som una
planta que produeix, però on gairebé el 70 %
de la nostra gent és titulada superior, on hi
ha molta part de desenvolupament, de creació de valor, de creació de noves formes de
fer. M’agradaria destacar un parell de coses:
quan desenvolupem projectes, ho fem amb
equips que els mouen des que arriben captats per l’àrea comercial. Són equips d’unes
vint persones entre els quals hi ha diferents
funcions. Una de les coses que hem aconseguit i que ens semblen força interessants és
que dins d’aquests equips hi hagi flexibilitat
a l’hora d’abordar el projecte, és a dir, que el
paper que té cadascú és diferent en funció del
projecte. El que estem aconseguint és un grau
de polivalència, de responsabilitat, perquè
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“Replantejar-nos
cap a on anem i com fem
les coses és un procés de
canvi i d’aportació de valor.”
(Luis Mari Imaz)

segons el projecte que cadascú estigui desenvolupant pot tenir rols diferents. Això suposa
un grau d’aportació superior al que tens quan
hi ha una organització molt jerarquitzada. Estem molt satisfets de com els equips
aborden els projectes, com els desenvolupen
i com aconsegueixen compenetrar habilitats
per donar una bona resposta al client.
Últimament, hem vist que és important
donar feed back a les persones per veure com
desenvolupen la seva feina, com estan aportant valor al client. Saber com estem fent
cadascú la nostra feina ens aporta un valor.
Tenim un projecte que anomenem de gestió
per competències en el qual cadascú ha pogut
desenvolupar aquells factors que considera que són crítics en la seva feina, de manera
que, per professions, s’han fet uns grups de
treball que han anat definint quins serien els
factors de rendiment. Què vol dir això? Que
cada col·lectiu ha definit quins són els seus

paràmetres. I hem aconseguit que la gent
posi uns paràmetres d’exigència personal,
de desenvolupament de la feina, de capacitat
d’aportació, molt més alts dels que haguéssim posat els mateixos gestors de l’empresa.
En aquest sentit, veiem que la gent valora la
seva feina, que exigeix en funció dels seus
propis paràmetres. I així generem un concepte de millora, de canvi cultural constant.
Per a nosaltres, replantejar-nos constantment cap a on anem i com fem les coses
és un procés de canvi i d’aportació de valor.
Cada any, a la planta d’Aretxabaleta, que és
on tenim el quarter general, tenim entre dos
i tres sessions anuals en les quals ens replantegem quina és la nostra orientació, tant des
del punt de vista de projectes a desenvolupar
i innovació, com del sistema organitzatiu
que utilitzem. Com que la nostra organització és relativament flexible i canviant, estem
habituats a desenvolupar sistemes de canvi
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adaptant-nos a les necessitats que tenim en
cada moment. Això provoca una generació
constant de valor i, en cert moment, també
ens genera situacions d’indecisió. I és que el
canvi constant en el mercat al qual ens enfrontem ens provoca que haguem d’adaptarnos d’una manera molt dinàmica.
Xavier Verdaguer (creador d’Innovalley i
de TMT Factory)
Nosaltres intentem combinar idees catalanes
del món del disseny de roba amb la tecnologia americana que hi ha en aquesta àrea del
nord de Califòrnia on som, el que es coneix
com a Silicon Valley. La idea és fusionar
moda i tecnologia, dues coses que fem servir
cada dia: sortim al carrer amb roba i també
amb tecnologia, perquè ja no podem anar
enlloc sense el mòbil. Fusionem totes dues
coses intentant fer productes que van des
de bosses confeccionades amb teixit solar
flexible que et carreguen la bateria del mòbil
mentre vas pel carrer, fins a sabates que porten sensors de vibració connectats al mòbil
que et guien quan vols anar d’un lloc a l’altre.
Entenem la innovació com la convicció
que tot es pot millorar. I això és aplicable a
fer productes nous que es duguin a la realitat, però també a repensar constantment
el nostre dia a dia mirant com podem optimitzar els processos, com podem ser més
competitius. Fer-ho és una bona inversió
per a tota l’organització, sobretot en aquests
moments de crisi que estem vivint. En moments com l’actual, bàsicament has de fer
tres coses: reduir costos a l’empresa, millorar
la teva productivitat i mirar de guanyar quota
de mercat, és a dir, generar més negoci. Amb
la participació de tota la companyia i amb
petits canvis es pot assolir. D’una banda, si
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Cal facilitar que hi hagi un
canal per aportar idees
i que els treballadors
participin del seu benefici.
(Xavier Verdaguer)

tota la companyia pensa en nous productes
i nous serveis, serem més competitius, ens
diferenciarem més de les altres companyies.
Però d’altra banda, si dediquem molt esforç a
pensar com podem millorar petits processos
o si revisem contínuament el model de negoci, si fem aquesta innovació de portes endins,
també podrem ajustar millor els costos, millorar la productivitat i ser més competitius.
La manera que tenim d’implicar tots
els treballadors o tots els col·laboradors
de l’empresa en el fet que tothom tingui
actitud innovadora és ser molt generosos
amb l’equity de l’empresa, en l’accionariat.
Intentem que tothom participi de
l’accionariat de la companyia o que tingui
equity, encara que sigui de manera simbòlica, perquè el que volem és forjar microemprenedors dins la companyia. Promovem
que tothom se senti emprenedor i que
tothom vulgui innovar i cregui que tot és
millorable.
Marta Clos
La segona pregunta que plantegem a la taula
és com es fa perquè les persones que treballen
en aquestes empreses tinguin una actitud
innovadora i emprenedora. Hi ha alguna
teoria, hi ha alguna recepta miraculosa per
aconseguir-ho?
Xavier Verdaguer
Intentem que tot l’equip senti els colors de
l’empresa, que tots se sentin microemprenedors. Però un cop aconseguida aquesta
actitud innovadora, és molt important canalitzar bé aquestes iniciatives. Nosaltres
hem desenvolupat una petita aplicació
informàtica que pretén que qualsevol persona de l’organització, sigui treballador o

col·laborador, pugui proposar una idea de negoci o un suggeriment sobre com millorar un
procés. La mateixa aplicació ja fa un filtratge
i pondera en certa manera la proposta del
treballador. Un cop al mes tenim un comité
que avalua els diferents suggeriments i busca
recursos per dur a terme els més interessants.
En l’execució d’aquestes propostes intentem
implicar els treballadors que les han fetes
perquè les liderin, se les facin seves. En alguns
casos, si són idees de negoci o de productes
nous, articulem contractes o relacions amb el
treballador de manera que també participi del
possible benefici.
El treballador no només busca estar
assalariat en una empresa, busca també ser
emprenedor i, per tant, si a través de les seves idees, de les seves accions es pot generar
negoci per a la companyia, fem que ell també
hi participi. En l’horitzó de tot això hi ha
el fet de crear o que sorgeixin spin-off de la
mateixa companyia. En qualsevol cas, és una
fórmula que ens funciona molt bé: facilitar
que hi hagi un canal per aportar idees i que
els treballadors participin del seu benefici.
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Luis Mari Imaz
Sí, la innovació l’hem de treballar a les empreses en els equips petits, els propers al
client. En aquest sentit, entre els projectes
d’innovació que estem desenvolupant, ara
en tenim un amb un centre hospitalari per
mirar d’optimitzar el procés de barreges
de citostàtics [fàrmacs destinats a inhibir
el creixement desordenat de les cèl·lules].
I l’estem desenvolupant directament en
equips que estan fent projectes que van al
mercat. Què suposa això? Doncs que la gent
està desenvolupant en la mateixa línia projectes que suposen marge brut de resultats i
desenvolupament d’activitat i, d’altra banda,
estan treballant directament projectes que
tindran vida d’aquí a dos o tres anys. Fem
que gent que és a muntatge, gent que està
dissenyant, estigui treballant directament
en el grup de treball amb l’hospital, cosa
que aporta punts de vista diferents dels que
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té la mateixa gent que només desenvolupa.
Això genera un grau elevat de motivació i
d’integració de l’equip, genera idees diferents. Fer conviure projectes d’innovació
amb projectes convencionals de mercat
en els mateixos equips genera un grau
d’activitat i de compromís molt alt.
I, per a mi, la idea de fer que un grup
nombrós tingui l’obligació de replantejarse anualment com s’han de fer les coses
genera moviments dins de l’empresa molt
importants sobre quin ha de ser el nostre
futur, cap a on ens hem d’orientar, com hem
d’organitzar-nos. Generem una dificultat de
gestió, però això ens provoca tanta quantitat
d’idees que no som capaços de donar resposta a totes.
Carles Capdevila
Una de les coses en les quals en aquest any
hem intentat ser innovadors ha estat mirar
de fitxar gent innovadora. En el procés de
selecció de la gent, hi ha hagut una quota
molt pensada d’experiència i veterania però,
potser de forma intuïtiva, he tingut claríssim
que ningú no ve a fer el mateix que feia. Jo
mateix dirigeixo aquest diari i no n’havia
dirigit mai cap; dels tres subdirectors que
hem fitxat cap era subdirector... He volgut
que tots progressessin i que no sabessin com
es feia, perquè tots els que saben com es fa,
algunes de les coses que feien estaven equivocades, i no volia que sabessin què no es pot
fer. Per tant, si ja em deien “això no es podrà
fer” doncs jo pensava, “molt bé, no pots
venir”.
Recordo que fa uns anys vam crear un
programa que es deia Malalts de tele que és
el primer programa que va parlar d’altres
cadenes, de les audiències. I no es podia

fer, estava prohibit, però com que no ho sabíem... Al tercer programa vam començar a
tenir problemes amb Sofres [empresa dedicada a estudiar les audiències dels mitjans
de comunicació] i d’altres que ens deien “és
que està prohibit”. I és veritat, hi havia un
codi segons el qual els programes no podien
parlar de les audiències però, com que ja
anava bé... El que va passar és que els altres
també ho van començar a fer, però si nosaltres haguéssim sabut que no podíem potser
no ho hauríem fet. Torno, doncs, a la idea de
la ingenuïtat.
La idea del progrés de la gent, per a mi
també és molt important. El que m’ensenya
la meva experiència és que he necessitat
sempre progressar, que no vol dir tenir un
càrrec millor, tenir més sou. He fet passes
enrere, però he avançat, he après coses noves, he fet coses que no havia fet. En aquest
procés de selecció de personal, doncs, quan
he vist currículums de gent que havia canviat
molt de feina o que havia canviat de país, he
pensat “anem bé”.
Una altra cosa en la qual intento innovar
és a traspassar més responsabilitat a cada
periodista. Se’ls fa saber que són responsables totals del que fan, és a dir, que no fan

només una part. Hi ha una forta tendència a
l’especialització que fa que siguem irresponsables. De vegades dic a la meva gent que, si
el del costat està fent una cosa, com ara posar
un titular, i penses que no t’agrada, ho has de
dir. Una part de la innovació és allò que en
diuen “ficar-te on no et demanen”, perquè no
passa res.
També s’ha de saber rectificar molt ràpidament, perquè, quan estàs provant coses
noves, així que tens la certesa que t’estàs
equivocant, has de rectificar a l’acte. Hem
de recuperar la idea que la flexibilitat, que
reaccionar és un valor, no un problema. En
Josep Guardiola, per exemple, s’ha equivocat en alguns fitxatges i ha rectificat a
l’acte. Per a mi, això el fa una persona molt
valuosa.
Cal retornar a la gent el sentit de la
responsabilitat. Però per això hi ha d’haver
pedagogia, cultura d’això. I deixar que
tothom ho comparteixi. Vull dir que la gent
ha de saber que la seva feina no queda allà,
que cadascú ha de saber que el que fa té
conseqüències i aquestes conseqüències
li han de retornar, ni que sigui de manera
informativa.
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Marta Clos:
Al final, del que es tracta és d’aplicar el sentit
comú, doncs?
Josep Maria Corbinos
Tant de bo fon tan senzill! A mi em fa vergonya dir que nosaltres no tenim cap departament de R+D, no tenim cap estructura
orientada cap a la recerca. Estic bastant
d’acord amb el que abans deia Guillermo
Ulacia sobre que els motors de la innovació
són la necessitat, l’inconformisme i el coneixement, el que pasa és que nosaltres potser
canviaríem coneixement per inconsciència.
I torno a les paraules de Carles Capdevila
quan deia que, si vols fer alguna cosa, te’n pots
sortir. Al final, tots fem exclusivament el que
ens creiem. Si creus en alguna cosa la pots fer,
encara que potser sigui impossible però, com
que no ho saps... I, si no te la creus, encara que
sigui molt fàcil, no la faràs.
Nosaltres estem obligats a ser innovadors
perquè, davant de qualsevol problema, moltes vegades no podem aplicar les mateixes
solucions que podria aplicar qualsevol altra
empresa. O bé perquè amb el nostre personal
hem de buscar una altra solució o bé perquè no tenim els recursos necessaris. Això
ens impulsa a ser innovadors. La clau és el
compromís. En tot cas, nosaltres no pensem
tant en el compromís del treballador cap a
l’empresa, sinó en el compromís de l’empresa
cap al treballador. I el primer és que oferim
no només un salari i un contracte de treball,
sinó que intentem millorar la vida de les
persones.
Quan et diuen que la teva feina és millorar la teva vida i, alhora, millorar la vida
dels teus companys, això t’omple tant en
l’àmbit professional com en el personal.
60 | V Jornada Clade 2010 Taula rodona

Si tot això ho envoltes d’una realitat i saps
que el respecte cap a les persones és la
norma imperant, que hi ha tolerància per
l’error, si saps que a final d’any ningú no
s’embutxaca un duro, que tots els diners tornen a l’empresa... Quan saps totes aquestes
coses, et sents molt orgullós de l’empresa. I
aquest orgull, a la vegada que t’ajuda a ser
feliç, té un retorn. La gent normalment no
marxa de l’empresa i tenim una atracció pel
talent molt alta, de manera que el nivell de
professionals que tenim és més alt del que
ens podríem permetre pel que som, perquè
entre d’altres coses no paguem gaire bé.
Paguem per sota del nivell del mercat, però
paguem un salari monetari i també un salari
emocional.
Això també té uns reconeixements externs. Fa uns mesos, a l’últim índex de
MERCO [Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, un instrument
d’avaluació de la reputació de les empreses]
La Fageda apareixia com una de les millors
cent empreses per treballar-hi d’Espanya,
cosa que és desproporcionada, entre altres
coses perquè nosaltres només som presents
a Catalunya, però sí que és indicatiu que alguna cosa estem fent bé. Tothom diu que si
vols bon personal has de pagar bons salaris,
però si vols equips de gent que rendeixin
per sobre de les seves possibilitats els has
d’oferir objectius que els transcendeixein,
que siguin més grans que ells mateixos. La
gent s’esforça i rendeix més del que seria
possible en altres condicions.
Marta Clos:
Poden citar algun cas pràctic en què s’il·lustri
com una persona amb actitud innovadora hagi
aportat valor a la seva empresa?

Xavier Verdaguer
Per posar-vos un exemple, us explicaré un cas
molt recent que ens ha passat aquí, al Sillicon
Valley. Vam tenir fa poc, a un noi de 14 anys
fent pràctiques a la nostra empresa durant
una setmana. Nosaltres vam entendre aquesta pràctica com un procés d’innovació obert.
Li vam proposar d’analitzar les tecnologies
que tenim i el vam deixar que ell mateix
proposés aplicacions comercials d’aquestes
tecnologies. No vam ser gens conservadors
i li vam demanar que plantegés obertament
les seves propostes. Aquestes idees, el noi les
havia de presentar a la seva escola al final
de la setmana. Es va donar la casualitat que,
en el moment que exposava les seves idees a
l’escola, unes idees que eren molt brillants,
hi havia el pare d’un altre alumne, que era el
cap de recerca de BMW, una de les empreses
d’automoció més grans del món. I, en veure el
que aquest noi plantejava, va mostrar moltíssim interès. Automàticament es va posar
en contacte amb nosaltres i, actualment, una
setmana després, ja estem treballant per a
BMW. La lliçó que hem après d’això és que
hem de ser molt oberts amb la nostra innovació. No només hem de permetre o hem de
facilitar o incentivar que persones de dins de
l’organització aportin idees, sinó que hem de
creure en la innovació oberta i que idees de
fora arribin a l’empresa i ens donin visions
noves. I això ens ha aportat molt de valor.
I un altre cas molt més concret és que
la nostra empresa treballa absolutament
sense papers. No tenim papers a la companyia, tot està digitalitzat. No només ho
fem per una raó ecològica, que també, sinó
perquè així és molt més fàcil compartir la
informació, guardar-la, indexar-la o fins i
tot protegir-la. I per arribar a aquest nivell,
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els petits passos o les petites solucions que
hem anat incorporant han vingut de dins
de la mateixa organització. I el que acabes
fent és generant debat i provocant conflicte perquè la gent, en debatre, acabi aportant solucions. Sense dubte, és molt important
incentivar que la gent aporti solucions tant
en productes i serveis nous com en el dia
a dia i, per això, cal que la gent se senti
part de l’empresa. L’equip humà sempre
és el més important que tens en una organització.

Luis Mari Imaz
Tenim un projecte en un país africà on
la xarxa elèctrica és limitada, on és molt
costós portar electricitat a poblats llunyans
i on, per tant, han decidit subministrar-ne
via panells solars. Som allà per tal de fer-los
una línia de fabricació de panells i l’equip
de treball que està en aquest projecte ha
decidit incorporar serveis que, com deia
Guillermo Ulacia, sobrepassen la nostra
pròpia cadena de valor, que és la fabricació
de la línia. Estem oferint, de la mà d’aquest
equip, el disseny, la confecció del panell i la
instal·lació, que no és la nostra especialitat.
I no ha estat una política d’empresa la que
ens ha portat a aquesta situació, sinó que el
mateix equip, veient les necessitats que hi
ha en aquest client, en aquest país, incorpora uns serveis que no són els habituals en la
nostra oferta. I això ens porta a oferir coses
iguals però amb sistemes diferents. Estem
desenvolupant i incorporant capacitats que
fins ara no consideràvem importants. I no
ha estat perquè se m’hagi ocorregut a mi
o al consell de direcció, sinó que el mateix
equip, que és a prop del mercat, ens obliga
a fer passos en aquest direcció.
Carles Capdevila
Us parlaré d’una de les idees de les quals estic més orgullós a la vida i que, a més, encara
continua i enguany es farà per tercer cop,
que és el Tió Solidari de Catalunya Ràdio-El
Banc dels Aliments. És una cosa que, per a
mi, entronca amb el “tot està per fer, tot és
possible” i amb la simplicitat de les idees. Jo
feia un programa a Catalunya Ràdio que es
deia Eduqueu les criatures, i una de les coses
que sempre tinc molt present és la necessitat
de fomentar la solidaritat des dels mitjans
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“Totes les empreses,
petites, mitjanes o gairebé
inexistents, hem de treballar
per innovar en el dia a dia.”
(Josep M. Corbinos)

de comunicació. Vaig dir de fer alguna cosa
durant el Nadal per incentivar la solidaritat
entre els pares i algú va respondre que no
podria ser perquè la SER ja feia aquella campanya de “Cap nen sense joguines”. I jo, que
cada cop que em diuen “no es pot fer” em
poso molt nerviós i que, a més, a casa meva
som de tió, vaig dir: “Perfecte!”. Perquè, és
clar, als tions se’ls atipa, se’ls dóna menjar. I
com que jo coneixia el Banc dels Aliments,
que és una experiència d’una entitat que
ho podia fer, en cinc minuts vaig decidir
de fer un tió molt gran, el tió més gran del
món. I, de cop, algú altre va entrar a Google,
hi va posar: “tió més gran del món” i va dir
que no es podia perquè ja n’hi havia un, de
tió més gran del món, que el feia un noi de
Tremp. Però és clar, part de la innovació és
associar-te amb gent innovadora, així que li
vam trucar i ens vam posar d’acord. I aleshores vam parlar amb Abacus i Bonpreu i ens
van dir que ens ajudarien. I el tió es va fer.
Al segon any es va repetir, es va fer una gira
per Catalunya, vam recaptar cinquanta tones
d’aliments... I enguany el tió es torna a fer i el
diari Ara hi col·labora. El que vull dir és que
està bé aplicar la innovació i l’emprenedoria
a coses simples, fàcils de fer. Potser aquest
exemple no té glamur però sí que té els valors que he destacat al principi: l’alegria, la
il·lusió i la ingenuïtat.
Josep Maria Corbinos
Al final les grans corporacions, les que poden
invertir moltíssim en R+D o bé les empreses
que estan molt especialitzades en la innovació
són les que poden posar en marxa grans canvis
que influeixin en els mercats o posar en marxa
innovacions. Però això no treu que totes les
empreses petites, mitjanes o gairebé inexis-

tents estiguem obligats a treballar sempre en la
innovació en el dia a dia. Us poso un exemple
que torna a ser sobre com podem fer les coses
d’una altra manera perquè la manera habitual
no és la que nosaltres podem posar en pràctica.
La gent, per comprar-te, t’ha de conèixer,
t’ha d’identificar. Això passa per fer grans
campanyes de publicitat, tenir grans pressupostos i fer grans inversions. En el nostre cas,
a més, el nostre principal competidor, Danone, és, a la vegada, un dels primers anunciants de tots els sectors a Espanya. Les dues
coses sumades fan que nosaltres, venentnos totes les vaques, podríem fer potser un
anunci a l’any a la televisió, cosa que tampoc
ens donaria per a massa. Per tant, el que vam
decidir és que el nostre pressupost en publicitat seria d’aproximadament zero. No posem
cap anunci.
Què és el que fem? Potenciem que la
gent ens vingui a veure, que agafin el cotxe o el tren i que vinguin a La Fageda.
L’entrada ja els sorprèn perquè has de
passar per una carretereta d’un quilòmetre
i mig envoltat d’una fageda fantàstica, ets
al mig d’un parc, arribes i el primer que
trobes són unes vaques pentinades i que
mengen pa amb xocolata per berenar cada
dia... I després t’ensenyem una fàbrica que
té una paret de vidre darrere la qual pots
veure tot el que es fa. T’expliquem el procés per fer el iogurt i, quan acabem, els visitants el tasten i veuen que, efectivament, el
producte és molt bo. Després els diem: “Si
us ha agradat això que heu vist, quan arribeu a casa vostra, expliqueu-ho als altres”.
Resultat? Cada any passen per La Fageda
al voltant de 40.000 persones, a més de la
meitat de les quals els ho havia explicat
algú que ja hi havia vingut.
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Marta Clos
Escoltant-los, fa la impressió que la innovació
no depèn de grans teories ni de grans cursos
o d’actituds, sinó d’alegria, de passió, de
responsabilitat, de compromís... És cert que no
calen grans discursos a les persones, sinó que és
més una qüestió de motivar-les amb sentit comú?
Josep Maria Corbinos
Bé, “la necesidad aguza el ingenio”, com
diuen. Hi ha empreses que estan molt especialitzades, com diu en Xavier Verdaguer.
A mi, si em permets, m’agradaria fer-li una
pregunta. Per què esteu situats geogràficament allà on esteu situats i no a Catalunya,
per exemple?
Xavier Verdaguer
En les meves últimes experiències a Catalunya
veia que d’una banda era molt difícil aconseguir el finançament tant públic com privat
i també aconseguir clients que volguessin
apostar pels teus projectes a llarg termini.
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Sobretot en el tema de la roba intel·ligent,
que és una cosa molt nova. Si, com jo, vols
fer projectes disruptius, on es pot aconseguir
finançament i gent que entengui el que vols
fer, és aquí.
Vaig fer dues rondes d’inversió a l’Estat
espanyol i, al final, el que sempre volia saber
l’inversor era qui estava fent ja allò que li
estava explicant, si podia comparar-ho amb
algú que ho estigués fent, i que li deixés veure què cobrava i quant facturaria a curt termini. Però no es pot fer innovació d’aquesta
manera, no et pots diferenciar si sempre has
de tenir referents. En canvi, aquí, l’inversor,
el primer que et pregunta és què estàs fent
que no hagi fet ningú abans i quin és el teu
projecte a llarg termini. Per tant, s’entén
molt millor la innovació. Quan vols fer
coses disruptives, aquest és l’entorn. Hauríem d’aprendre molt d’algunes pràctiques
d’aquí per aplicar-les al nostre país. L’entorn
tampoc no és tan diferent, però la cultura
d’emprenedoria que hi ha aquí sí que ho és.

Assistent
Em dic Joan Avilés, sóc assessor d’empreses
innovadores d’inventors catalans que treballen en energies renovables i sé com és de
difícil trobar finançament per a projectes
innovadors. Voldria preguntar a Xavier
Verdaguer què es podria fer a Catalunya per
canviar la mentalitat. Quins passos podem
donar?
Xavier Verdaguer
En aquests moments més que mai cal emprendre. Cal que surtin molts més emprenedors que innovin i creïn productes i serveis nous. Per a mi és un problema cultural
claríssim. On sóc jo s’emprèn molt més
perquè no hi ha por al fracàs. La por no et
deixa arriscar-te i cal prendre riscos per
innovar i per emprendre. I tampoc no tenim
gaire cultura de l’èxit. Al nostre país, quan
algú té èxit ja es diu ràpidament que ha fet el
pelotazo i, en canvi, aquí es converteixen en
referent. Aquesta cultura neix molt del sistema educatiu nord-americà. Aquí, als nanos
ja se’ls ensenya a comunicar-se i a liderar.
Per tant, creen emprenedors en potència. I
les universitats incorporen molts continguts
d’emprenedoria en els seus programes.
Al juny vaig estar a una escola de negocis
catalana i vaig preguntar als estudiants de
negocis de l’MBA quants volien ser emprenedors. Van respondre al voltant del 10 %.
Cal incorporar continguts al sistema educatiu que expliquin que hi ha una alternativa
que és emprendre i que cal fer-ho de forma
innovadora. En un moment de crisi i amb un
índex altíssim d’atur, és millor crear-te el teu
propi lloc de treball i crear llocs de treball
per als altres.

Per saber-ne més
Fundació Blanquerna
www.blanquerna.url.edu
La Fageda
www.fageda.com
Diari Ara
www.ara.cat
Mondragon Assembly
www.mondragon-assembly.com
Innovalley
http://innovalley.us
Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (MERCO)
www.merco.info/es
Silicon Valley
www.siliconvalley.com
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Director adjunt - delegat a Catalunya
de Negocio

Oriol Amat
Doctor en Ciències Econòmiques, llicenciat en Direcció d’Empreses i MBA per ESADE i
catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat Pompeu Fabra, on també
dirigeix el Centre per a la Qualitat i Innovació Docent.
“Hem trobat unes 200 empreses catalanes que creixen molt i generen beneficis,
empreses reeixides o d’alt creixement. Quan les hem estudiades una a una i les hem
entrevistades buscant diferències amb les empreses que no van bé, hem trobat
factors diferencials molt importants: la meritocràcia, és a dir, que es promociona
la gent d’acord amb mèrits reals, no segons l’antiguitat o amiguisme; l’existència
d’incentius a la innovació que fomenten que els empleats, i, de vegades, els
mateixos clients facin suggeriments; la inversió en formació...”

Josep Maria Ferrer Arpí
Enginyer industrial de formació, encara que s’ha dedicat a la divulgació científica des de
programes de TV3 com Més enllà del 2000 o Punt Omega. Ha estat director de Màrqueting
de TV3 i director d’Innovació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (avui Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals). És assessor del Centre d’Innovació d’EADA (Escola d’Alta
Direcció i Administració) i autor del llibre Si funciona, cámbialo (Ediciones Gestión 2000, 2010).
“Qui no s’equivoca no arrisca. Aquest és un fet imprescindible perquè una
empresa sigui creativa i innovadora. Si castiguem l’error, matem de soca-rel els
emprenedors, el qui vol fer canvis, el qui vol introduir innovacions. Per tant, si
castiguem l’error no ho fem bé. L’error s’ha de gestionar, és a dir, no ens podem
equivocar sempre, evidentment, però hem de gestionar l’error. No castigar l’error,
utilitzar aquesta estructura matricial i treballar per projectes multidisciplinaris
provoca, doncs, l’aparició d’interprenedors.”
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Joaquim Marquès
Podríem començar definint conceptes i dir què
és innovació i què no ho és?
Oriol Amat
Innovar vol dir introduir canvis que generen riquesa financera o riquesa social a
les organitzacions. Per fer innovació no és
imprescindible tenir laboratoris de R+D o
enviar coets a la Lluna, sinó canviar coses.
Per exemple, hi ha una empresa del sector
tèxtil que tots coneixeu i que es dedicava
a comprar roba de segona mà i vendre-la.
En un determinat moment, l’empresa es va
quedar amb 5.000 pantalons texans que no
podia vendre. Fins que a algú se li va acudir
fer una caçadora de cada quatre texans. Les
van posar al mercat i les van vendre d’una
manera instantània. Van fer una innovació i,
a partir d’aquesta troballa, d’aquesta innovació, van crear l’empresa que coneixem avui.
Al llarg del debat d’avui sortirà també el
que coneixem com a empreses d’alt creixement, empreses que en moments tan difícils
com els actuals tenen un alt creixement.
Desigual, de la qual parlàvem abans, n’és
una que il·lustra aquests canvis que generen
riquesa. Aquests canvis poden afectar qualsevol àrea de l’empresa i ser, fins i tot, de
tipus administratiu. Una línia aèria que decidideix suprimir els bitllets de passatgers
i, per tant, baixar aquests costos fent que el

passsatgers s’imprimeixin ells mateixos els
bitllets ha fet una innovació de tipus administratiu. Una empresa com ara 3M, que
fabrica els Post-it, fa innovació a partir dels
empleats. Per tant, la innovació entra en el
moment de l’R+D. O, per exemple, Ikea ha
fet innovació en el moment zero. Es plantegen que han de fer un llit que costi 22 €,
perquè per aquest preu el vendran i, si no,
no. I amb la dada del que ha de costar el llit
comencen a crear el producte.
La innovació també pot ser de màrqueting, com la que va fer fa més de cent anys
el celler Torres. Quan en aquest país tothom
venia el vi a l’engròs, aquesta va ser la primera empresa catalana i de l’Estat espanyol que
va pensar que era una bona idea posar una
etiqueta al vi amb la seva marca. És a dir, que
la innovació la podem trobar a qualsevol àrea
de l’empresa, començant per l’R+D, seguint
per l’administració, la producció... Per exemple, els fabricants d’automòbils, normalment
primer pinten el cotxe i, un cop l’han pintat,
comencen a fer l’elaboració de l’interior.
Ford, que tenia un sistema que incentivava
els suggeriments, va rebre el suggeriment
d’un empleat que deia que, si un cop el cotxe
estava pintat se li treien les portes, es facilitava la manipulació dins del vehicle. En aquests
moments, Ford aplica aquest sistema a tot
el món: és un exemple d’innovació en la
producció.
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Per tant, com deia al principi, innovar és
fer canvis per generar riquesa, i aquests canvis poden afectar qualsevol àrea de la cadena
de valor de l’empresa.
Josep Maria Ferrer Arpí
Es pot fer innovació en màrqueting, en processos i en moltes àrees. De tota manera, hi ha
una certa confusió entre creativitat i innovació. Tot innovador ha de ser creatiu, però no
tot creatiu és un innovador. La creativitat pertany a l’àmbit de les persones i la innovació,
a l’àmbit de la col·lectivitat, de les empreses.
Qui fa innovació no és una persona, sinó una
empresa, un grup, una corporació. És a dir,
per tal que hi hagi innovació ha d’haver-hi
aportació de valor: aquella aportació ha de ser
clonable, extensible a tota la comunitat, s’ha
de produir i per tant té un element industrial,
i ha d’arribar a portar aquest valor a tothom.
Això és molt diferent de la creativitat, que
està en el terreny de la capacitat humana per
generar idees, bellesa... Però si les idees es
queden en aquest terreny, parlem de creativitat. Si això no arriba a trascendir l’àmbit
individual, no es produeix una innovació.
La innovació pertany al món de les empreses, el que passa és que les empreses han de
construir una cultura creativa amb les seves
persones perquè, si no, no sorgiran les idees
i, per tant, a la llarga no seran innovadors. Un
innovador, primer, ha de ser creatiu.
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Joaquim Marquès
Així que hem de treballar el capital humà,
també. M’agradaria que parléssim una mica
sobre si la innovació és un dels elements d’èxit
de les empreses o bé es pot tenir èxit sense
innovar.
Oriol Amat
És molt interesant, aquest tema: l’èxit empresarial i fins a quin punt la innovació és
causa o efecte o acompanya l’èxit empresarial. En la recerca empresarial que fem a
les escoles de negoci, mirem quines són les
diferències entre les empreses que funcionen molt bé, aconsegueixen els seus objectius i perduren en el temps, i les que viuen
poc i es moren de seguida. I hi ha unes
diferències que sempre es van repetint en
aquests dos tipus d’empreses. Si consulteu
el web del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa [www.gencat.cat/diue],
trobareu estudis que es fan periòdicament
sobre les empreses d’alt creixement. Fa uns
mesos es va publicar un d’aquests estudis
que també s’havia fet fa deu anys analitzant
quins són els factors diferencials de les empreses molt reeixides. I casualment, avui,
són els mateixos factors que fa deu anys.
Un d’aquests factors té molt a veure amb
un dels temes que tractem en aquestes jornades: les persones. Quan analitzes les empreses que funcionen molt bé i les que fun-

cionen molt malament –de les primeres en
diem empreses d’alt creixement o empreses
gasela– hi ha un seguit de característiques
diferencials entre unes i altres que podríem
agrupar en tres tipus. Un primer tipus de
característiques tenen a veure amb les persones: per als emprenedors d’èxit, l’empresa
és un projecte vital pel qual senten una
gran passió; són persones humils; quan hi
ha problemes no els atribueixen a factors
externs, són proactius, flexibles, empàtics...
Això són característiques imprescindibles
per poder innovar. L’empatia, per exemple,
és bàsica per entendre què vol el client i les
persones que treballen a l’empresa. I a les
empreses que no van bé et parlen molt del
que hauria de fer el senyor Zapatero, el
senyor Montilla o el senyor Obama, mentre
que les que van bé són proactives i et parlen
dels productes que tenen, del que volen fer
o dels problemes que tenen i com ho volen
solucionar.
Per tant, hi ha temes relacionats amb
les persones. Mireu, aquí tenim una frase
que està treta d’una fleca que es diu Turris,
on sempre hi ha cua. De Xavier Barriga, de

Turris, és aquesta frase: “Per a mi, Turris és
també un sentiment, una manera d’entendre
la vida”. I si ara preguntem a Josep Maria
Corbinos què és per a ell La Fageda, doncs
segurament ens dirà que per a ell La Fageda
és una manera d’entendre la vida, és molt
més que generar uns beneficis. Diu també
Xavier Barriga: “Intentem transmetre al
nostre equip l’amor per la professió, el sentit
del deure”. Aquest tipus de plantejaments
ajuden l’esperit emprenedor.
Però continuem amb les persones. En
analitzar-les, hem trobat unes 200 empreses catalanes que creixen molt i generen
beneficis, empreses reeixides o d’alt creixement. Quan les hem estudiades una a una i
les hem entrevistades buscant diferències
amb les empreses que no van bé, hi hem
trobat factors diferencials molt importants:
la meritocràcia, és a dir, que es promociona la gent d’acord amb els mèrits reals, no
segons l’antiguitat o amiguisme; l’existència
d’incentius a la innovació que fomenten
que els empleats, i de vegades els mateixos
clients, facin suggeriments; la inversió en
formació...
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Mango, per exemple, és una d’aquestes
empreses d’alt creixement. I és que, quan
mirem què fan aquestes empreses d’alt
creixement, veiem que n’hi ha a tota mena
de sectors. Per descomptat, és més fàcil
que els vagi bé a aquelles que utilitzen
les TIC [tecnologies de la informació i la
comunicació], però hi ha empreses gasela
i d’alt creixement en tots els sectors. Són
empreses conservadores, que triguen a
generar beneficis, però que tenen perspectives a llarg termini i que, quan diversifiquen, ho fan d’una manera molt controlada.
Una altra característica de les empreses
d’alt creixement és l’aposta per la formació, pels incentius, per la qualitat, per
l’R+D... Al final resulta que venen més, i
no és casualitat. Les empreses d’alt creixement inverteixen en formació el 2,4 % de
la seva massa salarial, mentre la mitjana
de l’empresa catalana és el 0,7 %. Per tant,
l’empresa reeixida inverteix més en formació, però també aposta més per la qualitat:
el 70 % de les empreses catalanes d’alt
creixement tenen una ISO 9000, mentre
que en la resta d’empreses catalanes aquest
percentatge és del 5 %. Quina casualitat
que les empreses que vagin millor apostin
per la qualitat!
Si parlem d’innovació, la mitjana de les
empreses catalanes d’alt creixement des72 | V Jornada Clade 2010 Diàleg al voltant de la innovació, actitud i empresa

tinen el 2,5 % de la seva facturació a R+D,
mentre que la mitjana de les empreses catalanes hi destinen l’1 %. Són, doncs, empreses
que destinen més recursos a la innovació i,
per tant, tenen uns resultats. En les empreses innovadores i reeixides, el 35 % de les
vendes correspon a producte nou, introduït
al mercat en els dos anys anteriors, mentre
que a la resta de l’empresa catalana aquest
percentatge és del 13 %.
Per tant, són empreses que tenen patrons
financers prudents, però augmenten molt
les vendes. Inverteixen, però són molt prudents en la inversió i també són molt prudents
en el deute, cosa que fa que generin molts
excedents.
Per resumir, si ara agaféssim tot el teixit
empresarial (dos milions d’empreses a l’Estat
espanyol, unes 600.000 a Catalunya), simplificant molt, podríem dividir les empreses
en quatre tipus seguint dos eixos: hi ha unes
empreses que aposten molt per la innovació,
per la qualitat, la internacionalització, i n’hi
ha que no; després, hi ha empreses que aposten per finances conservadores i d’altres que
ho fan per finances més arriscades (aquestes
serien empreses que no tenen capital suficient, on no hi ha aportacions dels socis). Per
tant, amb aquests dos eixos, tenim quatre
tipus d’empreses. Si féssim un símil amb una
volta ciclista, ara estem en una etapa complicada, estem pujant els Pirineus, però és una

etapa en la qual hi ha empreses que agafen
distància dels seguidors. En moments de crisi
és precisament quan, com demostren molts
estudis, les empreses més reeixides a llarg
termini aprofiten per créixer, per comprar
immobles, per fer inversions.
D’una banda, tenim l’empresa que està
en concurs de creditors, que va malament.
És una empresa amb unes finances molt
febles i que no ha apostat per la innovació.
Un segon tipus d’empresa és la que té unes
finances sòlides, però que necessita algun
tipus d’innovació, que ha de canviar el seu
model de negoci. Hi ha un tercer tipus
d’empresa que potser és innovadora, però
que, o hi posa una mica més de capital o de
recursos, o ho té difícil per pujar el Pirineu.
I, al final, les empreses a les quals els va
millor són les empreses d’alt creixement,
que aposten per la innovació, la qualitat i, a
més, tenen un patró financer sòlid.
Joaquim Marquès
Queda clar que l’empresa ha d’innovar per
tenir èxit. No sé si Josep Maria Ferrer Arpí
estaria d’acord que no hi ha empreses d’èxit que
no siguin innovadores.
Josep Maria Ferrer Arpí
Hi ha empreses d’èxit que no són innovadores. Hi ha hagut moments històrics en
què no calia innovar per tal de triomfar.

Potser ara estem en un moment molt líquid,
en què les coses canvien molt de pressa i,
per tant, ara és difícil pensar en una empresa que tingui èxit i no sigui innovadora. El
problema que a mi m’ha preocupat sempre
és com fer-ho per innovar en una empresa
que ja existeix, no una empresa que acaba
de començar. Em refereixo per exemple a
una empresa com la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió. Quan vam començar
a innovar en aquesta empresa, ja tenia vint
anys. Com ho fas perquè es transformi en
una empresa innovadora? Vam veure que
el principal problema era crear una cultura
innovadora que afavorís la creativitat dels
qui hi treballaven. TV3 era una empresa
d’èxit, i aquest va ser el principal problema,
la principal dificultat per innovar, perquè,
quan tens èxit, t’adorms, dius que ja ho fas
bé, ja estàs content amb el que fas i acostumes a ser reactiu als canvis.
Per tant, primer de tot, en la cultura del
canvi s’ha d’imbuir la gent la idea que l’èxit
és momentani, que l’èxit no serveix per a
res i és un concepte fugisser. Perquè, què és
èxit? Per al que ho fa o per al que s’ho mira
des de fora? Has complert els teus objectius? Jo no en sé res, de l’èxit. L’èxit és una
qüestió molt externa. Per tant, oblidemnos-en, perquè és un gran enemic de la
innovació. El moment de canviar les coses
és quan tens èxit.
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“Per ser creativa i
innovadora, una empresa
ha de potenciar líders
empàtics, assertius...”
(Josep M. Ferrer Arpí)

Una altra cosa que afavoreix la creativitat
i la innovació en l’empresa és que la missió,
la visió i els valors d’aquella empresa siguin
assumits per tothom, que siguin un objectiu
comú, no només per la direcció, sinó també
per la gent que hi treballa.
Hem de tenir líders, no jefes, en el sentit
del jefe militar. Per ser creativa i innovadora,
una empresa ha de potenciar els líders empàtics, assertius... Les jerarquies, les estructures piramidals, no funcionen per afavorir
l’empresa creativa. A nosaltres ens funcionen
estructures en xarxa. Per tant, aquelles empreses que provoquen la possibilitat que es
treballi de forma interdisciplinària afavoreixen la creativitat dels seus treballadors. Passem, doncs, d’una estructura piramidal a una

estructura matricial, on la gent es relaciona,
i no només perquè volen o perquè es troben
al bar, sinó perquè la mateixa estructura de
l’empresa ho afavoreix.
Qui no s’equivoca no arrisca. Aquest és
un fet imprescindible perquè una empresa sigui creativa i innovadora. Si castiguem
l’error, matem de soca-rel els emprenedors,
el qui vol fer canvis. Per tant, si castiguem
l’error no ho fem bé. L’error s’ha de gestionar, és a dir, no ens podem equivocar sempre, evidentment, però hem de gestionar
l’error. No castigar l’error, utilitzar aquesta
estructura matricial i treballar per projectes
multidisciplinaris provoca, doncs, l’aparició
d’interprenedors.
Cal fomentar el diàleg interdepartamental
i, a la vegada, dialogar amb l’exterior, amb els
teus proveïdors, amb els teus clients i amb la
gent que ja ha sortit de l’empresa... Hi ha un
talent extraordinari que està en xarxa i que
hem d’aprofitar. També s’han de crear espais
conversacionals. Les empreses que són creatives i innovadores creen espais on la gent es
troba per parlar. Hi ha d’haver espais on la
gent es trobi i s’intercanvï idees, perquè això
afavoreix els interprenedors.
I, finalment, i això és fonalmental,
l’empresa ha de tenir un pla de gestió de la
innovació per veure d’on surten, com canalitzen les idees, com es tabulen i valoren,
com es transformen en projectes, com es
financen... I fixeu-vos que no estic parlant
en absolut de R+D. Tot això és la cultura de
l’empresa.
Joaquim Marquès
Fins ara hem estat parlant de la cultura de
la innovació a l’empresa, però de vegades la
innovació és més en el producte concret, en
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el servei concret... Voldria que aprofundissis
també en la innovació en el dia a dia, en el que
l’empresa acaba venent.
Josep Maria Ferrer Arpí
A cada moment històric hi ha unes característiques diferents que fan que aquell
producte o servei triomfi o no. En aquest
moment, jo m’atreviria a donar-ne deu, deu
factors d’èxit d’un producte o d’un servei
o un projecte: emotivitat, disseny, usabilitat, personalització, multiús, interactuació,
relació preu-valor, difusió, oportunitat i...
conjunció astral.
Ho podem exemplificar ràpidament a través d’un producte que, casualment, portava a
la butxaca: un iPod o la seva evolució, l’iPod
Touch o l’iPhone. Són productes que tenen
èxit perquè tenen aquests deu elements.
Primer de tot, emotivitat: perquè un producte triomfi ha d’explicar una història. Heu de
tenir molt clar que la connexió amb el vostre
consumidor és l’emoció. S’ha acabat l’època
en què un producte era bo perquè tenia unes
característiques tècniques i prou. Ha de tenir
una narrativa, explicar una història, comunicar-te una emoció. Ningú no pot dir que
l’iPod no és emocionant, perquè és un producte fred però molt emotiu. Forma part de
mi mateix, és gairebé la meva vida interna,
expressada a través de la música.
És disseny. És evident que hi ha unes
característiques que fan que un producte
sigui bell, sigui maco, però aquest dissseny
ha d’estar en connexió directa amb aquesta
emoció, ha d’expressar aquesta emoció que
t’explica el producte.
Usabilitat. Per tal que un producte triomfi
ha de ser fàcil. Ha de ser com el go, aquell
joc japonès que te l’expliquen en dos minuts

perquè hi ha tres regles i després hi pots
jugar vint anys, inventant cada moment. Un
iPod, fixeu-vos, és d’allò més fàcil: una rodeta, i ja està.
Personalització. Les coses, avui en dia,
ja no han de servir per a tothom. No hi ha
un consumidor genèric. Cada vegada més el
consumidor vol ser tractat com un individu. I, per tant, els productes han d’estar
personalitzats. I l’iPod el podem personalitzar absolutament: el que hi ha a dins és meu i
de ningú més.
Multiús. Què és un iPod, què és un iPhone? Un telèfon, un arxiu de música, un rellotge, una brúixola, una pantalla de televisió,
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“Innovar vol dir copiar,
descartar i, de tant en
tant, també vol dir
fer un acte de fe.”
(Oriol Amat)

una consola de videojocs? Tot això és un iPod
Touch o un iPhone. Multiús.
Interactuació, és clar. I relació preu-valor.
Vull dir que les coses es compren, no pel
preu que ha costat fabricar-los, sinó pel valor
que tenen i que nosaltres paguem. La gent
paga 100 euros per una entrada del Cirque
du Soleil perquè està pagant el valor que li
aporta aquella experiència. El consumidor,
tingueu-ho en compte, pagarà el que sigui si
el preu d’aquell producte reflecteix el valor
que tindrà per a ell.
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Difusió. Si no gasteu diners en comunicar,
malament. Nespresso, per exemple, que és
un producte d’èxit, s’ha gastat molts diners
en comunicar-se, i aquesta és una de les
raons per les quals ha triomfat. Però si bé
l’iPod va aparèixer quan la música va començar a digitalitzar-se i no vint anys abans,
Nespressso en canvi va arribar al mercat en
un moment que no era l’oportú. No es va disparar fins que, anys més tard, es van posar de
moda el productes premium, productes que
posicionen, que són com una joia...

I, finalment, hi ha d’haver una conjunció
astral, perquè la innovació no és matemàtica. L’èxit de la innovacció no té res a veure
amb els altres nou factors: s’ha de produir
una conjunció astral. Ha de funcionar per
coses que nosaltres no dominem. Per això,
en la innovació sempre hi ha un factor de
risc.
Joaquim Marquès
Oriol, jo em pregunto si veritablement
les empreses estan preparades per donar
als seus productes i serveis totes aquestes
característiques. És molt fàcil començar a dir el
que s’ha de fer, però què hi ha d’haver darrere
una empresa perquè pugui donar la innovació
als seus productes seguint aquest decàleg?
Quins són els factors que una empresa ha de
tenir en compte si vol ser innovadora?

riscos. I bé, el risc existeix, però la prevenció,
també. Per innovar, el que fan les empreses és
copiar, vull dir d’una manera legal. Si mirem
empreses reeixides, veurem que un dia en un
viatge als Estats Units, per exemple, van veure
una cosa, l’han portada aquí i els ha funcionat.
Copien i descarten. Innovar vol dir copiar,
descartar i, de tant en tant, fer un acte de fe.
De tant en tant, s’ha de dir “això no ho he vist
enlloc, però crec que funcionarà”. I si això ho
vas fent, prova-error, crec que funcionarà.
Josep Maria Ferrer Arpí
Copiar és molt vàlid. Fins i tot en el món de les
idees, molt pocs tenen idees originals; la gent,
normalment, copiem. Però jo en dic hibridar, és a dir, agafo una idea, n’agafo una altra,
barrejo i em surt una cosa. La natura funciona

Oriol Amat
Com a mínim te’n diria dos o tres. D’entrada,
sentit comú i empatia. Us posaré un exemple: una línia aèria de Nova Zelanda especialitzada a volar entre illes tenia pèrdues i
va fer un pla de reducció de costos. Aquell
pla, que tenia més de dues-centes mesures,
incloïa eliminar les armilles salvavides dels
passatgers (no les de la tripulació) per aconseguir que els avions pesessin menys. Quan
va sortir la notícia als diaris, els passatgers
van començar a cancel·lar reserves, la companyia, que cotitzava a borsa, es va enfonsar,
el president saltava a les dues setmanes i en
dos mesos l’empresa entrava en fallida i era
absorbida per Air New Zealand. Sentit comú,
doncs, i empatia.
I un altre tema necessari quan fas innovacions. En Josep Maria Ferrer Arpí parlava dels
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així: inventa poc però hibrida constantment.
La hibridació és un bon element per a tots
aquells que volen innovar. Hi ha molt poques
innovacions disruptives com el velcro, que no
existien abans. Normalment no és així. Les
companyies low cost són una hibridació d’un
autobús i un avió; barrejo la idea de supermercat i de disseny i em surt Ikea... En el
fons, la idea general és una hibridació de dues
coses que ja existien. I aquest és un element
molt important per a tots els innovadors.
Joaquim Marquès
Abans, Oriol, parlaves de l’estudi que havíeu fet
i que indicava que els factors d’èxit que havíeu
trobat fa deu anys es repetien. Però potser ara
serien diferents, ja que estem en una situació
molt diferent. Perquè tot està en funció del
moment i del territori, oi? Per exemple, som
emprenedors a Catalunya? Si ho comparem
amb una altra zona d’Espanya potser sí, i si ho
comparem amb algun altre país molt innovador
potser no... M’agradaria, doncs, que parléssiu
una mica sobre els frens que hi pot haver a
l’hora d’innovar aquí a casa nostra.
Oriol Amat
En l’últim estudi que vam fer, vam mirar on
eren les empreses d’èxit de fa deu anys. I,
de dues-centes empreses d’èxit que teníem,
només n’hi havia set que seguien tenint un
alt creixement. El 20% havia desaparegut.
Vam agafar aquestes empreses que havien
desaparegut, les que en aquest moment ja
no tenien un alt creixement i les set que
seguien creixent, i vam comparar què havien fet i què no. El tema clau està a seguir
apostant per la innovació. Hi ha empreses
que en un moment donat tenen una bona
idea, els funciona i creuen que, a partir
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d’aquella idea, l’empresa pot continuar fins a
l’eternitat. I, com que cada vegada tot va més
de pressa, o vas renovant, innovant, apostant
per la creativitat o comences a caure.
Per tant, els frens serien arribar-te a
creure que ja no has de seguir innovant, no
professionalitzar-te... Quan una empresa
va bé vol dir que la facturació comença a
augmentar, cosa que vol dir que t’has de
professionalitzar: necessitaràs més gent
a administració, necessitaràs sistemes
d’informació, necessitaràs potenciar l’equip
humà, etcètera.
Joaquim Marquès
Josep Maria, m’agradaria que parlessis una
mica dels frens a la innovació, però des del
punt de vista de l’èxit, perquè jo recordo el títol
del teu llibre Si funciona, cámbialo. Hem
d’aplicar-ho en aquests casos?

Josep Maria Ferrer Arpí
Jo estic obsessionat amb el tema de l’èxit
perquè he notat que les persones que tenen
èxit són insuportables. I les empreses que
tenen èxit, encara més. L’èxit és terrible:
ens adorm, ens fa creguts, ens fa menyspreadors... Per tant, el que diu el llibre és
que, quan tens èxit, que tens uns elements
positius, els has d’aprofitar per començar-te
a transformar. Una crisi com la que vivim
ara no és un bon moment per a la innovació. Durant les crisis, la gent té tendència a
solucionar problemes, línies que no funcionaven, processos que no eren rendibles, que
no anaven bé... Però aquests períodes no són
especialment creatius en el sentit que no tens
ni diners ni ganes ni empatia per començar
res. Per tant, és quan tens èxit que has de
començar a pensar, ja que ets dalt de la muntanya, per tal de baixar-la per pujar la seDiàleg al voltant de la innovació, actitud i empresa V Jornada Clade 2010 | 79

güent. Si no, et quedaràs allà i et congelaràs,
perquè dalt d’una muntanya no ens hi podem
quedar. Aquesta és la meva obsessió.
Després, hi ha factors que dificulten la
innovació, que poden ser externs o interns:
des d’instal·lar-se en una cultura funcionarial fins que hi hagi una guerra o cinquanta
coses més. Però, a part d’això, l’única idea
que al llarg del temps fa que tinguem èxit és
que tinguem un somni. I que aquest somni formi part integrant de la nostra vida. I
aquest somni no és treballar per fer diners,
perquè això no porta a res. Ha de ser un
somni creatiu, un somni vital, un somni social, un somni filosòfic... Perquè la gent que
té somnis és innovadora i els innovadors
tenen somnis.
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Joaquim Marquès
És, doncs, un tema cultural, depèn de la
nostra la cultura de l’èxit i del fracàs?
Josep Maria Ferrer Arpí
La cultura de l’exit vol dir també la cultura de gestionar el fracàs. Va junt, és com el
blanc i el negre i com el yin i el yang. Tu has
de gestionar l’èxit perquè saps gestionar el
fracàs i amb aquesta dialèctica estàs permanentment desinstal·lat.
Assistent
Associeu innovació amb èxit, però de vegades
la innovació és fracàs. Per això voldria que
afegíssiu alguna reflexió sobre com es gestiona
el fracàs. Quants fracassos econòmics hi ha

darrere la innovació no reeixida o fracassada i
com caldria gestionar-los?
Oriol Amat
Si tens un fracàs, el que has de fer és analitzar
bé el que ha passat i tornar-te a aixecar. El
pitjor és imaginar-te que has tingut èxit i creure-t’ho. Si tens un somni, seguiràs somiant.
Sobre la innovació que no funciona hi
ha un estudi de la Universitat de Pittsburg
que diu que de cada 10.000 idees que ens
passen pel cap, n’hi ha 3.000 que les arribem
a comunicar i, a partir d’aquí, hi ha tot un
procés d’eliminació en què potser n’arribem
a fixar 300 en un paper i la xifra va baixant
fins que al final n’hi ha una que és reeixida.
De 10.000 coses que ens passen pel cap, n’hi
ha una que acaba tenint èxit. Vull dir que
cal generar moltes idees perquè al final n’hi
hagi una que funcioni.
Josep Maria Ferrer Arpí
Has de construir el sistema per tal que apareguin aquestes 10.000 idees. I després hi ha
d’haver tot un procés de valoració, d’anàlisi...
La creativitat vol dir que has de tenir 1.000
idees i triar-ne una o dues, que són les que
desenvoluparàs. I també pots fracassar, però
si no tens l’oportunitat d’equivocar-te, mai no
acabaràs de fer res de bo.
Per què hem d’innovar, ara? Perquè estem
en una situació econòmica i en un món en què
el canvi és radicalment diferent del dels anys
anteriors i les empreses no es poden quedar parades. Si no innoves, el final de la teva
empresa està cantat, només falta saber quan
arribarà. I això és terrible, perquè en innovar
pots arribar a acabar amb la teva empresa, si
t’equivoques... Però és que, si no innoves, aleshores segur que acabaràs tancant!

Això és la vida, aquí no hi ha cap seguretat. Hem de crear una cultura de la innovació, hem d’afavorir els emprenedors, hem de
tenir una universitat i una escola que ajudi la
gent a expressar-se... Això no vol dir que no
hi hagi fracassos, igual que fracassem en el
matrimoni, en l’educació dels fills o en la dieta que seguim. El fracàs no el solucionarem,
però un país canvia quan té la mentalitat
adient i s’ha aconseguit imbuir en la gent.

Per saber-ne més
Negocio
www.diarionegocio.es
Centre per a la Innovació i Qualitat
Docent de la UPF
http://www.upf.edu
Centre d’Innovació d’EADA (Escola
d’Alta Direcció i Administració)
www.eada.edu/cat/professorat-investigacio/investigacio/centres-investigacio/
centre-innovacio
Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat/diue
Corporació catalana de Mitjans Audiovisuals
www.ccma.cat
Si funciona, cámbialo
www.planetadelibros.com/si-funcionacambialo-libro-39368.html
Oriol Amat: Estrategias empresariales
para generar valor en tiempo de crisis
http://www.economistas.org/r3/03/pdf/
R3-06-Amat.pdf
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Cloenda
Ponents
Miquel
Valls
Miquel Àngel
Oliva

Miquel
Valls
President de la Cambra de Comerç de Barcelona

“No importen només
els resultats finals de
l’empresa, sinó també el
fet d’aportar solucions.”

H

e sentit parlar en les darreres intervencions sobre la
cultura de la innovació. I
crec que, aquí, sí que hi cultura de la innovació i cultura
de l’emprenedoria de fa molts anys. Catalunya
és un país d’emprenedors. Segurament el fet
de no tenir recursos naturals, el fet de no tenir
cap altre recurs que el capital humà, ha fet que
siguem espavilats per tal de tenir la capacitat
de guanyar-nos la vida fent coses, des del comerç, la indústria... Recordem que Catalunya
va ser la primera zona que va fer la revolució
industrial a Espanya, i aquest és un fet claríssim. Per tant, crec que sí que hi ha cultura
de la innovació i, sobretot, hi ha capacitat
d’emprenedoria. I en la situació en què ens
trobem ara, una situació d’incertesa econòmica, s’estan veient exemples de gent jove
que està emprenent. I també, com sempre, hi
ha gent que no s’hi entén bé, amb aquestes
situacions. Les dificultats, sense cap dubte,
estan fent aparèixer un grup d’emprenedors,
d’empreses que estan començant ara i que
neixen amb un concepte de globalitat, que no
inicien el seu projecte només aquí, sinó que
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estan pensant que el seu mercat és el món.
Aquest és un aspecte molt important.
El model cooperatiu català
Avui, però, voldria parlar especialment de la
l’actitud innovadora del Grup Clade. Només
el fet de dedicar aquesta jornada a la cultura
de la innovació, per a mi ja posa de manifest l’actitud innovadora del grup. El model
empresarial cooperatiu català es basa en les
persones: són els homes i les dones, amb el
seu treball diari i la seva dedicació personal
i la força de les seves aportacions, que donen
sentit a tot aquest esforç col·lectiu. Aquestes
cooperatives han generat un model de negoci
que va més enllà de l’obtenció dels beneficis
econòmics. Aquí es parlava de somnis, i crec
que, darrere de tot això, hi ha un somni. I en
aquest somni, les persones són el centre del
model productiu cooperatiu i, en conseqüència, en formen també l’objectiu. No importen
només els resultats finals de l’empresa, sinó
també el fet d’aportar solucions, situacions
específiques que sovint ni la societat civil
ni els poders polítics estan en la possibilitat
d’aportar.

Darrere de tot això,
hi ha un somni. I
en aquest somni,
les persones són
al centre del model
cooperatiu.
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Clade, un referent
Crec que aquest és el cas de Clade. És un
cas paradigmàtic, un referent a Catalunya i
un model d’empresa basat en la força de les
persones. I, en aquest cas, la responsabilitat
social corporativa no són només paraules
ni pàgines de literatura autocomplaent. Al
Grup Clade, la responsabilitat social genera riquesa. Dins de l’economia social, els
membres del
grup es consideren un conjunt
d’actors econòmics que posen
els objectius
socials al davant
de la maximització del benefici. S’entén
l’empresa com
una forma
d’emprendre
diferent de
l’economia de
mercat, tot i
que això no
significa en cap
cas renunciar
a l’eficiència
professional ni
a la rendibilitat empresarial. Els resultats
del grup són a la vista. La perspectiva del
temps transcorregut, la facturació actual
de més de 300 milions d’euros, amb més de
4.000 persones treballant-hi i un mercat que
qualsevol societat per accions voldria per a
ella mateixa.
Per tant, per assolir aquests resultats,
les cooperatives i societats del Grup Clade han basat el seu model de negoci en la
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responsabilitat social corporativa com a eina
d’innovació. Catalunya és un país compost
per petites i mitjanes empreses amb una
diversitat sectorial i de competències enorme. En el nostre país, disposem d’empreses
amb potencial, visió i capacitat per impulsar
projectes de canvi, projectes de país. És
necessari que aquestes empreses tinguin
un suport, un suport fonamentalment
d’una societat
que entengui
que els empresaris, els emprenedors, aporten
una part important de la riquesa per compartir,
que no solament
es tracta de ferse ric, sinó que
són a la societat
per compartir
el fruit del seu
treball.
La innovació
forma part del
camí necessari
per aconseguir
que tot aquest
procés de canvi
tingui èxit. La innovació, precisament, passa
per solucions alternatives i per canvis de
cultura. La percepció que, des de la societat,
tenim del Grup Clade és clarament la d’una
organització que té aquesta actitud innovadora. Una jornada com la que s’ha celebrat
avui permet situar les experiències en el
negoci de cadascú en un context més ampli
que permeti la praxis emprenedora, que
porti noves idees i aplicacions per a tothom.

Un factor necessari
Ben segur que totes les ponències, els debats i
les intervencions han demostrat que aquesta
aproximació és innovadora en la seva capacitat
de compartir per créixer i construir benestar
tots plegats. Però no hem de creure i apostar
per la innovació només com un dels elements
que ens faran sortir de l’actual crisi, sinó com
un factor necessari per incrementar la productivitat de l’economia, com a eina i millora de
les persones, tant ara com després de la crisi.
Per acabar, només em resta insistir en
el fet que cal potenciar també la cultura de
la col·laboració, de la qual el Grup Cla-

de n’és un exemple a destacar. En aquest
sentit, la col·laboració pública-privada és
essencial i té un rol molt important en els
moments en què ens trobem. Difícilment,
en un món globalitzat, en un món difícil,
sense una col·laboració pública-privada
serem capaços de tirar endavant. Cal iniciar línies de treball i de col·laboració que
cada dia són més necessàries, en aquest
moment canviant i en crisi, en un món on
la solidaritat, el treball en comú i la voluntat de viure en una societat més justa per
a tothom seran, al cap i a la fi, les millors
innovacions possibles.
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Miquel Àngel
Oliva
President del Grup Clade

“Reitero la disposició de
Clade a cooperar amb el
conjunt de la societat per
intentar millorar aquest món
que ens toca viure.”

E

ns han acompanyat experts i
professionals d’empreses molt
diverses, de diferent procedència. Hem parlat de casos
molt concrets d’innovació,
en alguns dels quals participen empreses
del grup. Fins i tot ens han explicat que ens
atrevim a fer un diari, un diari que sortirà
en paper, en digital i en tots els formats. És
innovació. Però, sobretot, i ara parlo en clau
interna per a tots els treballadors i treballadores del Grup Clade, em quedo amb les
dareres paraules, que ens han recordat la
importància de somiar. El dia en què nosaltres deixem de somiar, les nostres empreses
deixaran de tenir un sentit. Per tant, us animo que no deixeu mai de somiar en aquelles
idees que ens han portat fins on som avui i
que ens han de portar molt més enllà.
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Esperem haver acomplert les expectatives
que en iniciar la jornada ens havíem marcat, que alguna de les finestres que comentàvem
que es podrien obrir s’hagi obert de bat a
bat, que s’hagi pogut veure un futur més
esplèndid. I reiterar la disposició del Grup
Clade a cooperar amb el conjunt de la societat per intentar millorar i posar el nostre gra
de sorra en aquest món que ens toca viure.

Per saber-ne més
Cambra de Comerç de Barcelona
www.cambrabcn.org
Grup Clade
www.grupclade.com

Esperem que alguna
finestra s’hagi obert
de bat a bat i que
s’hi hagi pogut
veure un futur més
esplèndid.
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