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- Mobilitat més sostenible?
- Digitalització accelerada?
- Flexibilització horària?



De què parlarem?

1. La creativitat al poder: 
deliberats i espontanis

2. Què està canviant en el 
management: noves 
estructures organitzatives i
noves formes de treballar

3. Innovació outside-in: 
usuaris al poder

4. Convergència tecnològica i
organitzacions
exponencials

5. Ecosistemes d’innovació



1. La creativitat al poder: deliberats i espontanis





Estats d’activació cerebral

Default Network
Buckner et al. (2008)

Executive Control Network
Seeley et al. (2007) 

Deliberat Espontani



2. Què està canviant en el management: 
noves estructures organitzatives i noves formes de 

treballar









Cultura d’experimentació

1. Cultivar i incentivar la 
curiositat

2. Demostrar que les dades
son més poderoses que 
les opinions

3. Democratitzar
l’experimentació

4. Prototipar, testejar, iterar





3. Innovació outside-in: usuaris al poder





Clean Team



4. Convergència tecnològica i organitzacions exponencials





El futur de l’alimentació

• Carn a partir de cèl·lules
mare (animalisme, 
ecologia)

• Cutina: els vegetals duren 
molt més (transport)

• Granges verticals urbanes
(sense terra ni sol) –
aeropònica (LED 
controlades per IA)

• Impressió 3D





PTM: Propòsit de Transformació Massiu



TED: Idees dignes de difondre

Google: Organitzar la informació del món

Quirky: Fer que inventar sigui accesible a tothom

Singularity University: Impactar positivament en milions de persones

Heura: Canviar l’actual sistema alimentari (Hola, food changer!)

Tesla: Accelerar la transició a la mobilitat sostenible

Wikipedia: Que tots els humans puguin compartir i accedir

lliurement a tot el coneixement

Airbnb: Donar a la humanitat un lloc on pertànyer

Natural Machines Iberia (Foodini): que tothom pugui personalitzar el 

seu menjar



IDEAS

• I – Interfaces – Interfaces (Quirky). Processos
personalitzats d’interacció amb el client

• D – Dashboard – Quadre de comandament (Walmart). 
Mètriques essencials de l’empresa, en format obert

• E – Experimentation – Experimentació (Booking). 
Provar supòsits i experimentar amb baix risc.

• A – Autonomy – Autonomia (Zappos, Mindvalley, 
Buurtzorg). Equips autoorganizats i multidisciplinaris
que operen amb autoritat descentralitzada

• S – Social Technologies – Tecnologíes Socials (MIT 
5X5X5X5) Comunicació en temps real entre els
empleats



SCALE

• S – Staff on Demand – Empleats a demanda (Uber). 
Minimitza personal a temps complet, subcontracta
tasques.

• C – Community & Crowd – Comunitat i entorn (TED, 
Innocentive). Els empleats troben l’empresa.

• A – Algorithms – Algoritmes (Linkedin, Google, UPS). 
Dades i algoritmes per escalar.

• L – Leveraged Assets – Actius Externs (Waze). La gente 
treballa per a l’empresa. Subcontracta allò que no sigui
absolutament crític.

• E – Engagement – Compromís (Apple, Heura). 
Concursos, incentius, milles.



5. Ecosistemes d’innovació



Locus interns d’innovació



Plataformes internes



Hackaton de creativitat



Plataformes de crowdsourcing



N’hi ha moltes més

• Dialogar amb usuaris (Rubi –
Germans Boada)

• Col·laborar puntualment amb
competidors (Seat-Ford)

• Crear incubadora o 
acceleradora pròpia (Fluidra)

• Comprar start-ups (Apple 
compra Vilynx de Barcelona)

• Organitzar gov.jam (sector 
públic)

Font: Pere Condom-Vilà



El futur va més ràpid del que creus

Peter Diamandis



Gràcies, ànims i sort!


