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Chema Alonso: “Totes les empreses que no se 

sumen a la digitalització s’estan quedant enrere” 

 El Chief Data Officer de Telefónica intervé a “Reinventa’t 2016” per animar les 

empreses a invertir en tecnologia “per arribar de manera més ràpida al mercat”. 

 Arnau Muñoz (Airbnb): “La tecnologia també genera nous llocs de treball”. 

 Mig miler de directius, empresaris i joves estudiants es donen cita a la sisena edició 

d’aquest esdeveniment, que organitzen l’AED i Tribuna de Girona.  

Girona, 30 de novembre de 2016. El Chief Data Officer de Telefónica, Chema Alonso, ha estat 

un dels convidats avui a la Jornada “Reinventa’t 2016”, on ha advertit que “les empreses que 

no se sumen a la digitalització s’estan quedant enrere”. L’expert informàtic ha aconsellat 

invertir en tecnologia “tot el que sigui necessari per arribar de manera més ràpida al mercat”, 

però “sempre entenent allò que s’està fent i certificant el bon criteri de qui ens ajuda”.  

Alonso ha explicat per videoconferència, davant de 500 directius, empresaris i joves estudiants, 

que uns dels reptes empresarials actuals passa per “reduir la burocràcia interna” i apostar per 

la seguretat. Sobre la seguretat ha assegurat que “ens n’hem de preocupar, però també hem 

de tenir un grau de maduresa per saber que podem tenir un problema”. Davant fuites 

d’informació o atacs informàtics que poden desvetllar documents confidencials com 

comptabilitats, nòmines o contractes, “sempre dic directius que, si no inverteixen en seguretat, 

hauran de sortir un dia davant l’opinió pública i demanar disculpes”, ha afegit. 

Alonso també ha celebrat que Espanya ha estat un dels països capdavanters en digitalització 

de l’Administració Pública i en lleis de protecció de dades, encara que adverteix que ens estem 

acostant a un gran canvi social provocat per la irrupció de noves empreses digitals que 

aconsegueixen canviar un sector, citant la plataforma Uber com exemple. “És una empresa 

amb menys costos perquè els conductors no tenen Seguretat Social, no hi ha baixes per 

malaltia, part o maternitat, però a mi m’agrada que al meu país existeixin serveis socials que 

ajuden a la gent”, ha defensat. “Si anem cap a un model en el que una empresa estrangera fa 

servir aquests procediments, al final s’aconsegueix una disrupció al sector del transport”, ha 

advertit. Amb l’exemple de la negativa d’Apple de permetre les autoritats accedir al telèfon del 

terrorista de San Bernardino, Alonso ha demanat que es valori que una empresa estava 

prenent “unes decisions que potser hauríem de prendre tots nosaltres com a societat”. 

 

El futur d’Airbnb: obrir la plataforma a “revolucionar el món del viatge” 

El CEO d’Airbnb a Espanya i Portugal, Arnau Muñoz, ha explicat que la seva companyia “fa 8 

anys no existia i fins ara ens han utilitzat cent milions de persones, un 1% de la població 

mundial”. Muñoz ha dit que “podríem dir que som líders en innovació però no és així, sempre 
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estem mirant les experiències dels altres”. “Sabíem que si no ens reinventàvem en uns anys 

tocaríem sostre”, ha afirmat, motiu pel qual ha desgranat el nou projecte d’Airbnb: 

“revolucionar el món del viatge”, una ampliació de la plataforma que permetrà tenir 

“experiències personalitzades”. “Obrim la plataforma a viure la ciutat, a l’existència de guies 

fetes per la gent de la ciutat, i que la gent viatgi d’una manera diferent, no genèrica, sinó més 

gratificant”. 

 

Muñoz també ha recordat unes dades recents que diuen que “en dos anys, el 50% dels 

empleats dels Estats Units seran freelance” i, encara que “és cert que la tecnologia destrueix 

llocs de feina, també es cert que genera de nous”. “S’ha de ser permeable a la tecnologia, sinó 

seràs un dinosaure”, ha afegit. 

 

Barcelona Tech City: “Els directius s’han de creure” la importància de la tecnologia 

En una línia similar, el CEO de Barcelona Tech City, Miquel Martí, ha afirmat que “qui no es 

digitalitzi es quedarà enrere”, demanant al directius “que s’ho creguin” i millorin les seves 

habilitats digitals, sabent almenys nocions bàsiques de SEO i SEM. El representant del clúster 

més important d’empreses tecnològiques de Barcelona ha destacat que “si et mous pel món 

veuràs que no són millors que nosaltres, només ho saben comunicar millor”. 

 

Davant un canvi de paradigma pel qual “ningú tornarà a passar 20 anys a la mateixa empresa”, 

Martí ha recomanat adaptar els espais de feina al model de “les noves organitzacions líquides”, 

per exemple, mitjançant un disseny d’espais més oberts però, també, promovent la retenció 

del talent: “Si  vols retenir algú has de fer tot el possible per a què aquella persona estigui a 

gust”, ha afirmat, proposant la incorporació a la feina “d’escoles bressol, espais de lleure pels 

treballadors o zones a les quals els empleats puguin impulsar projectes propis”. A les noves 

organitzacions laborals derivades de la digitalització, “la especialització permetrà fer 

contractacions separades per un objectiu global”, ha aventurat Martí, qui ha conclòs que 

aquesta evolució “porta a un canvi de paradigma i haurà de produir-se un pacte social, perquè 

si la tecnologia ens fa molta feina, potser podrem treballar menys”.  

 

La CEO de Geenapp: “Digitalització no és pas obrir-se un compte a Twitter” 

La co-fundadora i CEO de Geenapp, Gina Tost, ha recalcat que “digitalitzar-se no significa pas 

obrir-se un compte a Twitter”, sinó “canviar tot un sector” com han aconseguit empreses “com 

Airbnb”. Tost afirma que “obrir una aplicació no significa saber fer servir aquesta eina com, per 

exemple, els casos de gent jove que penjava fotos de les seves festes a Facebook”. 

 

Pel que fa al paper de la dona al món empresarial d’internet, Gina Tost ha compartit la seva 

experiència afirmant que “quan jo vaig entrar ja hi havia dones però estaven callades. Es deia 

que la tecnologia era cosa d’homes, però això ja ha canviat i està normalitzat. Es nota quan 

veus que nens i nenes jugar a videojocs per igual”.  
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Segons el parer de Tost, el concepte de natiu digital “és mentida”, citant l’aparent familiaritat 

dels nens amb smartphones i tablets: ”Simplement els nens copien el que tu fas”, ha 

sentenciat. Segons la seva experiència, hi ha tres factors clau per retenir talent a una empresa: 

“Oferir un projecte engrescador, permetre un aprenentatge dels treballadors per a què puguin 

créixer professionalment i, alhora, motivar-los”. Això, sumat a “facilitats en termes de 

conciliació perquè tots tenim una vida a fora”. 

 

Sobre la jornada  
Reinventa’t 2016 és una iniciativa de l'Associació Espanyola de Directius (AED) i Tribuna de 

Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, CaixaBank i KPMG, entre d'altres 

empreses i institucions. 

Prenent el relleu de la Jornada Empresa i Coneixement, aquesta sisena edició es desenvolupa 

sota el títol “Digitalitzar-se o morir”, en la qual més d’una desena d’experts debaten i donen 

les claus per a la transformació directiva i empresarial, analitzant les tendències de futur, casos 

d’èxit i models disruptius davant de 500 directius, empresaris i joves estudiants. 

Per a més informació: 
AED - Departament de Comunicació 
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elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 
Tlf. 647 339 512 
 
Raül Lozano  
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