
 
 
 

Bernardo Hernández: "Els quatre pilars de la 
revolució digital són: espai, computacions, 

comunicacions i accés" 
 

 

 El CEO de Flickr i vicepresident de producte de Yahoo (2013-2015) destaca que el "més important 

de la nova era digital és la velocitat ja que despistar-se sis mesos avui, és quedar-se desfasat". 
 

 La V Jornada Empresa i Coneixement, que se celebra avui al Palau de Congressos de Girona, 
reuneix 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 imatges de la Jornada des d'aquest enllaç. 

 

Girona, 14 de desembre de 2015.- El CEO de Flickr i vicepresident de Yahoo (2013-2015), Bernardo 
Hernández, ha desgranat en la V Jornada Empresa i Coneixement els quatre pilars de la revolució digital que 
segons ha manifestat durant la conferència " Innovar i competir en l'era digital", són:" l'espai, les 
computacions, la comunicació i l'accés "durant la conferència. 
 
Hernández, que ha tancat la sessió matinal del programa "Reinventa't. Innova per competir ", ha advertit 
que "el més important avui és la velocitat" amb la qual canvia la tecnologia i el món digital. 
 

 
 

Bernardo Hernández assenyala els quatre pilars de la revolució digital 
 

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


 
 
"Despistar-se sis mesos avui és quedar desfasat", ha manifestat Bernardo Hernández per afegir que la "clau 
està a saber interpretar les necessitats originades arran dels canvis en l'era digital", ha destacat. 
 
Hernández també ha indicat que amb la nova era digital "s'ha passat de l'Internet dels vincles a un Internet 
de les persones": "Les xarxes socials són la columna vertebral d'Internet". 
 
Bernardo Hernández ha conclòs exposant els cinc principis per a l'èxit l'era digital. En primer lloc, ha 
manifestat que un problema s'ha de "solucionar bé" i, si es pot, amb "potencial per impactar en milions de 
persones". La segona clau passa per "estar sempre amb un avantatge competitiu tecnològica". "Intenta fer 
alguna cosa diferent i amb potencial de convertir-se en estàndard", ha dit. 
 
En tercer lloc, ha destacat la importància del "focus" de la feina. "Fes una cosa, i fes-la bé abans de passar a 
una altra", ha insistit. 
 
En quart lloc, Hernández ha posat èmfasi en la necessitat d'aconseguir "prou diners com per poder 
equivocar-te". "Diners significa temps, i temps significa iteracions", ha afegit. 
 
Finalment ha subratllat la necessitat de "treballar dur" ja que "la competència està a un clic de distància. En 
aquest sentit ha afegit que és "molt important crear una ètica de treball sòlida". 
 
"Quan estàs obsessionat amb un treball, aquest es converteix en un model de vida on no existeixen ni caps 
de setmana, ni nits", ha conclòs el CEO de Flickr i vicepresident de Producte de Yahoo (2013-2015). 
 
 
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 
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