
 

David Muntañola (Correos): "Sense por a 

equivocar-se, la innovació surt sola" 

 Antonio Dávila, professor de l'IESE, ha explicat  que les oportunitats "estan en 

l'entorn i per això s'ha d'estar atent al que passa al teu voltant". 

 La fórmula de la innovació es: "ambició, modèstia, talent i esforç", segons Francisco 

Hortigüela, Director de Comunicació i Relacions Institucionals de Samsung 

Electronics Iberia. 

 La V Jornada Empresa i Coneixement, que es celebra avui al Palau de Congressos de 

Girona, reuneix a més de 800 directius, empresaris i estudiants per debatre sobre la 

transformació de les empreses, el lideratge en moments de canvi i les noves 

tendències en innovació. 

 Accedeix a les fotografies de la Jornada en aquest enllaç. 
 

Girona, 14 de desembre de 2015.- El professor de l'IESE Business School, Antonio Dávila, ha fet 

una crida a la importància d'una ment creativa en els negocis. "La creativitat és fonamental en 

la innovació", ha assegurat, i per això s'ha d'aprendre a gestionar-la per "transformar-la en 

oportunitats".  

Al llarg de la seva intervenció en la V Jornada Empresa i Coneixement, que se celebra avui a 

Girona i en la qual participen més de 800 empresaris, directius i estudiants, l'expert en 

transformació empresarial ha explicat que a través de la creativitat "es redefineixen els 

problemes" i que quan no es troben solucions, ens hem d'aproximar a les dificultats des d'una 

altra perspectiva, "i per això es necessita ser creatiu". 

 

Antonio Dávila es dirigeix al públic de l'Auditori del Palau de Congressos 



 

Dávila ha assegurat, a més, que el canvi en l'empresa està accionat per l'exterior, és a dir, pel 

context. En la seva opinió, "en la innovació no hi ha misteri, només cal saber gestionar-la" i 

això comporta conèixer el que passa al voltant de les empreses ja que "les oportunitats 

sempre estan a l'entorn. És molt important saber què està passant a fora i aprofitar-ho, perquè 

si no ho fem ho farà algú altre". 

Igualment, ha destacat la innovació i el treball en equip, ja que "es treballa molt millor", i 

davant una pregunta dels assistents sobre la importància de la sort per desenvolupar idees de 

negoci d'èxit, ha estat molt clar: "El món actual necessita molt bona formació, molt talent i una 

mica de sort; com va dir Pasteur, la sort afavoreix a la ment que està preparada". 

 

Estratègies per reinventar els negocis 

En la tercera sessió de la Jornada s'ha debatut al voltant de les estratègies que han 

implementat algunes empreses per transformar-se. En ella han participat Eduardo Pereira, Soci 

de MC Operacions de KPMG a Espanya; Xavier Costa, CEO de Lékué; Francisco Hortigüela, 

Director de Comunicació i Relacions Institucionals de Samsung Electronics Iberia; Javier Mas, 

Director de Màrqueting de CaixaBank; i David Muntañola, Director General Comercial i 

Màrqueting de Correos.  

El directiu de KPMG, Eduardo Pereira, aclaria que per a ell i la seva empresa "innovar és 

generar un procés de canvi", i que l'emprenedor és aquell que, ja sigui directiu o treballador, 

és "promotor d'aquest canvi". 

Per la seva part, Francisco Hortigüela (Samsung) ha resumit en la seva ponència el que 

consideren a la seva empresa la fórmula de la innovació: "ambició, modèstia, talent i esforç", 

suma que els ha portat a ser els líders en el mercat. "L'èxit de Samsung és l'ambició, aplicar-la 

en tot el que fem, i saber reinventar-nos", ha explicat després del comentari d'Albert Bosch 

sobre els començaments de la companyia en la indústria del peix.  

Hortigüela ha volgut destacar la importància d'invertir en I+D, i també en l'equip per portar a 

terme tota la investigació que comporta. "Som la segona empresa del món amb més inversió 

en I+D, destinem 14.000 milions de dòlars anuals i tenim a més de 70.000 enginyers en tot el 

món treballant", assegurava. 

En el sector bancari, el Director de Màrqueting de Caixabank, Javier Mas, ha puntualitzat que 

donar un "servei diferencial és allà que porta a les empreses a continuar existint. Per això, 

davant "l'amenaça real" que grans marques com Google o Apple es llancin al sector de la 

banca, la companyia líder de banca mòbil i per internet està ultimant una nova proposta de 

valor "diferenciant els segments de la població general i als millenials". 

Per arribar a ser la primera banca en temes digitals, CaixaBank ha basat les seves decisions 

estratègiques en tres aspectes: aportar solucions a les necessitats dels clients, la gestió del 



 

talent intern i escoltar els empleats, i l'assessorament d'experts, tres estratègies que es poden 

aplicar a qualsevol empresa, sigui de la mida que sigui. "S'ha de pensar en gran i prendre 

riscos. Si estàs convençut el teu equip et seguirà i tot anirà millor". 

Aquesta mateixa idea ha destacat David Muntañola, Director General Comercial i Màrqueting 

de Correos. Per a ell, la clau del futur passa per “treballar la por a equivocar-se” i superar-ho. 

Sense la por, “la innovació surt sola”, ha dit. Muntañola ha començat la seva intervenció 

manifestant que l'empresa pública porta reinventant-se 300 anys, tot i que el canvi més gran a 

nivell empresarial ho estan vivint des del 2008: "Estem experimentant un canvi radical gràcies 

a tres línies de treball: innovació interna, innovació externa i co-creació”, sempre fixant-se en 

"satisfer la necessitat abans que la innovació en si mateixa". 

 

El conductor de la Jornada, Albert Bosch, amb els cinc ponents de la sessió 

 

També el CEO de Lékué, Xavier Costa, ha insistit en aquest concepte, especialment centrat en 

les empreses petites i la tecnologia. "La innovació tecnològica és molt important, però molts 

de nosaltres no som digitals. Per això s'ha de sumar a l'equip a persones que són realment 

digitals i les petites empreses, que no comptem amb tant recursos, hem de buscar aquest 

coneixement en altres llocs, fer simbiosi amb d'altres pimes", ha afirmat. 

En paraules del directiu, fa tres anys a Lékué van comprovar que el seu model de distribució 

"s'estava morint". "Hem hagut d'adaptar els nostres productes a la nova demanda, i encara 

ens continuem adaptant" ha assegurat, reconeixent que el 50% del seu temps el dedica a la 

innovació amb la finalitat, segons ha afegit, “de seguir sent els campions del món". Un 

lideratge que passa per la reinvenció. “Hem aconseguit que la nostra facturació digital hagi 

passat del 0 al 24% en tres anys" ha destacat Costa, que ha assegurat que l'objectiu de la seva 

empresa sempre ha estat "ser diferents", “creatius” i “ajudar la gent a menjar millor". 



 

 

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 

Dep. de Comunicació de l’AED 

elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

677 670 135 

  

mailto:elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org

