
 

Alfons Cornella: “Reinventar-se avui en dia ens 

porta a centrar-nos en la persona  i en donar-li a 

cadascuna el que necessita” 

 El fundador d'Infonomia obre la  V Jornada Empresa i Coneixement amb la conferència 

“Un món en transformació”, on manifesta que "ser més humans serà la nostra salvació". 

 L'emprenedor i aventurer Albert Bosch afirma com a presentador de la Jornada que per 

reinventar-se cal ser “ambiciós” però amb “ètica i responsabilitat”. 

 La Jornada, que se celebra avui al Palau de Congressos de Girona, reuneix més de 800 

directius, empresaris i joves per debatre sobre la transformació de les empreses, el 

lideratge en moments de canvis i les noves tendències en innovació.  

 Accedeix a les fotografies de la Jornada en aquest enllaç. 

 

Girona, 14 de desembre de 2015.- El fundador d'Infonomia, Alfons Cornella, ha obert la V 

Jornada d'Empresa i Coneixement reflexionant sobre el futur  de les empreses innovadores 

amb la conferència “Un món en transformació” · 

“Reinventar-se, avui en dia, ens porta a centrar-nos en la persona. És a dir, donar a cada 

persona el que necessita”, ha manifestat Cornella que ha centrat el seu discurs en com la 

tecnologia ha afectat i canviarà els models de negoci en un futur pròxim. 

 

 
 

Alfons Cornella, en un moment de la seva intervenció. 

https://www.dropbox.com/sh/snctk82z5fj4v02/AADimWgdXqY8v_9BALCFpvJ-a?dl=0


 

El fundador d'Infonomia ha explicat que “L'Internet de les coses” pot esdevenir com una de les 

“grans oportunitats per unir producte i servei": "Per tant, tindrem productes intel·ligents 

connectats i, això, és molt interessant perquè es nou en la història i se'n deriven noves 

oportunitats i models de negoci".  

"Els productes es converteixen en sistemes, i en sistemes de sistemes. Per exemple, un tractor 

fa una feina determinada però quan hi posem un ordinador les seves prestacions augmenten. 

Aquí tenim una transformació extraordinària perquè el converteix en un producte intel·ligent. 

Però quan hi afegim un telèfon es converteix en un producte intel·ligent connectat que 

multiplica les seves possibilitats i es connecta amb d'altres sistemes", ha exemplificat el 

conferenciant. 

Alfons Cornella també ha posat sobre la taula la relació entre la robòtica i els humans com un 

dels temes a debat "que està al caure" i del qual "ningú en parla". "La robòtica no és una 

qüestió industrial, ens hem de començar a preocupar de la relació entre màquines i humans", 

ha dit. Per al fundador d'Infonomia, "en els propers anys no hi ha revolució empresarial que no 

passi per la incorporació de màquines intel·ligents".  Una tesi que, segons ha afegit, es 

traslladarà als serveis. "Qualsevol negoci serà transformat per això", ha sentenciat. 

Segons Cornella, el món empresarial viu "una crisi de model" motivada per com s'actualitzarà 

l'empresa a la tecnologia: "Vivim una transformació profunda del model d'empresa. Tot 

producte es converteix en un servei amb gran capacitat per gestionar grans quantitats de 

dades".  

"El Big data for small data  ens donarà informació personalitzada del que necessita el client", 

ha destacat. 

El fundador d'Infonomia ha afirmat també que l'arribada de la tecnologia a l'empresa, si es vol 

innovar, ha d'anar acompanyada d'un bon equip humà. En aquest sentit ha destacat que 

l'organització jeràrquica d'una empresa "és letal per la innovació". "La meva experiència em diu 

que per innovar, ho has de fer amb la millor gent de l'organització i amb aquella que està 

disposada a assumir riscos". 

Cornella ha conclòs que el futur són "temps de canvi" i que "requeriran  la intel·ligència 

humana". Segons ha manifestat durant la seva exposició a l'auditori “ser més humans serà la 

nostra salvació” 

El president de Tribuna Girona i Director Territorial de CaixaBank, Jaume Masana, ha obert la 

jornada donant la benvinguda als ponents i assistents en unes jornades on, segons ha 

manifestat, "s'està innovant". 

Per la seva part, el conductor de la jornada, l'emprenedor Albert Bosch, ha obert la Jornada 

utilitzant el símil de la pel·lícula Everest i la seva experiència com a aventurer per superar 

obstacles  aconseguir el seu objectiu. "S'ha de ser ambiciós, amb ètica i responsabilitat". 



 

Sobre la Jornada Empresa i Coneixement 

La Jornada Empresa i Coneixement 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. 

La cinquena edició de la Jornada es desenvolupa sota el títol “Reinventa't: innova per 

competir”, en la qual 18 experts debaten amb més de 800 directius, empresaris i joves 

estudiants sobre la transformació de les empreses en un context de canvi accelerat, disrupció 

tecnològica i creixent competència. 

 

La Jornada dóna a conèixer casos d'empreses que s'han transformat amb èxit, de la mà de 

directius que han liderat algunes d'aquestes transformacions –en molts casos, començant per 

ells mateixos–, i fomenta la posada en comú d'experiències i coneixements sobre les 

tendències que anticipen nous canvis. 

 

 

 

Per a més informació: 

Elena Cuevas  
Dpt. Comunicació de l'AED 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 
677670135 
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