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Els 10 consells des de Silicon Valley per a l'èxit 

 Geoff Brigham, General Counsel for the Wikimedia Foundation, ha posat èmfasi en la 

importància de l'equip humà de l'organització, la necessitat de centrar-se en el que 

és fonamental i en creure en la teva idea de negoci. 

 Els directius de FC Barcelona, Northgate Espanya i Bultaco Motors veuen el canvi 

com un "estat continu" en el teixit empresarial. 

 Descarrega aquí les fotografies. 

Girona, 14 de diciembre.- El directiu de Wikimedia, Geoff Brigham, va exposar una relació de 

10 punts que resumeixen la seva experiència d'innovació a Silicon Valley. 

Primer: l'empresa ha de posar l'èmfasi en les persones, seleccionant perfils que siguin 

diferents a un mateix per "tenir diferents punts de vista", apel·lant per exemple als equips 

mixts tant de gèneres (dones i homes) com de perfils i experiències. Així mateix, ha apel·lat al 

líder "humil", ja que des de la seva posició "ha de ser capaç de generar entorns flexibles on el 

diàleg i la generació d'idees siguin valorats positivament". 

 

Segon: desenvolupa el teu producte i llança’l al mercat. No s'ha d'esperar al fet que estigui 

perfecte ja que "pots perdre una oportunitat". És important conèixer al més aviat possible les 

reaccions dels clients i corregir per adaptar-ho a les seves necessitats. 

Tercer: acollir el model de prova i error. Quan tens el producte, experimenta-ho en grups 

petits per tenir dades que et permetin seguir. Provant i tenint errors aprens a veure quina serà 

la seva projecció en mercats més grans. 

Geoff Brigham, en la imatge al costat de Núria Cabutí, ha explicat al públic de la Jornada deu consells 
perquè les empreses assoleixin l'èxit. 

https://www.dropbox.com/sh/snctk82z5fj4v02/AADimWgdXqY8v_9BALCFpvJ-a?dl=0
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Quart: Busca ajuda en la teva comunitat. Wikimedia i altres organitzacions sense afany de 

lucre han basat el seu creixement en la creació col·lectiva. Wikilawyers, que és una comunitat 

de Wikimedia, contribueix a mantenir aquest projecte, per tenir-ho al dia en qüestions legals, 

en cas contrari Wikimedia no podria disposar de tants consellers legals. 

Cinquè: "Els petits equips són més àgils i ràpids, i habitualment més eficients". Un exemple 

d'una startup molt reeixida que han treballat a través de petits equips és Amazon, que ha 

afavorit el pensament innovador. Petits equips que et permeten una cultura flexible, de 

creació de petits grups per solucionar els problemes. 

Sisè: Cal simplificar els problemes. El directiu de Wikimedia ha recomanat "reduir les coses al 

fonamental i començar a raonar a partir d'aquí", posant d’exemple l'empresa Uber, que s'ha 

basat en una necessitat bàsica: millorar el transport. 

Setè. Tingues un mantra. No centrar-se en una declaració de missió, sinó en una frase curta, 

directa, que redueixi a la mínima expressió on ha de centrar-se l'equip per trobar la innovació. 

Per exemple: "Think different" d'Apple, o "Peace of mind" de Federal Express (FedEx).  

Vuitè. Per ser innovador cal córrer riscos. "Cal anar més enllà si vols ser innovador", ha 

assegurat, a més de "ser audaç i córrer riscos, sent sempre conscient dels límits" amb els quals 

cada empresa explica. 

Novè. Quan estàs en el cim has de liderar com si no ho estiguessis. Brigham admet que "si tot 

et va molt bé, has de començar a preguntar-te què ocorre", ja que pot ser que el líder 

empresarial aquest allunyant-se del client, deixant d'escoltar-lo."Estar confiats és un senyal 

d'advertiment, sobretot quan s'està en el més alt", ha assegurat. 

Dècim. No renunciïs a la teva idea per comentaris desmotivadors. El directiu de Silicon Valey 

ha acabat el seu decàleg amb un consell: "No et deixis influenciar per aquelles veus que et 

diuen que la teva idea és una bogeria. Ells poden estar en un món diferent al teu. Estàs 

innovant i has d'arriscar-te, i no deixar-se caure si es cometen errors". 

 

El canvi com un "estat continu"  

En la taula rodona "L'experiència del canvi", Fernando Cogollos, CEO de Northgate Espanya; 

Ignacio Mestre, CEO del FC Barcelona; i Gerald Poellmann, president i co-fundador de Bultaco 

Motors, han coincidit a afirmar que la innovació no és un moment en el camí empresarial, sinó 

que és un "estat continu". 

Cogollos ha explicat que l'empresa que dirigeix "ha hagut de reinventar-se per poder 

sobreviure. "Cal descobrir el diferent", ha declarat, i ha animat als presents a potenciar la 

creativitat des dels llocs direcció. “Espanya és un país d'enorme potencial de creativitat" i 

"crear el clima per a això és tasca dels directius. Quan el canvi es converteix en cultura 

d'empresa, es passa de l'estrès al gaudi”.  
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El CEO del FC Barcelona ha ressaltat que la innovació no només ha d'associar-se amb 

tecnologia, sinó que "innovació és fer les coses diferents, ja sigui en inversió tecnològica o en 

els teus processos, productes o la teva organització interna".  

Per això ha assegurat que la transformació en les empreses ha de comptar amb la implicació 

"des de dalt", és a dir, des dels llocs directius i executius, fent que l'equip s'impliqui en la 

transformació. “Creure en el canvi és la manera de seguir endavant i de moure l'organització. 

No s'ha de tenir por a expressar-se”, ha afirmat, agregant que cal estar en contacte amb tot 

l'equip ja que als empleats "se'ls pregunta poc" i ells poden tenir la solució. 

 

Per la seva banda, el president i co-fundador de Bultaco Motors, Gerald Poellmann, ha 

destacat que la seva empresa es troba enfront d'una “bona oportunitat per posicionar-se al 

mercat elèctric de les motocicletes” davant l'absència d'una oferta àmplia i real. Poellmann ha 

parlat sobre la innovació en la creació d'un nou vehicle en la companyia, que és "la 

demostració que l'aposta tecnològica que estem fent és correcta i té èxit": un nou vehicle 

elèctric, que pesa 30 kg menys que una moto de competició.  

Per a l'alt directiu, la innovació passa per "estar molt atent a tots els factors que afecten a 

l'empresa”, i sobretot en la contínua transformació i millora. “Descansar és començar a morir”, 

ha citat. 

 

Cloenda institucional 

El president de l'Associació Espanyola de Directius (AED), Pau Herrera, ha destacat durant la 

clausura de la Jornada que la clau per "ser competitiu en aquest món global és reinventar-se". 

Albert Bosch i els ponents de la sessió L'experiència del canvi. 
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"No es tracta només d'adaptar-nos a l'entorn, sinó que a més ens hem d'anticipar. Això implica 

estar preparats, equilibrar prudència i determinació, una mentalitat oberta, visió estratègica, 

un equip compromès i una vocació continua de canvi i de millora. Quan tot això és consistent, 

acaba donant fruits”, ha assegurat. 

Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha agraït a totes les 

entitats que han fet possible la Jornada a Girona i ha destacat que Girona "s'està convertint en 

l'epicentre de molts esdeveniments de gran importància", com la Jornada que ha tingut lloc 

avui. 

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha clausurat la Jornada felicitant a l'organització per 

l'esdeveniment, i ha insistit en la necessitat d'un creixement estable i sostenible per a 

aconseguir el benestar, que passa per oferir "qualitat de producte i servei i capacitació de 

recursos humans".  

"Hem entès que el creixement econòmic del futur ha de ser sòlid i durador, no basat en 

mesures especulatives, i que aquest ha de ser social, responsable, honest i transparent", ha 

manifestat. 

 

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

