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Benvolguts companys / benvolgudes companyes,

Et presentem l’onzè monogràfic que hem preparat des de l’Associació/Col·legi d’Enginyers

Industrials de Catalunya. En aquesta ocasió hem focalitzat la nostra atenció en les

tecnologies de la informació i la comunicació, les conegudes TIC, aplicades a l’empresa.

Ens trobem en un moment polític i social crític, en una època de canvi i de transformació,

que hem de saber positivar i aprofitar. Hem de ser capaços de fer un esforç i apostar

per totes aquelles eines que ens fan millors i més competitius. En aquest sentit, potser

el sector de les TIC ha estat un dels menys afectats per l’actual context, i si sabem

aprofitar l’oportunitat potser esdevindran el principal motor de recuperació econòmica.

No hem d’obviar que les tecnologies de la informació i la comunicació tenen un gran

pes en el desenvolupament econòmic i social de les empreses, en l’estructura productiva,

comercial, laboral, organitzativa i laboral del teixit industrial. 

Cal, doncs, que l’empresa catalana aprofiti les TIC per ser més competitiva i eficient;

perquè així guanyarà eficiència i competitivitat en un entorn turbulent.

En aquest monogràfic trobaràs una sèrie d’articles que recullen la veu d’una trentena

de professionals de diferents sectors que expliquen les seves experiències i opinions

amb relació a les noves tecnologies, i una diagnosi redactada per un grup d’experts

que analitza el context actual de les TIC. Esperem que aquest treball serveixi com a

punt de partida i reflexió sobre els avantatges de l’ús de les tecnologies a l’empresa.

Volem aprofitar aquestes línies per agrair la col·laboració de tots els professionals que

han fet possible aquest monogràfic. Sense les seves ganes i esforç no hagués estat

possible encetar aquest debat que, sens dubte, ens farà caminar cap endavant. 

Joan Vallvé Joan Torres 

Degà del President de  
Col·legi d’Enginyers l’Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya Industrials de Catalunya 

PRESENTACIÓ
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D
L’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses del

segle XXI i un ús eficient d’aquestes esdevé un element estratègic i clau per al

creixement. En l’actual context de crisi és converteix en una oportunitat que cal saber

aprofitar per garantir la competitivitat i l'èxit empresarial.

L’ús de les TIC ofereix un extraordinari ventall de possibilitats per a l’empresa i la seva

estructura organitzativa, i és per això que aquestes s’han d’entendre com una part important

en la inversió estratègica d’una companyia, lluny de la idea que les considerava una despesa.

El teixit empresarial català, format per empreses que aposten per l’adaptabilitat, el

valor afegit i la qualitat, cal que aprofiti el valor i les oportunitats de les tecnologies de

la informació i la seva aplicació. En aquest sentit, s’han d’incentivar polítiques i ajuts

que generin més inversió en aquest camp per tal de mantenir la competitivitat de la

nostra indústria i empresa.

El futur és digital. L’organització i les eines de treball giren ja entorn de noves vies, les actuals

xarxes i protocols de comunicació, i les solucions per gestionar el gran volum d’informació

generada ens permeten saltar les barreres del temps i de l’espai, i aquest és un valor i una

oportunitat que no es poden deixar escapar per competir en l’àmbit local i global.

Cal treure benefici de l’ús de les TIC, i per això el que és més important és conèixer

com transformar els processos de negoci. Cal aplicar les tecnologies allà on afavoreixin

la innovació per aconseguir el millor retorn de la inversió i l’augment de la qualitat

del producte o del servei.

No hi ha temps a perdre per fer els canvis necessaris. 

Miquel Obradors

President de la Comissió de les TIC 

LES TIC, 
UNA PLATAFORMA 
DE LLANÇAMENT 
PER SORTIR DE LA CRISI 
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La nova indústria es va expansionar en

els països més avançats, amb la

fabricació i exportació d’equips de

tabulació de dades amb fitxes perforades.

Els primers d’aquests sistemes van

arribar al nostre país els anys 20, com

ho testimonia l’equip SAMAS (fabricat a

França amb llicència de l’americana

Powers Tabulating Machines), conservat

a l’Ajuntament de Barcelona.

L’enginyer català Paulí Castells, professor

i director de l’Escola d’Enginyers

Industrials de Barcelona abans i després

de la Guerra Civil, va crear la balança

algèbrica i el ternal algèbric utilitzant

sistemes d’equilibri mecànics per resoldre

equacions i sistemes. La Guerra va

interrompre els seus treballs sobre

instruments elèctrics equivalents.

La Segona Guerra Mundial va empènyer

els principals països contendents a

utilitzar la tecnologia per accelerar

càlculs crítics, especialment en temes

de balística i criptografia.

Ja el 1959, IBM va instal·lar el primer

ordinador electrònic d’Espanya a Renfe,

a Madrid. Era un IBM 650 Drum

Calculator, el primer model que IBM va

fabricar en grans volums. El segon

ordinador d’Espanya va ser l’Univac de

la Junta d’Energia Nuclear, el mateix

any. L’escenari que es van trobar els

a indústria del tractament

de la informació es va iniciar

pròpiament l’any 1889,

quan l’enginyer de mines nord-americà

Herman Hollerith va presentar un

sistema d’enregistrament de dades en

fitxes perforades per comptar-les i

tabular-ne els resultats. Amb això va

solucionar el voluminós problema del

procés de les dades del cens de la

població del seu país, que calia fer cada

deu anys per mandat constitucional, i

que el del 1880 va trigar més de nou

anys a ser processat per vies manuals.

La història de Hollerith és un model de

l’actuació de l’enginyer: aplica els seus

coneixements tècnics i científics per

resoldre un problema de la seva

societat, desenvolupant-ne la solució i

industrialitzant-ne la producció. La seva

empresa, fabricant de màquines

tabuladores, evolucionaria fins a

esdevenir el gegant informàtic IBM.

MONOGRÀFIC LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT  | 5

ELS ENGINYERS INDUSTRIALS I
LES TIC A CATALUNYA

L

EL 1977 VA COMENÇAR A FUNCIONAR LA FACULTAT
D’INFORMÀTICA DE BARCELONA AMB PROFESSORS

PROCEDENTS DEL SECTOR INFORMÀTIC PROFESSIONAL I
AMB UNA MÉS QUE DESTACADA PARTICIPACIÓ

D’ENGINYERS INDUSTRIALS

Joan Anton Tubau  
Enginyer Industrial
Associat/col.legiat

núm. 5.557
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físics i matemàtics, van constituir

l’avançada de les noves professions del

tractament de la informació. En aquells

moments l’única enginyeria que es

podia estudiar a Catalunya era la

industrial, carrera molt apropiada per

despertar interès per les noves

tecnologies, identificar problemes i

oportunitats per aplicar-les, definir

projectes i crear negocis. Així doncs, les

següents dècades de la informàtica a

Catalunya van veure que els enginyers

industrials es constituïen en experts de

les TIC, i ocupaven posicions de

consultors, tècnics de sistemes,

analistes d’aplicacions, caps de

projectes, empresaris, etc.

Els enginyers industrials van liderar la

constitució a Barcelona, l’any 1967, de

l’Associació de Tècnics d’Informàtica

(ATI), aixoplugada inicialment per

l’Associació d’Enginyers Industrials. L’ATI

ha tingut un paper força important en

la defensa de la professió d’informàtic,

tant en els àmbits més purament

tècnics i com a fòrum d’opinió i

reivindicació, i també en els aspectes

de divulgació, a través de la seva revista

professional Novàtica. A manca d’una

formació universitària oficial, l’Escola

d’Enginyers Industrials de Barcelona va

iniciar cursos d’enginyeria informàtica,

liderats pel professor Ramon Companys,

que en va suplir parcialment el buit.

L’any 1969, el Ministeri d’Educació i

Ciència va crear a Madrid l’Instituto de

Informática de España, amb uns trenta

nostres pioners del sector informàtic

entre les dècades dels anys 50 i 60 era

un important parc de tabuladores

instal·lades. Aquests sistemes de fitxes

s’havien utilitzat, principalment, en

departaments comptables. La

programació (adaptació d’uns cicles de

procés fixos, mitjançant panells

cablejats) era generalment

proporcionada pels fabricants.

Els nous ordinadors van alterar

dramàticament l’escenari. Aquestes

màquines, molt més complexes,

requerien una base tècnica molt més

preparada, tant pels usuaris com pels

proveïdors, unida al concepte

d’autèntics projectes, amb requeriments

de planificació i de control molt més

estrictes. Ara eren possibles aplicacions

molt més variades i ambicioses que les

de les antigues tabuladores, que sortien

del departament de comptabilitat i

afectaven les àrees de recerca,

desenvolupament, oficines tècniques,

laboratoris, producció, etc. També van

aparèixer llenguatges de programació

orientats a tota mena d’usuaris, amb

uns perfils molt propers a la lògica i a

la matemàtica.

A l’Escola d’Enginyers Industrials de

Barcelona, alguns dels professors més

joves havien tingut contactes amb les

noves tecnologies com a part de les seves

pròpies formacions, tal com va succeir

amb Ramon Companys i Gabriel Ferrater,

entre altres il·lustres professors.

Addicionalment, com a part de l’ajuda

americana, va arribar a l’Escola un

ordinador analògic EAI (1960) i un

ordinador digital científic IBM 1620 (1964),

amb la qual cosa es van començar a donar

classes optatives de càlcul analògic i digital

i programació en llenguatge Fortran, a part

de les assignatures d’especialitat en

servomecanismes i calculadores.

Fruit d’aquestes llavors i de la inquietud

tecnològica pròpia de la carrera, a

meitat dels anys 60 es van graduar els

primers enginyers industrials amb

coneixements de la informàtica i amb

interès per explorar les possibilitats

d’unes tecnologies emergents com

aquelles. Aquests nous professionals

van encaixar perfectament amb el nou

model de tècnics requerits. I a falta

d’una formació universitària en

tecnologies de la informació, els

enginyers industrials principalment, amb

6 | MONOGRÀFIC LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT

ELS VINT PRIMERS ANYS DE LA INDÚSTRIA I LES
APLICACIONS DE LES TECNOLOGIES DE LA

INFORMACIÓ AL NOSTRE PAÍS HAN VIST ELS
ENGINYERS INDUSTRIALS COM A PEÇA

FONAMENTAL DEL SEU DESENVOLUPAMENT
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mil professionals censats. Aquesta

solució formativa única i centralitzada

no era vàlida ni suficient pel volum i

distribució de tècnics que requeria

aquest mercat, en plena explosió a partir

dels sistemes de l’anomenada Tercera

Generació d’ordinadors.

El juny del 1976 es va promulgar un

decret que permetia la creació de centres

oficials a Madrid, Barcelona i Sant

Sebastià. Prèviament, el 1973, s’havia

iniciat a la Universitat Autònoma de

Barcelona un cicle de formació modelat

sobre el programa de l’Instituto de

Informática, a l’espera del desitjat decret.

La primera facultat d’Informàtica de

Catalunya va ser concedida i creada el

1976 a la Universitat Politècnica. El 1977

va començar a funcionar la nova Facultat

d’Informàtica de Barcelona (del

Politècnic), amb un claustre de professors

majoritàriament procedent del sector

informàtic professional, i amb una més

que destacada participació d’enginyers

industrials, com ara: Companys, Martí,

Puigjaner, Saltor, Olivé, Amat, Banqué,

Colomer i un llarg etcètera difícil de

recordar, però que es va caracteritzar per

un elevat esperit de col·laboració i

desinterès, treballant de costat amb

col·legues que moltes vegades competien

en la indústria, per definir programes

seriosos internacionalment vàlids i donar

autèntica categoria universitària als

estudis impartits. Part d’aquest

professorat professional es va integrar a

la universitat, i la resta es va anar retirant

a mesura que anava augmentant la

plantilla de professors de plena

dedicació per tornar a concentrar-se en

el món empresarial. Però sense aquest

esforç inicial i modèlic hagués estat

impossible la posada en marxa, en

temps rècord, d’aquesta nova carrera

que tants i tan excel·lents professionals

ha aportat a la indústria. 

Amb tot això es pot dir que els vint

primers anys de la indústria i les

aplicacions de les tecnologies de la

informació al nostre país han vist els

enginyers industrials com a peça

fonamental, no exclusiva, del seu

desenvolupament.

El lideratge de l’enginyer ha dut a la

creació de les reeixides aventures

empresarials amb tecnologia pròpia de

Telesincro (Joan Majó), EYSSA (Gabriel

Ferrater), MAPS (Amat) i moltes altres.

Des de les multinacionals del ram,

enginyers industrials directius, consultors

i especialistes del país, han liderat

importants projectes internacionals, en

clara competència amb els seus col·legues

de les metròpolis, imposant criteris i

desenvolupant noves àrees d’aplicació.

També com a usuaris s’han marcat
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CATALUNYA HA ESTAT CAPDAVANTERA EN L’ÚS DE
LES TELECOMUNICACIONS PER A LA TRANSMISSIÓ
DE DADES, I TAMBÉ EN L’APLICACIÓ DELS
ORDINADORS PERSONALS COM A ESTACIONS DE
TREBALL PROFESSIONALS EN EL SECTOR BANCARI

iniciatives punteres en l’ús d’aquestes

tecnologies. Com a exemples, Catalunya

ha estat capdavantera en l’ús de les

telecomunicacions per a la transmissió de

dades, i també en l’aplicació dels

ordinadors personals com a estacions de

treball professionals en el sector bancari.

L’escenari docent ha canviat, per millorar.

Actualment hi ha diversitat de carreres

en què es poden adquirir les capacitats

tècniques que demanen les noves

tecnologies i aplicacions. Però, tot i així,

l’enginyeria industrial no ha perdut valor

en els temps actuals. El

desenvolupament del nostre país seria

impossible sense els tècnics amb visió

multidisciplinària, curiositat tècnica i

capacitat d’aprenentatge accelerada per

una bona formació bàsica, sentit

pragmàtic de la utilització de les noves

tecnologies i com fer-les rendibles, sense

deixar de banda la capacitat de concebre

projectes realitzables i de liderar-los cap

a la seva reeixida terminació. Els

enginyers industrials, també en el món

de les TIC, són el paradigma del tècnic

emprenedor i de l’emprenedor tècnic,

que ha estat i seguirà sent la base de la

nostra indústria. 
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del sector TIC amb els seus serveis i

productes a la societat. Segur que podran

justificar-ho però, en els estudis, tot depèn

de l’enfocament que es doni per arribar

a unes conclusions o unes altres. I

probablement acaben confirmant que la

bola de neu de la crisi creix, amb

arguments que ho afirmen i que alhora

amplifiquen i generen la crisi psicològica

sobre de la crisi real; sembla que això és

el que toca dir. Però, tots els sectors estan

en les mateixes circumstàncies? Jo crec

que s’equivoquen. Per posar un exemple,

cal recordar que en temps de guerra el

sector de les armes és el que més ven,

creix i negoci fa.

Què vull dir amb això? Que no

necessàriament la crisi ha d’afectar tots

els sectors, i concretament en el nostre

cas, el de les TIC, ens hem de proposar

que la crisi es converteixi en una

oportunitat. Estem tan lluny en l’ús de

les TIC si ens comparem amb Europa

que encara no veiem el sostre. Tenim

recorregut perquè les nostres empreses,

si volen sortir del forat, es modernitzin

per ser competitives, per obrir nous

mercats, per establir col·laboracions,

per gestionar el negoci, els processos,

alauradament, ja fa

mesos que no hi ha cap

article d’opinió que no

comenci fent referència a la crisi, i aquest,

per descomptat, no serà l’excepció.

Crisi financera, crisi econòmica, crisi en

la construcció, en el sector de

l’automòbil, en l’electrònic, en la

indústria subsidiària, etc. Ningú no ho

dubta i, sobretot, bastant es preocupen

els mitjans de comunicació de recordar-

ho. Quan un està malalt només cal que

li ho recordin constantment!

Ara bé, parlar de com sortir-ne i com

aportar idees i contribuir cadascú des de

la seva posició, sembla que sigui un tema

tabú. No és notícia donar missatges que

permetin veure la llum i animar a fer front

al futur! Mirar enrere és fàcil, així ningú

s’equivoca, però mirar endavant i fer

propostes en positiu no és fàcil i, pel que

es veu, tampoc és el nostre estil. Lluitem

contra aquestes actituds? Com?

Per reforçar el sector de l’electrònica

tenim, entre altres mesures, una

iniciativa del Govern per al

desplegament de la TDT, mesura amb

la qual estic totalment d’acord però que

no és suficient si prenem en

consideració, de manera global, sectors

innovadors. No incideix en molts altres

sectors que també generen riquesa al

país i que ara, òbviament, estan

immersos en la crisi. Centrant-nos en

l’ús de les TIC, s’haurien de derivar

recursos per innovar en TIC a sectors

encara productius i competitius que

contribueixen al creixement del PIB i,

en canvi, des del govern s’insisteix a

posar molts diners en el lleure, que

beneficia principalment empreses

d’electrònica i continguts (que no són

poques), però com si el país no pogués

anar endavant sense la TDT. Deu ser

que com tenim cada vegada més

aturats els volem tenir entretinguts i

contents a casa; deu ser una manera

de crear cultura i formar la gent, només

cal mirar les graelles de la programació.

Deixant la ironia de banda, recordo que

recentment algunes consultores preveuen

un descens en les vendes i la penetració
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professionals que després seran tan

valorades en les empreses.

En definitiva, el meu missatge va adreçat

a reivindicar el posicionament de les TIC.

Que ningú doni alegrement missatges

que no només espanten aquest sector

sinó que es poden estendre a tot el

mercat i que, com a conseqüència, les

empreses usuàries puguin creure que

ara no és moment d’invertir en les TIC,

que tanquin l’aixeta i que amb això

estiguin cavant la seva pròpia tomba.

Això sí, ens calen iniciatives imaginatives

i creatives que siguin capaces de

convèncer la societat en general que la

tecnologia i la informació, ara en el segle

XXI, són imprescindibles per a la innovació,

el desenvolupament, la productivitat i la

competitivitat de qualsevol sector.

Calen molts esforços per formar els

empresaris, per crear la cultura de la

informació, per donar i garantir la

confiança en l’ús de les TIC, i per fer

entendre al sector TIC que la

transparència, la senzillesa, el

compromís, el suport, el preu, etc., amb

els seus clients ha de formar part dels

seus valors empresarials.

les persones, etc. És tan important

preocupar-se de les competències i el

talent de les persones en les empreses!

...i sembla que només ens preocupen

els processos! Senyors, això només es

pot arreglar amb l’ús de les TIC, potser

no és suficient la mesura, però sens

dubte és necessària. És la gran

oportunitat del sector TIC. 

Ara bé, aquest sector no pot fallar. Ha

d’entendre la situació i ser molt exquisit

a l’hora d’adequar la seva oferta, ni més

ni menys, a les necessitats reals actuals

del client i a una visió realista de futur.

Sobra oferta i fer-ho amb tecnologia

immadura va contra el propi sector. I,

alhora, cal ajustar els seus marges

comercials perquè facilitin la introducció

de tecnologia en l’empresa. L’oferta TIC

ha d’implicar-se en els processos de

gestió (materials i humans) de l’empresa

per compartir el seu desenvolupament

com si d’un negoci propi es tractés, fet

amb el qual el desenvolupament de les

TIC serà una realitat.

Però no només això. Hem de tenir

imaginació per veure el creixement que

està experimentant la població, que no

és una altra cosa que creixement de

mercat. Vull recordar que el mercat

social s’està obrint i fent més gran. Els

índexs de població creixen en quantitat

i longevitat. Gràcies a molts factors

l’esperança de vida es perllonga i això

ha consolidat una nova generació de

persones en edats intermèdies que se

situen entre els que abans eren adults

i els ancians (quan deixaven de treballar

quedaven totalment fora del mercat).

Ha aparegut enmig una nova generació

sènior; és a dir, adults amb molta

capacitat física i intel·lectual capaços

de ser grans consumidors de les TIC

tant en l’àmbit personal com

professional, que tenen noves

necessitats per descobrir i convertir-les

en nous serveis. I més enllà dels

sèniors, hi ha els més grans, als quals

podem fer la vida més fàcil i segura amb

serveis com l’educació, la formació, la

cultura, l’entreteniment, l’atenció mèdica

domiciliària, etc., mitjançant l’aplicació

de les TIC. La Comunitat Europea està

dedicant recursos per a projectes en

aquesta direcció. Però, donant-hi la

volta, també la gent jove, més enllà dels

jocs, necessita millorar i consolidar les

seves competències personals i
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tot: també hi haurà un bilió de

dispositius interconnectats (cotxes,

càmeres, electrodomèstics, carreteres,

aliments…) dotats de capacitat de

procés i preparats per generar i

processar informació i interactuar entre

si i amb la xarxa, en el que es denomina

“la Internet de les coses”.

I, en tercer lloc, en aquest món

instrumentalitzat i interconnectat, la

capacitat d’infondre intel·ligència als

processos i als sistemes creix de

manera decisiva perquè l’enorme

quantitat d’informació generada pot ser

analitzada amb més precisió i

profunditat que mai, gràcies a la

creixent capacitat de procés i anàlisi

dels sistemes informàtics. Podem

convertir la informació no ja en una

bona foto del passat, sinó en nova

intel·ligència per anticipar raonablement

el futur i augmentar l’eficiència dels

processos que gestionem i el grau

d’eficàcia de les decisions que prenem.

La intensitat amb què les

tecnologies de la informació

i la comunicació s’han integrat en els

processos empresarials té un efecte

paradoxalment enganyós. Si bé avui és

impossible imaginar-nos l’activitat

econòmica sense aquestes, la presència

de les TIC està tan assimilada que es

podria pensar que la seva aportació ha

tocat sostre, com si haguéssim arribat

a un paradigma final similar al que va

poder representar en el seu moment el

desplegament i l’estandardització de les

infraestructures elèctriques. No obstant

això, res més lluny de la realitat. 

Comptem amb les bases per donar un

salt qualitatiu en la capacitat de les

tecnologies de la informació que aporti

no només més valor, sinó, sobretot, valor

diferent. Fins ara les TIC s’havien centrat

en l’automatització dels processos per

fer les mateixes coses però amb més

productivitat i eficàcia. Ara es tracta de

transformar els processos per fer les

coses de manera diferent o fer coses

radicalment noves. És el que a IBM

hem anomenat l’era de la intel·ligència.

Aquest decisiu pas endavant neix de

tres factors tecnològics fonamentals: la

instrumentalització, la interconnexió i la

intel·ligència, amb les quals les

tecnologies de la informació i la

comunicació estan dotant el planeta.

En primer lloc, el món s’està fent

més instrumental; és a dir, més

“monitoritzable”, mesurable, gestionable.

El transistor, el component clau de l’era

digital com són els microprocessadors,

s’ha massificat. Avui hi ha mil milions de

transistors per cada habitant del planeta,

amb un cost d’una deumilionèsima de

cèntim per unitat.

En segon lloc, el nostre món és un espai

cada vegada més interconnectat. Aviat

hi haurà dos mil milions de persones

connectades a Internet, però això no és
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la nostra capacitat per aprofitar la

informació, analitzant dades diverses,

desestructurades i desconnectades

aparentment entre si (que fins ara

simplement es perdien) per obtenir

troballes molt més profundes i anticipar

comportaments probables. Es tracta

de passar d’una presa de decisions

menys basada en conjectures i intuïció

i més en predicció analítica i

anticipació intel·ligent.

En definitiva, estem a les portes de la

nova frontera en la capacitat de les

tecnologies de la informació i la

comunicació per crear valor, obrir

espais de progrés, i transformar i

innovar els processos socials i

econòmics. És evident que les TIC han

aportat molt en la seva breu però

intensa història, però tot indica que el

millor i més valuós està per arribar.

Posen en les nostres mans la fundada

oportunitat –i la intensa responsabilitat–

de construir un món més intel·ligent.

Totes aquestes capacitats permeten una

cosa tan determinant com el fet de poder

actuar sobre les notables ineficiències i

els importants desafiaments que afronta

avui, pràcticament sense excepció,

qualsevol procés social i econòmic,

que posen barreres al progrés i riscos

a la sostenibilitat.

Les empreses de distribució, per

exemple, perden entorn del 3,5% de les

seves vendes anuals a causa

d’ineficiències en la seva cadena de

subministrament. Pensem en les millores

que podem aportar al sistema sanitari, a

les xarxes elèctriques, a la gestió dels

recursos naturals, a les infraestructures

viàries, al conjunt de sistemes que

constitueixen una ciutat. Pensem que en

un entorn informàtic distribuït típic

(compost per múltiples servidors i

ordinadors personals), el 85% de la

capacitat informàtica roman inutilitzada,

cosa que genera ineficiències i alts costos

de manteniment, energia i espai. 

Procés a procés, sector a sector, les

tecnologies de la informació i la

comunicació ens permeten afegir nous

nivells d’intel·ligència que seran claus

per convertir totes aquestes ineficiències

en nous espais de millora i progrés.

Veurem una creixent integració entre

les infraestructures físiques i les digitals,

nous usos i aplicacions de la tecnologia,

i una nova capa de valor afegida a les

infraestructures TIC actuals.

En una extrema simplificació de com

s’ha anat utilitzant fins ara la

infraestructura tecnològica en la gestió

de les organitzacions i en la presa de

decisions, existia un cor de maquinari

i programari bàsic de la infraestructura

a la qual s’afegia una capa

d’aplicacions, dedicada a automatitzar,

estandarditzar i interconnectar els

processos de les organitzacions.

Ara s’hi està afegint una nova capa de

programari que situa en un nou nivell
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i ha molts informes i

estadístiques sobre la

utilització de les TIC a les empreses. A mi

no em preocupen aquests indicadors sinó

uns altres. Els que de veritat són

importants són aquells que reflecteixen

els nivells de productivitat, innovació i

competitivitat; és a dir, el nivell d’eficiència

de l’economia, nivell que, per descomptat,

estadísticament es relaciona molt bé amb

els que fan referència a les TIC.

Per això, el que vull comentar són un

altre tipus d’informes; concretament,

dos que he rebut aquests darrers

mesos. Es tracta, en primer lloc, de

l’European Innovation Scoreboard (EIS)

que elabora cada any la Universitat de

Maastricht per a la Comissió Europea;

i, en segon lloc, el Global Information

Technology Report (GITR) que

publiquen, també cada any, el World

Economic Forum i l’INSEAD de París.

El primer (EIS), en els inicis del qual

vaig tenir l’oportunitat de participar ara

fa uns deu anys, analitza l’evolució a la

Unió Europea d’un seguit d’indicadors

que permeten detectar el progrés de

l’activitat innovadora a cada país.

Aquests índexs recullen dades molt

diverses: algunes molt bàsiques

relacionades amb el sistema educatiu,

d’altres sobre el funcionament de les

activitats de recerca i desenvolupament,

i finalment algunes altres sobre els

resultats finals en els mercats de tota

l’activitat sigui en forma de nous

productes i noves patents o d’increment

de la capacitat exportadora de

productes i tecnologies. L’estudi

elabora, combinant tot els elements

citats, índexs per als 27 països de la

UE i també per a les seves “regions”

(lands alemanys, regions franceses,

comunitats espanyoles...).

El segon (GITR) està molt més centrat

en la tecnologia i en les infraestructures

tecnològiques, molt especialment les

que afavoreixen la circulació i difusió

dels coneixements i la connectivitat

interpersonal. Aquest estudi té caràcter

global, i la seva darrera edició inclou dades

de 134 països. No hi ha dades regionals.

La lectura d’aquests dos informes no ha

estat gens tranquil·litzadora ja que

assenyalen, tant l’un com l’altre, una
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que alguna persona o institució

especialitzada fes i que servís per

detectar amb detall on són els

problemes. Aquí, doncs, em limito a fer

algunes observacions de caràcter general. 

La primera és per dir que, en general,

s’observa una debilitat en les dades

referides als resultats del sistema

educatiu, especialment als nivells de

formació secundària i professional –més

no pas a la universitària–, i a les

activitats de reciclatge i posada al dia

de coneixements i habilitats. La segona,

que ja sabíem, és que encara que

estem augmentat –més a Catalunya que

a Espanya– els recursos dedicats a

recerca i desenvolupament, seguim

lluny de les mitjanes europees i no els

incrementem tant com ho fan altres

països. I la tercera és que tenim una

clara dificultat per convertir

coneixements en productes i això

sembla que prové, entre altres raons,

de la manca de mecanismes de

transferència i també de la debilitat del

mercat de capital risc.

El comentari final, que surt de la

comparació entre els dos estudis, és

per destacar el fet que la posició

espanyola és més endarrerida en l’NRI

que no pas en l’EIS, cosa que a mi em

fa pensar que, encara que no es vegi

directament en l’estudi, una de les

causes de la pèrdua de posicions en

aquest segon índex és precisament la

poca progressió en el primer. O, dit

d’una altra manera, que el grau de

profit que estem traient de la utilització

de les TIC té encara un caràcter més

instrumental que no estratègic; és a

dir, serveix més per millorar processos

que no pas per elaborar estratègies

empresarials entorn de les noves

potencialitats. I si això és cert

demanaria una certa revisió. 

evolució negativa de les posicions

espanyoles i catalanes en els darrers deu

anys. Cito, de passada, algunes dades.

En l’EIS del 2001, la posició espanyola

a la UE, que aleshores tenia 15

membres, era la número 12. Actualment

la Unió té 27 membres per l’entrada de

nous països, sobretot de l’Europa de l’Est,

i en aquesta nova situació la posició

espanyola ha passat a la número 15. Això

vol dir que cinc dels nous països, les

economies dels quals se suposava que

estaven més endarrerides, han passat

per davant d’Espanya. D’altra banda, en

analitzar les posicions regionals,

Catalunya ha passat de la segona posició

(després de Madrid) entre les comunitats

autònomes espanyoles a la quarta, amb

Madrid, Euskadi i Navarra per davant i

no gaire lluny de València.

Si s’analitza el GITR també es pot

constatar que Espanya (aquí no hi ha una

anàlisi territorial més detallada, ni tinc una

sèrie llarga) està en la posició 29 dins

l’índex de competitivitat global, i en la

posició 34 en l’índex NRI (Networked

Readiness Index), que els propis autors

tradueixen com a predisposició dels

països per aprofitar plenament les

possibilitats i oportunitats de les TIC. Pel

que fa a aquesta posició 34, Espanya ha

perdut tres posicions en els darrers anys

i se situa per darrere de països com

Estònia, Malta, Malàisia o Eslovènia.

Aquesta posició 34 significa, en l’àmbit

global, una posició 21 si només

considerem els països de la UE; és a dir,

pitjor que la 15 que resulta de l’EIS.

L’extensió d’un article com aquest i la

meva capacitat personal són insuficients

per poder fer una anàlisi com la que

caldria per detectar d’on prové la causa

d’aquestes reculades; és a dir, per anar

agafant cada un dels indicadors parcials

que constitueixen l’índex general, i, per

tant, la situació de cada país, i estudiar-

ne l’evolució. És una feina que seria bo
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les hem de saber aprofitar. O si no cal

preguntar-se per què el transistor es

descobreix als Estats Units però

s’utilitza primer al Japó. 

En un suplement de The Economist del

27 de febrer del 2010 es parlava de la

gran quantitat de dades de què es

disposa i el repte que representa

analitzar-les. Es donaven nombrosos

exemples de la creixent necessitat

d’emmagatzemar dades, de la creixent

velocitat d’anàlisi que se’n fa, i de la

imperativa necessitat que tot aquest

procés aporti mitjans de millora a les

organitzacions i per al qual s’han

dedicat grans quantitats d’esforços de

persones i de recursos econòmics. En

el text es parla del potencial d’avenços

en la medicina o en el món de les

organitzacions, de les noves oportunitats

de servei a la societat i la ciència...; en

particular, es fa referència a les

capacitats i els resultats de fa poc temps

fins ara. En un moment de l’article es

ecentment he tingut

l’oportunitat de compartir

una experiència en què una empresa

de Barcelona ha estat capaç de

millorar els seus resultats en una

barreja de tecnologia, coneixements i

eficàcia. Aquesta empresa ha

aconseguit millorar el seu procés intern

amb l’ús de les TIC de tal manera que

on abans tardava vint segons ara en

tarda menys d’un, i on abans hi podia

haver unes cues de tractament

d’informació d’una mitjana de vint

minuts ara hi està segons. En termes

de productivitat, l’ha multiplicat per

més del doble; i en termes econòmics

s’està aproximant a un bon equilibri

econòmic. Però fonamentalment ha

estat un canvi de manera de pensar:

el que abans era normal ha deixat de

ser-ho, i l’empresa ha entrat en un

procés de qüestionar-se cada dia com

fer-ho millor. El més important és que

ho ha fet tota sola. 

Tecnologia com a oportunitat? Primer

parlaré del que es pot entendre per

tecnologia. Des de fa un temps, la

definició de tecnologia que m’agrada

és la que proposa Peter Drucker:

“Tecnologia és el com fem les coses”.

Si s’accepta es pot entendre com tots

els processos de les organitzacions són

la relació entre la persona i les eines

que fa servir i l’acumulació del

coneixement que la seva interrelació

produeix. És a dir, el coneixement entès

com la digestió/assimilació de les

experiències positives i negatives de

l’experimentació i del treball diari. A

partir d’aquesta barreja de la persona

i dels seus coneixements, i de les eines,

es pot entendre per què unes empreses

poden tenir èxit en l’aplicació de

mètodes i tècniques i d’altres no.

Malauradament molts directius pensen

que una tecnologia és quelcom que

poden comprar i que només és qüestió

d’instal·lar-la, sense entendre que la

persona en el sentit més ampli n’ha de

ser el principal actor. Un cop dit això

puc contestar la pregunta en el sentit

que sí crec que tot canvi de les eines o

de la tècnica és una oportunitat i que
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conceptes coincideixin, però el que

necessàriament s’ha de complir és el

de l’eficàcia. Eficàcia òptima entesa

en el sentit del màxim assoliment dels

objectius/resultats amb els recursos

disponibles i més enllà de l’aplicació

d’unes certes normes. El fet de

protegir-se darrere del compliment

d’unes normes o regles no és garantia

de supervivència, i és així com es pot

entendre que certs països hagin estat

capaços d’avançar en la culta i

civilitzada Europa. Simplement ningú

els havia dit el que es podia fer i el que

no. Això va passar primer als Estats

Units i després al Japó i Corea; i ara

a la Xina i l’Índia.

Un catedràtic que vaig tenir a la

universitat va demostrar a la pissarra

que pel fil telefònic de coure no

podien passar més de 6.000 Hz i que

per això teníem una qualitat d’àudio

mediocre. Per a mi va ser la norma

(dogma?) acceptada durant molt de

temps com un fet indiscutible, però

que ara em negaria l’existència

d’Internet. Amb el temps he après a

no creure tant en els dogmes i

recomano fer i fer-se la pregunta del

per què cinc vegades (regla del five

times why), perquè quan arribes al

“sempre ho hem fet així” t’adones que

tens temes per replantejar-te i que de

la diferència entre el saber i el saber

fer cal valorar-ne especialment aquest

darrer. La barreja justa de tecnologia,

coneixement i eficàcia és una de les

claus que hi ha darrere de l’èxit.

parla de la necessitat creixent de

l’especialista de nova professió que

anomena data scientist; és a dir, el

científic de les dades que defineix com

aquell que té els coneixements de

software i estadística i que és

enfardador/sintetitzador de la informació

per extreure’n la part valuosa (en diu

les palletes d’or) de sota d’una

muntanya de dades. En aquest

suplement es parla de com la cadena

de botigues Wal-Mart gestiona més d’un

milió de clients cada hora, com

Facebook emmagatzema milions de

fotos, o com la descodificació del

genoma humà el 2003 havia

representat una feina de deu anys i ara,

en canvi, es podia fer en una setmana.

En aquest suplement hi ha una

expressió que m’agrada: Torture the

data long enough and they will confess

to anything, i que és un clar advertiment

del risc de la manipulació.

Expressament estic evitant la paraula

empresa i la substitueixo per

organització. Estic fermament

convençut que els criteris generals de

gestió i de les seves eines tenen una

transversalitat molt més enllà de les

barreres artificials que hi posem. Cada

organització i especialitat requereix

l’ajust necessari. Així, per exemple,

l’organització d’un procés intern d’una

fàbrica i d’un hospital no tenen tantes

diferències conceptuals, però sí en les

seves prioritats i especificitats, com

ara la gestió dels magatzems. A part

de les importants especificitats

pròpies, els criteris d’organització

generals són els mateixos. Per sobre

de tot s’han d’aconseguir els objectius

pels quals aquella organització s’ha

creat, tant si es tracta d’una ONG,

una empresa de serveis o una

fàbrica, una administració pública o

una universitat o el que sigui, en

funció dels recursos disponibles.

Cal parlar de l’eficàcia com la mesura

del compliment dels objectius amb els

recursos assignats. Els anglosaxons

diferencien bé el que s’ha de fer entre

doing the things right or doing the right

things, com a constatació de la

diferència entre eficiència i eficàcia.

El millor és aconseguir que els dos
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stem vivint temps extraordinaris.

Ens trobem en els inicis d’un

nou paradigma que hem anomenat era

de la col·laboració, i que es basa en la

col·laboració massiva en xarxes obertes i

globals. Aquest paradigma ofereix a les

organitzacions noves formes de creació

de valor; és a dir, grans oportunitats de

creixement i innovació. Però el llegat

anterior és encara massa fort. L’era de la

col·laboració coexisteix amb les estructures

tradicionals sorgides en l’era industrial, i

la col·lisió d’ambdós mons resulta

inevitable. La crisi financera global

constitueix l’avís més clar que alguna cosa

no funciona, i que molts dels principis

sobre els quals s’assenta el nostre model

de desenvolupament han quedat obsolets. 

La veritat és que no estem davant d’un

simple sobresalt borsari originat per

banquers sense ètica. La crisi ha posat

en evidència que els models de

creixement del passat ja no serveixen.

Ens han permès arribar a l’actual nivell

de desenvolupament econòmic, social

i tecnològic. Però el model està esgotat.

Les organitzacions i institucions que

hem creat, incloses les empreses, ja

no funcionen. Són rígides, opaques,

lentes, maldestres i burocràtiques. No

estan pensades per a les persones. I,

per descomptat, s’han mostrat

incapaces d’adaptar-se als reptes que

ens esperen en el futur. 

Davant dels nous reptes, les empreses

han de replantejar-se seriosament el seu

model de negoci, la seva proposta de

valor en termes de productes i serveis

oferts, i les formes que es relacionen

amb els seus clients i proveïdors.

Perquè la transformació ha demostrat

ser l’opció més adequada per fer front

a situacions de crisi, i per aprofitar les

enormes oportunitats obertes pels nous

models de creació de valor. 

La tecnologies web 2.0 són clau per

abordar els nous reptes. Com

assenyalava la consultora Mackinsey,

poden generar un impacte en la

productivitat de les empreses molt

superior al que en el seu moment van

tenir les solucions ERP, CRM i SCM.

Això és així perquè les tecnologies 2.0

es dirigeixen a l’usuari final: són molt

senzilles d’utilitzar i, per tant, són

capaces d’involucrar la pràctica totalitat

dels treballadors, no solament els que

formen part de la piràmide dirigent. 

Però, encara que el paper de la

tecnologia és fonamental, no hem

d’oblidar que la part més important dels

canvis resideix en les persones, en la

seva capacitat per introduir innovacions

significatives en els models de lideratge,

els processos de gestió i l’estructura

organitzativa. L’autèntic repte consisteix

a crear organitzacions àgils, capaces

d’adaptar-se als canvis, i atreure el nou
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talent digital que les empreses

necessiten per competir.

Mitjançant les eines i aplicacions web

2.0, les petites i mitjanes empreses

poden aprofitar les oportunitats obertes

pels nous models de creació de valor

basats en: A) La col·laboració massiva,

que permet compartir el nostre talent

amb el de milions de persones situades

en qualsevol lloc del planeta i que actua

en l’àmbit sociocultural (crea noves

formes de talent, entreteniment i

col·laboració) i econòmic (construeix

mercats i organitzacions molt més

eficients). B) L’arribada a les

organitzacions de la primera generació

de nadius digitals, els joves que han

nascut i crescut envoltats de dispositius

digitals com l’ordinador, el mòbil o la

videoconsola. Ells són molt diferents a

nosaltres. S’aproximen a la tecnologia i

a la innovació de manera natural i tenen

el talent que les empreses necessiten

per innovar. Atreure i retenir el seu talent

haurà de ser un dels objectius prioritaris

de les empreses. C) Les xarxes socials,

que permeten crear noves formes de

comunicació oberta i transparent entre

els empleats, els subministradors, i

directament amb els clients. Eines com

Twitter, Facebook, Tuenti, MySpace,

etc., permeten generar converses entorn

de l’empresa. No es tracta tant de

vendre productes sinó de construir

marca, aconseguir recomanacions o,

simplement, estar en la ment dels

usuaris. D) La innovació oberta i els

nínxols de mercat. La possibilitat real

de connectar la informació i el talent de

milions de persones permet participar

en la creació d’una “intel·ligència

col·lectiva”. Pràctiques com el

crowdsourcing demostren que aquesta

“intel·ligència col·lectiva” és una de les

més poderoses fonts d’innovació. D’aquí

sorgiran respostes per als reptes

complexos als quals ens enfrontem. Un

altre dels aspectes més destacats és la

capacitat que ara tenen les pimes per

crear productes personalitzats i dirigir-

los a microsegments del mercat que

abans no eren rendibles. En altres

paraules, la tecnologia ha tornat rendible

la venda de quantitats limitades de

productes. D’aquesta manera, hem

passat de mercats de massa a nínxols

de mercats. E) Nous models

organitzatius basats en xarxes globals i

obertes. L’experiència de les comunitats

OpenSource, creadores de codi lliure,

ens demostra que és possible construir

productes innovadors i de qualitat

basant-se en estructures organitzatives

diferents del model jeràrquic tradicional.

Aquestes noves comunitats aposten per

les estructures horitzontals, en les quals

tots comparteixen i aporten de manera

dinàmica. A les persones se les jutja pel
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l’exigència, cada vegada més present,

de construir organitzacions veritablement

centrades en les persones. Aquest nou

equilibri ha de conjugar les prioritats de

les tasques i les prioritats de les persones. 

Hem de ser capaços de coordinar

l’esforç de la nostra gent sense que

per a això ens vegem forçats a crear

organitzacions burocràtiques, jeràrquiques

i inflexibles. Hem d’aconseguir controlar

els resultats i mantenir l’eficiència sense

sacrificar la creativitat de les persones.

En resum, hem de trobar un nou balanç

entre les necessitats personals de

llibertat i autonomia i les necessitats de

predicció i control de l’organització.

Per aconseguir tots aquests objectius,

no tenim més remei que introduir canvis

importants en les nostres organitzacions.

Gary Hamel els resumeix molt bé en el

seu llibre Lideratge del futur: “Les

nostres empreses no solament han de

ser operativament eficaces, sinó que a

més han de ser àgils i capaces de

respondre als canvis que estem vivint.

El lideratge i la innovació no poden ser

patrimoni d’uns pocs, sinó que han de

ser un treball compartit per tots.”

I si estem preparant-nos per al futur, no

podem deixar de costat les noves

generacions de joves: l’única manera

d’atreure i retenir el nou talent digital

passa per la creació d’organitzacions

veritablement centrades en les persones.

Es tracta, en definitiva, de crear una

nova cultura operativa en què els nous

valors de cooperació, participació,

col·laboració i transparència siguin una

realitat, i no acabin convertits en una

mera retòrica del management.

valor afegit que aporten a l’organització.

Si el nostre model de creixement ha

deixat de ser útil, és evident que tampoc

podem recolzar-nos en el nostre actual

model de lideratge. Hem de ser capaços

de redefinir-lo, però fer-ho no és fàcil.

La prova està que seguim obstinats a

utilitzar eines anacròniques per

respondre a un temps completament

nou, un temps marcat pel canvi

accelerat i per la presència d’estructures

socials més i més complexes.

Si d’alguna cosa podem estar segurs és

que les respostes no vindran de la part

alta de les piràmides organitzatives. El

punt de partida ha de ser,

necessàriament, un exercici d’humilitat.

Hem d’assumir que, com a líders

individuals, no tenim la capacitat per

trobar les respostes que necessitem. Per

fer front als reptes complexos als quals

ara ens enfrontem, la resposta ha de ser

col·lectiva. Avui, el paper del líder

consisteix, precisament, a explorar la

nova realitat per identificar aquelles

preguntes clau que ens permetran

anticipar l’impacte dels canvis en la

nostra organització. El líder ha de ser

capaç, a més, de mobilitzar a totes les

persones de l’organització perquè

assumeixin una responsabilitat

col·lectiva que ens permeti afrontar els

problemes. Podem dir, per tant, que el

lideratge 2.0 és l’art d’explorar el futur

a la recerca de l’emergència de solucions

innovadores que permetran a les nostres

organitzacions florir en la nova era. 

Tal vegada ha arribat l’hora de buscar

un nou balanç entre la necessitat

d’aconseguir organitzacions eficaces i
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dones i homes tinguin les mateixes

oportunitats de desenvolupament. I la

conciliació laboral i familiar és un altre

dels elements que procurem

desenvolupar amb especial cura.

D’altra banda, la transparència i la

comunicació contínua són les tècniques

i els eixos fonamentals d’actuació per

afavorir un clima especial dins

l’organització. Així, per exemple,

qualsevol nova oportunitat professional

dins de l’empresa es publica al web de

recursos humans per tal que s’hi puguin

presentar tots aquells candidats interns

que ho desitgin. Això enriqueix els

processos i afavoreix la igualtat

d’oportunitats. Tot l’organigrama de la

companyia, a més, és públic i

accessible per als empleats. Així resulta

molt senzill, per exemple, ubicar un

company de l’organització internacional

dins de l’estructura. I tots els empleats

amb salari variable, que són la majoria

del personal, disposen d’eines per veure

en qualsevol moment els seus resultats

de vendes i la seva retribució segons els

objectius variables. Per últim, un dels

aspectes que afavoreixen el clima de

transparència és la comunicació

contínua. En aquest sentit es convoquen

trimestralment reunions de companyia

en les quals s’informa dels resultats, les

estratègies i la situació del mercat. I és

possible assistir-hi presencialment, per

n el nostre actual entorn

econòmic i social, el capital

intel·lectual, les persones i les

bones pràctiques de treball

en equip esdevenen un factor

fonamental per a la competitivitat de

les empreses. Ara més que mai és el

talent dels nostres empleats el principal

factor que ens permet marcar

diferències amb els nostres

competidors i, alhora, assolir noves

fites. És clau, per tant, el tractament i

desenvolupament del talent dels

nostres equips humans. A Microsoft

hem desenvolupat una sèrie d’eines,

polítiques de recursos humans i

programes que contribueixen a atreure

grans professionals. Aquestes eines

són un element fonamental per dur a

terme una eficaç gestió del talent, però

és l’ús que els nostres directius i

empleats fan de les eines el que

configura avantatges competitius.

D’entre els conceptes més valorats pels

nostres empleats destaquen les

oportunitats professionals. Procurem que

després d’un cicle d’una etapa

professional de tres a cinc anys els

nostres empleats amb inquietuds tinguin

oportunitats de nous reptes, bé a la pròpia

subsidiària espanyola o a la resta de punts

internacionals (sud d’Europa, Europa o

els Estats Units). La igualtat d’oportunitats

és també un element clau: procurem que
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destaquen les reunions mensuals

individuals de cada cap amb els seus

empleats, denominades uns a uns, que

serveixen perquè l’empleat pugui

demanar consells, posi al dia al seu cap

o tracti qualsevol tema que sigui del seu

interès. Molts cops, per als directius,

aquests “uns a uns” són una oportunitat

més per contrastar com es troben els

nostres empleats, què els preocupa i

com els va la feina, per donar-los consells

i, en alguns casos, prendre decisions.

El sector tecnològic és, sense cap

mena de dubte, un dels sectors més

competitius de la indústria, sotmès a

molts canvis i que obliga a un

reciclatge i una formació continuada

dels empleats. A Microsoft hem

desenvolupat una plataforma de

formació en xarxa versàtil i flexible que

videoconferència o de manera remota

per xarxa en qualsevol moment (gràcies

a eines d’enregistrament), per tal que

tothom tingui accés a informació

rellevant. A les oficines de Catalunya

també s’organitzen reunions d’equip

periòdiques amb l’objectiu de revisar

els detalls dels resultats obtinguts a

Catalunya, els reptes, les iniciatives

estratègiques i inversions, les posicions

vacants, etc., perquè tot el personal estigui

ben informat de l’evolució de l’empresa.

En aquest nou entorn de treball i cultura

organitzativa és molt important el factor

de la compensació, en relació directa

amb el reconeixement i el

desenvolupament de carrera, i que

lògicament depèn del grau de

consecució dels objectius, no del

nombre d’hores de feina ni si aquestes

hores han estat o no presencials a

l’oficina. El procés de definició

d’objectius es fa, anualment, en

cascada des de l’alta direcció i inclou

elements com els resultats de vendes,

la penetració de mercat, índexs de les

enquestes de satisfacció de clients i

d’empleats, i altres objectius quantitatius

i qualitatius. El fet que tots els empleats

tinguin uns objectius alineats contribueix

a garantir una millor coordinació i

afavorir el treball en equip. Els objectius

han de ser ambiciosos i engrescadors,

però alhora mesurables i assolibles. A

la fi de l’exercici fiscal, els empleats fan

una autoavaluació que inclou les eines

de gestió del rendiment perquè els seus

caps en facin la valoració, identificant

àrees de millora. També un cop a l’any

els empleats participen de manera

anònima en una enquesta voluntària

d’avaluació dels directius, cosa que

permet analitzar fins a quin punt

disposem d’un sòlid equip de direcció

amb bones pràctiques i determina el

desenvolupament de carrera d’aquests

membres. A la meitat de l’exercici fiscal,

els empleats tenen una reunió amb els

seus caps per parlar sobre la seva

carrera professional i les seves

aspiracions, amb una anàlisi dels

possibles escenaris de futur i plans de

formació, i que se centra bàsicament a

analitzar les oportunitats de carrera, no

el rendiment ni els resultats.

Tant o més importants que les reunions

anuals per fixar objectius, avaluar

rendiment o analitzar desenvolupament

professional i de carrera, a Microsoft
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ens ajuda a dissenyar plans de

formació personalitzats i a garantir uns

bons coneixements per part de la

nostra organització, adaptats als canvis

i als reptes de cada moment. La

formació de l’empleat ha d’estar

alineada amb el seu desenvolupament

de carrera i el seu possible pròxim pas

dins de l’organització. Un cop

identificades les àrees de millora entre

els nostres empleats, és possible

assignar mentors interns que tinguin

aquestes habilitats i coneixements per

ajudar l’empleat en qüestió.

En tot aquest context de nou model de

treball la clau no és treballar moltes

més hores sinó garantir que les hores

que treballem són realment

productives. A Microsoft procurem fer

un ús intensiu d’eines de treball en

equip que ens permetin ser més

productius, entre les quals destaquen:

a) la missatgeria instantània, com a

complement a l’ús del correu

electrònic, i amb possibilitat de fer

videoconferències o audioconferències,

per tal d’estalviar temps de viatges i

despeses associades; b) la cerca

avançada, que contribueix a trobar

ràpidament documents i informació en

els nostres ordinadors o en la Intranet

de l’empresa; c) els portals interns per

compartir informació, dades de

projectes o de clients, la qual cosa evita

una manca de control en la gestió de

versions de diferents documents;i d)

els dispositius mòbils amb accés a les

aplicacions corporatives, pràcticament

amb les mateixes funcionalitats que els

equips de sobretaula o portàtils però

amb les limitacions del teclat i la

pantalla. I tot plegat amb la idea de

potenciar el treball en equip,

mitjançant equips d’alt rendiment, en

lloc de concentrar-nos en la

productivitat individual.

En definitiva, l’èxit de Microsoft es deu

en part a la seva estratègia i els seus

productes, però no hagués estat mai

possible sense un marc de gestió de

recursos humans que afavoreixen de

manera innovadora l’atracció, el

desenvolupament i la retenció del

talent. Les noves organitzacions del

segle XXI requeriran nous entorns per

atreure i gestionar aquest talent, i

seran claus elements com: l’impuls

d’uns valors inspiradors i compartits

per tota l’organització; la disciplina de

quadres de comandament com a

plataforma per assolir objectius

compartits i garantir coordinació;

tècniques avançades per a la formació

continuada i el desenvolupament de

carrera dels empleats; i un entorn de

treball que permeti ser més

productius treballant en equip, i

alhora un marc de conciliació

personal-professional adequat.

Les noves eines en aquest entorn

juguen i jugaran un paper clau, però no

són més que instruments per a les

persones per afavorir una gestió més

eficient d’aquest talent. Les bones

pràctiques en l’ús d’aquests tipus

d’eines esdevenen i esdevindran

l‘element decisiu de competitivitat per

a les organitzacions.
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connectivitat de diferents operadors; hi

ha disponibilitat de banda ampla rural al

97% dels municipis de Catalunya; i,

finalment, en deu anys els preus dels

serveis han baixat de manera continuada.

Cal remarcar tots aquests aspectes

positius, perquè sovint tenim tendència

al pessimisme, però això no ens ha de fer

perdre la visió de quins són els principals

reptes de futur que tenim a Catalunya

quant a les telecomunicacions. Aquests

reptes són tres: a) fer evolucionar les

infraestructures d’accés basades en la

utilització del fil de coure telefònic de tota

la vida cap a les xarxes de nova generació

fixes i mòbils; b) ampliar la cobertura

d’aquestes xarxes a tot el territori; i c)

millorar la qualitat del servei.

Les infraestructures d’accés de banda

ampla a Catalunya es basen

fonamentalment en tecnologies xDSL

(78,2%), que ja han arribat al seu límit

de capacitat. Si mirem altres comunitats

com el País Basc, Astúries o Galícia,

durant anys els operadors regionals han

anat invertint en desplegament de

es TIC s’han convertit en un

element estratègic per a la

competitivitat econòmica i el

desenvolupament de la societat i per

aquest motiu, tant les empreses com

els ciutadans, demanen la disponibilitat

de connectivitat de qualitat a un preu

competitiu, a la llar, a l’oficina, a la

fàbrica, etc. La transmissió de dades a

través d’una xarxa ha estat sempre una

necessitat dels negocis, però avui es

necessita poder parlar i enviar i rebre

informació en qualsevol lloc i moment.

La demanda es caracteritza per l’accés

als continguts multimèdia. 

Aquesta revolució en la demanda ha

implicat la necessitat de desplegar noves

infraestructures de telecomunicacions

d’alta capacitat, seguretat i capil·laritat.

Els avenços tècnics han permès

augmentar la velocitat en totes les

formes de transmissió: fixes, ràdio i

mòbils. Un dels exemples més

paradigmàtics d’aquests avenços ha

estat el de les tecnologies xDSL, que han

facilitat un gran desplegament de la

banda ampla utilitzant la infraestructura

existent del parell de coure telefònic. 

Les infraestructures de telecomunicacions

a Catalunya han experimentat en els

últims deu anys un gran avenç que es

podria resumir de la manera següent: el

60,1% de les llars estan connectades, i

d’aquestes un 87% amb banda ampla;

hi ha una bona cobertura de telefonia

mòbil de segona generació (GSM-GPRS)

pràcticament a tot el territori, i de tercera

generació (3G) a les zones mitjanament

i densament poblades; les empreses, en

les zones on la demanda del mercat és

rellevant, poden trobar àmplia oferta de
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l’ús per part dels operadors de serveis,

amb la finalitat de garantir la possibilitat

de disposar a tot el territori de serveis

avançats de telecomunicacions”.

Aquesta iniciativa no és suficient, però

comporta un important pas endavant.

Cal remarcar que les infraestructures

no són suficients per cobrir les

demandes dels usuaris. Tots els agents

del sector s’han d’esforçar per millorar

contínuament la qualitat dels serveis

amb una atenció als usuaris propera i

eficient, gestió d’incidències, claredat

en les tarifes, cobertura de senyals, etc.

I aquest, en definitiva, esdevé el tercer

repte de futur per a Catalunya.

Es pot concloure que les infraestructures

i els serveis de telecomunicacions són

imprescindibles per fer arribar al conjunt

del territori les tecnologies de la

informació i la comunicació i, per tant,

han de ser presents permanentment en

l’agenda política i en els agents socials

i econòmics de Catalunya.

cable, i aquest ja arriba a una mitjana

del 50% de les llars. Altres països com

el Japó o Corea també disposen de més

del 50% de les connexions amb fibra

òptica. En aquest aspecte, Catalunya

està en clar desavantatge ja que només

un 4% de les llars catalanes tenen

cable. Les xarxes de nova generació que

faciliten l’arribada de la fibra a les llars

(FTTH) són el futur cap a on ha

d’avançar Catalunya i, per tant, el repte

principal. Això requereix un gran esforç

inversor i aquest moment de crisi no

sembla el més apropiat per fer-lo, però

és, sens dubte, el camí.

El segon repte és el de reduir l’escletxa

digital i, en aquest sentit, l’actuació de

l’Administració pública és determinant

ja que la iniciativa privada es mou en

funció de la demanda del mercat. Una

de les actuacions públiques en aquesta

línia és la Xarxa Oberta de Catalunya,

recollida en el Pacte Nacional

d’Infraestructures: “Crear una xarxa

oberta de fibra òptica, que arribi a tots

els municipis i a tots els edificis de

serveis públics, tant per a les necessitats

de la pròpia Administració com per a
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producte, servei i estratègia. Però ara pot

i ha de conèixer les necessitats del seu

client potencial, que és un target molt

més gran, basant-se en la informació

disponible. Xarxes socials, perfils d’usuari,

correlació de segments de mercat, pautes

de navegació, totes aquestes són fonts

d’informació i contacte amb l’usuari en

el disseny de producte, allunyat ja del

clàssic panell i laboratori d’usabilitat. 

L’empresa ha d’utilitzar, també, la

capacitat derivada d’Internet de costos

marginals mínims i capacitat de

creixement exponencial. El creixement

ordenat clàssic, de mercat local a mercat

global, ha deixat de ser la pauta racional.

La innovació ha passat de ser el canvi

per aconseguir un producte de més

valor afegit i un millor posicionament de

la dècada dels 80, es va

realitzar la digitalització de

les xarxes de comunicacions. La

tradicional xarxa que servia per a la

comunicació de veu es va digitalitzar i va

rebre el nom de xarxa digital de serveis

integrats. Digital, òbviament, per la

naturalesa del senyal que transportava,

codificada de forma binària, i fent

homogenis la veu, les dades, els textos

o les imatges. De serveis integrats

perquè, pel fet d’homogeneïtzar aquests

diversos tipus de senyals, es podia donar

un servei integrat.

La denominació d’aquesta xarxa digital

de serveis integrats en anglès era, i és,

ISDN (Integrated Services Digital

Network). Però el significat que es

donava sovint a aquest acrònim era un

altre de ben diferent: Innovation

Subscribers Don’t Need; és a dir,

innovació que no necessitaven els

usuaris i que era forçada pels operadors

de telecomunicacions. El temps ha fet

evident el potencial d’aquesta

digitalizació i que a tots els usuaris no

només ens ha aportat valor sinó que ha

esdevingut una eina bàsica de

productivitat i eficiència. 

Ara, gairebé trenta anys després, es

produeix una situació similar, però amb

una transcendència molt més gran. Ens

trobem en un canvi de paradigma

empresarial, en un canvi de model la

causa del qual són les TIC, i en què l’ús

adequat d’aquesta tecnologia és

imprescindible, encara que no suficient,

per adaptar l’empresa al nou model.  

Són diversos els trets que caracteritzen

aquest nou paradigma. En l’àmbit de

les eines TIC, ens trobem amb la

disponibilitat d’Internet des de qualsevol

lloc i moment amb terminals personals,

les xarxes socials, la convergència

d’ordinador, televisió, telèfon fix i mòbil,

l’amplada de banda creixent amb

capacitat de comunicació de qualsevol

senyal, l’encastament d’ordinadors en

els vehicles, electrodomèstics, la

Internet dels objectes, entre d’altres. 

Però el nou paradigma està determinat,

especialment, per les aplicacions

d’aquestes eines TIC. Les necessitats

expressades i les latents del client han

estat sempre un factor considerat per part

de l’empresa en el disseny del seu
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ACONSEGUIR UN PRODUCTE DE MÉS VALOR AFEGIT I
UN MILLOR POSICIONAMENT DE MERCAT, A SER UN
PROCÉS IMPRESCINDIBLE PER CONTINUAR ESTAR
PRESENTS EN EL MERCAT

mercat, a ser un procés imprescindible

per continuar estar presents en el

mercat; ha passat de ser una bona

pràctica de les millors empreses a ser

un pràctica necessària per a qualsevol

empresa. Per a aquesta innovació, la

utilització de les plataformes TIC és,

també, fonamental. Aquestes

plataformes són indispensables per a la

fase de disseny, però també per a

l’elaboració de prototipus i per

aconseguir time to market adequats.

En aquest nou paradigma, les TIC

serveixen per a la transparència del mercat

i per a l’eficiència de la globalització. Una

de les repercussions que això suposa és

l’eliminació de qualsevol intermediació

que no comporti valor afegit o, veient-ho

des d’una altra perspectiva, fa

imprescindible que cada element de la

cadena es focalitzi, de manera exclusiva,

en allò que aporta més valor afegit. Fins i

tot en el procés d’innovació cal aplicar,

necessàriament, el model d’innovació

oberta, de forma compartida. Sense cap

mena de dubte, les TIC tornen a ser

absolutament necessàries. 

Es tracta, doncs, d’un nou paradigma que

encara no coneixem, que intuïm però del

qual no tenim identificats tots els trets.

Un nou paradigma que és simultani a

una situació de crisi que ens dificulta

veure els canvis de model. És una situació

de boira simultània al canvi de paisatge;

hem d’intentar esbrinar quins són els

canvis realment transcendentals i

preparar-nos per a la seva aplicació. 

Aquest nou model és desconegut també

per als responsables polítics, per als

agents econòmics i socials. Es requereix

el treball conjunt dels responsables de

les empreses, com també dels

responsables de les administracions, per

a l’aprofitament del potencial TIC, per

identificar el nou model i per adaptar-nos. 

Ens hi juguem molt. Identificar quins són

els nous patrons, les prioritats i els rols dels

agents implicats constitueix el repte. Cal

detectar les oportunitats, les asincronies

a superar per rendibilitzar el talent i actius

del nostre sistema. Estem determinant la

nostra posició, estem determinant el futur

del nostre país. Aquesta no és una

innovació que els usuaris no volen,

aquesta és una innovació imprescindible.

MONOGRÀFIC LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT  | 25

monografic11.qxd  6/5/10  11:27  Page 25

      



de difondre els resultats de la recerca. 

El tercer mecanisme de difusió del

coneixement és avui conegut amb el

nom de valorització. Es tracta d’agafar

el coneixement creat, com si fos una

matèria prima, i oferir-lo a qui el

necessiti a través d’un contracte de

transferència, o bé transformar-lo en

una patent o convertir-lo en la llavor

d’una empresa sorgida de la recerca,

també anomenada spin-off. En aquest

vessant de la difusió, la universitat pot

contribuir a la valorització del

coneixement oferint espais de qualitat

sinèrgica dins dels campus de la

universitat gràcies al que se’n diu parcs

científics i/o tecnològics universitaris.

Aquestes tres maneres de difondre el

coneixement creat per la universitat

contribueixen a la innovació i,

probablement, la més important és la

primera. Dit d’una altra manera, la

formació dels alumnes, entesa com a

“classificació i creació” de capital humà

competent, és una importantíssima

empresa és l’agent de la

innovació. Aquesta afirmació,

de vegades oblidada, és conseqüència

de la definició d’innovació. Es defineix la

innovació com tot aquell canvi acceptat

pel mercat i també l’explotació amb èxit

d’idees noves. Es tracta, doncs, de

qualsevol manera de fer les coses

diferents en l’àmbit de la vida

econòmica. Certament hi ha una munió

d’agents que, sense ser empreses,

poden ajudar a millorar la qualitat del

canvi en les diferents etapes de la

cadena de valor, i segur que hi ha

institucions, de les quals jurídicament

no es pot dir empreses, que estan

sotmeses a les regles del mercat i que

introdueixen millores en els productes

i serveis. Tanmateix, acceptant aquests

matisos, en aquesta brevíssima incursió

sobre la contribució de la universitat a

la innovació, entendrem que estem

parlant de com la universitat pot

intervenir indirectament en la millora de

la innovació a l’empresa i com

directament pot ajudar a fer créixer i

canviar el sistema productiu. 

La universitat és una organització que té

com a objectiu crear, emmagatzemar i

difondre coneixement. La recerca és la

responsable de la creació d’aquest

coneixement, el qual es pot difondre per

tres àmbits: la docència; les publicacions

i conferències; i la valorització.

En l’àmbit de la docència, els

professors, mitjançant la recerca, la

lectura, la pràctica i la reflexió, són

capaços de fer aprendre als estudiants

de manera coordinada i amb una

seqüència orientada una colla de

coneixements i competències. Els

alumnes es matriculen perquè pensen

que els interessa adquirir aquests

coneixements i competències, així com

actituds i valors. Els alumnes també es

matriculen a les universitats perquè

pensen que els seria molt més costos

aprendre per si mateixos; els professors,

en canvi, gràcies a anys de dedicació i

esforç, ja han fet un treball previ de

“desxifrar” la ciència i de pensar com

explicar-la de manera més entenedora. 

El segon canal per difondre la creació de

coneixement són els articles, els llibres,

les conferències, les ponències dels

congressos, les taules rodones, etc.; és

a dir, el procés tradicional i més conegut
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Aquesta afirmació és tan òbvia que sembla

innecessària, però s’ha de tenir en compte

quan es fan diagnòstics i judicis sobre les

xifres “pelades”. Les patents i les spin-off

són les dues formes més evidents de

participació directa de la universitat en la

innovació. En ambdós casos la universitat

fa d’empresa o de quasi empresa. En les

patents ofereix al mercat noves possibilitats

d’innovació, i en el cas de venda o llicència

participa en la cadena de valor. Pel que fa

a les spin-off, el suport i la posterior

participació de la universitat en l’accionariat

d’aquest tipus d’empreses l’acredita com

a agent directe de la innovació. Però la

contribució més notable de les spin-off és

la creació de nous elements del sistema

productiu que sovint són el llevat de nous

sectors econòmics amb alta ocupació de

doctors i llicenciats i amb valors afegits per

sobre de la mitjana. Si això és així en tots

els sectors econòmics en general, ho és

encara més en les tecnologies TIC, bio,

nano, etc., i en sectors emergents i molt

propers a la ciència.

Concloem aquest breu resum sobre la

contribució de la universitat a la innovació

amb una constatació. No hi ha un medi

territorial innovador on la presència de la

universitat no tingui un gran

protagonisme; i aquells països que pels

motius que sigui han tingut i tenen un alt

creixement sostingut, s’apressen a crear

universitats focalitzades en la recerca. La

innovació no és homogènia ni lineal. N’hi

ha que crea alts valors afegits i n’hi ha de

més modesta; n’hi ha que requereix un

complex sistema territorialitzat de ciència

i tecnologia i de molts recursos i n’hi ha

que és més casolana. Tampoc els

sistemes universitaris són tots iguals.

Perquè una universitat pugui contribuir

a la innovació en les tres dimensions de

la difusió necessita disposar d’una base

de recerca potent i amb recursos

recurrents i importants. Aquest és el

començament realista del camí a recórrer

per la tan anomenada triple hèlix.

contribució al desenvolupament

econòmic i social dels països i, per tant,

no és una tasca menor ni negligible.

Aquesta feina hauria de ser orientada,

seguida i avaluada, amb gran interès des

de la demanda. El grau de participació

en aquestes tres feines: orientació de la

docència, seguiment i avaluació, per part

de les empreses es pot discutir, però la

seva importància és innegable.

Dèiem que el segon tipus de difusió de

coneixement per part de la universitat

és el de les publicacions i conferències.

Perquè la funció d’innovació de

l’empresa pugui treure profit de la

difusió convencional del coneixement

cal que disposi d’una organització. La

intel·ligència competitiva n’és una

mostra. Moltes empreses fan processos

de cerca en les bases de dades per

trobar una oportunitat amagada entres

els milions d’articles publicats pels

recercaries de les universitats o per

descobrir quines són les tendències en

els processos i els productes.

Finalment, la contribució més evident a la

innovació és lògicament la més directa.

Certament, la transferència, les patents i

les spin-off són les activitats que més

s’esmenten quan es parla de la relació

universitat-empresa. La transferència és

la més immediata. Les empreses

contracten recerques bàsiques amb una

visió de llarg termini o bé demanen

solucions a problemes a curt termini. Com

més de qualitat és la recerca per part dels

professors de la universitat i més alta és

la qualitat de la recerca de l’empresa, més

alt és el nivell de la recerca contractada;

més a prop del moll de l’os de la

producció. En canvi, quan la qualitat de

la recerca dels protagonistes és

modesta, la transferència es contracta

en dominis més perifèrics del nucli dur

científic/tecnològic del sector. Per tant, la

contribució de la universitat a la innovació

serà més determinant en funció de la

qualitat de la recerca de les empreses i

dels grups de recerca i també, lògicament,

de la qualitat de la seva organització.
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a dinàmica que comporta la

innovació basada en les noves

tecnologies fa que les TIC, juntament

amb les biotecnologies i els nous

materials, constitueixin actualment

camps molt favorables per a la creació

de noves iniciatives industrials,

orientades a portar al mercat nous

equips o desenvolupaments més

avançats. Moltes d’aquestes iniciatives

sorgeixen de laboratoris universitaris,

més fruit d’un interès personal per

l’aplicació tecnològica de l’avenç científic

assolit que pels incentius institucionals. 

Tot i que la tasca realitzada pel personal

investigador de les universitats i els

centres públics de recerca queda

reflectida a través de les publicacions

científiques en revistes acreditades i de

les patents i la seva aplicació, les dades

estadístiques sobre la creació de spin-

off universitàries també indiquen un

creixement progressiu de la tasca

positiva d’aquests investigadors. El

nombre d’aquest tipus d’empreses,

però, encara queda lluny de les ràtios

dels països europeus més avançats.
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L A la Universitat Politècnica de Catalunya, tot i les titulacions en Enginyeria Industrial,

Telecomunicació i Informàtica (sobre les quals recau més clarament tot el camp de

les TIC), aquestes dades sobre la producció científica i la transferència de tecnologia

encara estan molt decantades cap a les aportacions de caire teòric (taula 1).

UPC 2005 2006 2007 2008

Nombre de professors 2.555 2.554 2.565 2.627

Articles en revistes 1.672 1.751 2.007 2.287

Llibres 84 107 96 143

Capítols de llibre 203 267 184 361

Tesis doctorals 220 205 240 295

Convenis industrials 530 585 590 690

Patents nacionals 20 49 46 74

Patents internacionals 8 11 8 23

Spin-off 6 4 4 9

Taula 1. Dades sobre la producció científica i la transferència de tecnologia de la UPC

UPC 2005 2006 2007 2008

Nombre de professors 2.555 2.554 2.565 2.627

Articles en revistes 1.672 1.751 2.007 2.287

Llibres 84 107 96 143

Capítols de llibre 203 267 184 361

Tesis doctorals 220 205 240 295

Convenis industrials 530 585 590 690

Patents nacionals 20 49 46 74

Patents internacionals 8 11 8 23

Spin-off 6 4 4 9

LES DADES SOBRE LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 
I LA TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA ENCARA
ESTAN MOLT DECANTADES CAP A LES
APORTACIONS DE CAIRE TEÒRIC, PERÒ JA
COMENÇA A HAVER-HI UN CREIXEMENT
PROGRESSIU DE LES SPIN-OFF UNIVERSITÀRIES
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programa informàtic permet analitzar de

manera ràpida les transferències de

grans volums de dades organitzades en

xarxes complexes, i aplicar-lo per

exemple en la detecció d’operacions de

blanqueig de diner o en altres aplicacions

de transferència de dades. El nombre

d’aplicacions que aquest programari pot

tenir ha motivat a convertir aquest

projecte en una iniciativa industrial.

Aquests exemples de creació

d’empreses spin-off des de la UPC,

regulades amb convenis específics de

compensació a la Universitat pels

treballs que hi han estat desenvolupats

prèviament, proporcionen beneficis als

investigadors i a la Universitat. És per això

que aquestes empreses han de servir

d’exemple i motivació per fomentar altres

iniciatives dins de les moltes oportunitats

que ofereix la recerca desenvolupada.

Tot i aquesta polarització cap al vessant

teòric, el nombre de convenis reflecteix

la voluntat d’apropament a la indústria

de la UPC. No és estrany, doncs, que en

la darrera convocatòria dels Premis a la

Millor Idea de Negoci atorgats pel

Departament d’Innovació, Universitats i

Empresa de la Generalitat de Catalunya,

en què es distingeixen noves iniciatives

empresarials, tres dels quatre projectes

premiats corresponguessin a iniciatives

de la UPC: una basada en els nous

materials i les altres dues centrades en

les TIC. Aquest premi permet considerar-

les com a exemples d’èxit.

La nova empresa Thinking Forward ha

sorgit del nostre Departament, i està

orientada a la fabricació de sistemes de

supervisió del funcionament i diagnòstic

de dispositius mecànics que actuen

elèctricament. L’objectiu és poder garantir

la fiabilitat de funcionament i efectuar

prediccions de fallades amb suficient

antelació com per poder-ne fer la

reparació o el manteniment sense

afectacions al servei que presten. Aquest

projecte va néixer del conveni de

col·laboració entre la UPC i TMB, que

tenia com a objectiu estudiar aquesta

problemàtica en el canvi d’agulles de les

vies del transport metropolità per tal de

garantir més qualitat del servei d’aquest

mitjà de transport. Un cop aconseguits

aquests objectius, TMB vol implantar el

sistema a tota la seva xarxa, la qual cosa

ha motivat un grup de quatre

investigadors del Departament a convertir

el projecte en una iniciativa empresarial,

que procurarà adaptar el sistema a

moltes altres aplicacions, tant en la

indústria com en els serveis.

L’altra iniciativa correspon a la creació de

l’empresa DEX per un equip de cinc

investigadors del Departament

d’Arquitectura de Computadors, que ha

desenvolupat un programa informàtic

que consisteix en un gestor eficient de

grans volums de dades. Aquest
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esulta evident que en el

procés d’introduir les noves

tecnologies en el dia a dia de les

persones en la nostra societat, així com

en el progrés de la societat, la formació

té un paper essencial. 

D’una banda l’e-learning és un tipus

d’ensenyament caracteritzat per la

separació física entre professor i

estudiant, que utilitza Internet com

a mitjà d’intercanvi d’informació,

comunicació i distribució del

coneixement. En aquest sentit, des de

fa anys la Universitat Politècnica de

Catalunya, i de manera molt particular

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Industrial de Barcelona (ETSEIB),

potencia l’ús de les TIC en la docència

com posa de manifest la creixent

explotació de la plataforma Atenea com

a campus digital basat en Moodle.

Aquest canal d’ensenyament, però, s’ha

de veure com una valuosa eina de

suport a l’ensenyament presencial en el

disseny dels nous plans d’estudis, no

com una eina que substitueixi la

comunicació directa professorat-alumnat

en el nou marc de l’Espai Europeu

d’Ensenyament Superior (EEES).

D’altra banda, no podem obviar que

l’Enginyeria Industrial no només no és

aliena a l’entorn TIC sinó que hi té un

paper protagonista, i aquest paper s’ha

de veure recollit en la programació dels

nous plans d’estudis. En el nou marc

de l’EEES, la programació dels estudis

que condueixen a les atribucions

professionals d’enginyer industrial

preveu que aquestes siguin assolides

després de cursar el Màster en

Enginyeria Industrial, al qual s’accedirà

després d’un grau de quatre anys en

tecnologies industrials. Aquest grau està

en concordança amb el primer cicle de

la formació tradicional, és de caire

generalista i no proporciona atribucions

professionals; està dedicat a aprofundir

amb rigor tant en la formació bàsica

com en els principis de les diverses

tecnologies del nostre àmbit, però

l’especialització queda reservada, igual

que ara, als últims cursos, els quals

s’estructuren en forma de màster amb

una durada de dos anys.

Sense ser exhaustius ni excloents, en

les assignatures impartides per

departaments com el de Llenguatges i

Sistemes Informàtics (LSI), el
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l’ETSEIB ja està analitzant l’oportunitat

d’oferir unes especialitats o unes altres,

i està dialogant amb tots els

departaments per tal de dissenyar la

carta d’especialitats més adient al nostre

entorn industrial, social i de serveis.

Algunes assignatures que s’ha decidit

incorporar en el Màster en Enginyeria

Industrial com a part troncal de la formació

i que estan relacionades amb les TIC, són

les següents: Control de Processos;

Ampliació d’Electrònica; Sistemes Integrats

de Fabricació, o Innovació Tecnològica.

En canvi, seria prematur avançar quines

assignatures d’especialitat formen part de

l’oferta. No obstant això, algunes de les

que s’estan impartint en l’actualitat, el

contingut de les quals tindrà

previsiblement una continuïtat en els nous

plans, són: Anàlisi de Senyals; Robòtica

Industrial; Tecnologia de Control; Disseny

d’Equips Electrònics; Microprocessadors;

Comunicacions Electròniques; Tecnologies

de Fabricació i Tecnologia de Màquines;

Disseny i Desenvolupament d’Espais

d’Informació a Internet; Sistemes de CAD;

Gràfics 3D, Visualització i Animació, etc.

En definitiva, creiem que amb els nous

plans d’estudis, tant a través del

desenvolupament de les competències

específiques a les assignatures com de

les competències transversals, els

titulats en Enginyeria Industrial

continuaran gaudint d’una excel·lent

plataforma de formació que, també en

l’àmbit de les TIC, els permetrà liderar

els projectes que hagin de desenvolupar

al llarg de la seva carrera professional.

d’Enginyeria Electrònica (EEL) o el

d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i

Informàtica Industrial (ESAII), les TIC

formen part important del contingut i

objectius de les assignatures, si bé

també estan presents en certa mesura

en moltes altres de la resta de

departaments. Són moltes les

assignatures en què d’una manera o

altra els estudiants entren en contacte

directe amb les TIC al llarg del grau, com

per exemple: Fonaments d’Informàtica;

Expressió Gràfica; Informàtica; Dinàmica

de Sistemes; Mètodes Numèrics;

Tècniques Estadístiques per a la Qualitat;

Electrònica; Sistemes de Fabricació, o

Control Automàtic, bé sigui com a eina

o en forma de contingut.

Al marge dels coneixements específics,

cal destacar que en els nous estudis

també es dóna molta importància a

l’avaluació de competències transversals

o genèriques. Els estudiants n’hauran

d’adquirir vuit, dues de les quals són la

comunicació eficaç oral i escrita i l’ús

solvent dels recursos d’informació.

Aquestes competències els permetrà

ser capaços de gestionar l’adquisició,

l’estructuració, l’anàlisi i la visualització

de dades i informació en l’àmbit de

l’especialitat i valorar de manera crítica

els resultats d’aquesta gestió, i

comunicar-la eficaçment.

No obstant això, tenint en compte que

dins de la formació en Enginyeria

Industrial l’especialització s’assolirà en

els estudis de màster, és evident que la

formació específica en l’àmbit de les TIC

quedarà focalitzada en aquesta segona

etapa dels estudis. Val a dir que encara

resten més de quatre anys perquè

s’iniciïn aquests estudis, però tot i així
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que a més fos capaç d’integrar-se en

els nous softwares de gestió que han

anat sortint a poc a poc i que han estat

la clau de l’optimització dels recursos i

l’augment de la productivitat.

No obstant això, i tenint en compte les

noves normes de conducció i descans

en què s’ha perdut un 25% de

productivitat a causa de les nombroses

pauses i compensacions que han de fer

els conductors, ens hem trobat que

l’avantatge competitiu que ens donava

la possibilitat de coordinar millor la flota

ja ha quedat obsolet i ens obliga a

millorar la nostra eficiència. La pregunta

és: com es pot millorar l’eficiència sense

augmentar els costos ni l’estructura?

Doncs bé, en primer lloc hem hagut de

deslocalitzar la nostra flota pel que fa a

recursos humans, i això no seria

possible sense un sistema virtual en el

qual puguem treballar com una sola

base operativa, ja que en cas contrari

hauríem que redoblar els nostres

esforços en estructura. És a dir, avui

estem treballant com un sistema de

n un període de profunda crisi

econòmica com l’actual, però

també de valors socials i estructurals de

caràcter global, parlar d’empreses d’èxit

o de com navegar enmig d’aquesta

tempesta és, si més no, arriscat per no

dir que pot tenir algun estigma de

pedanteria. No obstant això, el caràcter

emprenedor de qualsevol empresari

l’obliga a ser optimista en el futur, a

prendre decisions sense clars elements

d’anàlisi i a creure en l’elecció que s’ha

pres com una de les possibilitats o claus

d’èxit per a la sortida del túnel.

L’article que avui ens ocupa té molt a

veure amb l’escrit que se m’ha

encarregat, i em sento triplement

responsable de no defraudar el lector

com a representant de la meva empresa

(com tants empresaris), com a president

de l’associació de transport internacional

a tot l’Estat (com tants representants de

sectors de l’activitat econòmica) i també

com a president del Consell de

Transports de l’organització IRU que

aglutina a tot el món i amb seu a

Ginebra. Aquesta és una llosa que,

d’una banda, et dóna informació

addicional a la qual disposen els altres

però, de l’altra, les dolentes dades

macroeconòmiques d’aquests moments

el que fan és retreure l’empremta

arriscada de qualsevol emprenedor.

En aquest cas, i íntimament lligat amb

el tema de les TIC, la nostra empresa

ha estat una aposta de llarg recorregut.

Cal tenir en compte que vam apostar

pel sistema de geolocalització de flota

quan encara no existia en l’àmbit

terrestre i, a més, tampoc eren encara

operatius a Espanya els telèfons mòbils

(estem parlant de l’any 1992). Des

d’aquell primer sistema que trigava prop

de deu minuts per cada missatge que

s’enviava via satèl·lit, i la visió en el

mapa no era en temps real, fins avui hi

ha un abisme. Hem fet quatre

migracions en diferents sistemes amb

el mateix proveïdor i vam ajudar a crear

un software especialitzat per al sistema

terrestre, ja que naixíem de models

pensats per a la navegació marítima,
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torre de control aèria en la qual

disposem de tots els fluxos de camions

en ruta i dels intercanvis que s’han de

fer amb la finalitat de complir els horaris

no només dels clients sinó també dels

conductors, per tal de seguir la llei.

El segon punt en el qual estem

treballant intensament i que

implantarem durant aquest primer

semestre, per la qual cosa ja estem

provant un sistema de software beta

de moment, és una aplicació

tecnològica que no existeix en el

mercat en aquests moments i que ens

ha obligat a fer un esforç inversor

sense menystenir les ajudes als plans

tecnològics de l’Estat, i que estem

desenvolupant juntament amb el

Centre d’Intel·ligència Artificial del

CSIC(Centre Superior d’Investigacions

Científiques). Es tracta d’un sistema

que calcula tots els paràmetres d’hores

de conducció, descans, requeriments

del client i possibilitats d’interacció de

la flota en ruta per optimitzar al màxim

els nostres recursos. Aquesta nova

aplicació tecnològica ens proporciona

una sèrie d’avantatges. En primer lloc,

ens permet reduir la nostra estructura

de controladors de camions. En segon

lloc, com a sistema interactiu que és,

sempre ofereix la millor opció i el

controlador només l’ha d’acceptar o

no en funció de canvis d’última hora,

com poden ser indisponibilitats del

conductor, malalties, avaries, etc.; en

realitat es converteix en un sistema

actiu i el factor humà és l’eina de

control. En tercer lloc, aquest nou

sistema ens proporciona eficiència des

del punt de vista del client; és a dir, a

partir de les ordres del client i del

compliment d’aquestes, per defecte

mitjançant localització per satèl·lit, el

conductor envia un micromissatge en

el ,qual adverteix de l’efectivitat o no

de l’ordre rebuda i això, per defecte,

ho rep el client, i serveix per crear una

estadística mensual en la qual el client

té una foto real i creïble del seu

funcionament i, per tant, de la pèrdua

d’eficiència cap als seus proveïdors i

de la seva pròpia.

Com es pot veure, en el sector del

transport en què ens movem, el menys

important és traslladar un objecte del

punt A al punt B; el més important és

el temps, ja que avui el factor temps és

diners per al transportista per poder

complir amb la màxima eficiència el

marc de la llei. Però més diners

representa per al client els estocs

immobilitzats; el fet de no tenir un

proveïdor que li proporcioni les eines

per avaluar la seva productivitat en una

part tan dèbil de la cadena, li pot costar

molts diners, esforços i recursos que al

final el poden deixar fora del mercat.

Les noves tecnologies per fi són l’únic

fet diferencial que ara per ara pot

permetre a una empresa ser element

de valor afegit per al seu client, i això

és molt important en un mercat

globalitzat com l’actual. El més

important per al client no són les

dimensions del proveïdor, sinó la ràtio

d’eficiència que li aporta. Ser un

operador global només per volum és

un fet financer, però ser un operador

eficient és quelcom molt diferent, i això

només ens ho poden facilitar les TIC.
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l creixement de les ciutats i les

relacions amb el seu entorn

han fet necessari l’establiment de mitjans

de transport que garanteixin la mobilitat

de les persones. Aquesta mobilitat és un

dret dels ciutadans i facilitar-lo és una

obligació de les autoritats per aconseguir

una bona qualitat de vida i la

sostenibilitat de les ciutats.

A finals del segle XIX i principis del XX

es va iniciar la implantació de xarxes de

transport i que han estat cada vegada

més denses quant a nombre de

vehicles, freqüències de passada i

nombre d’usuaris.

La tecnologia dels elements de transport

ha anat evolucionant generació rere

generació passant, en el cas ferroviari, de

la tracció convencional i la regulació per

resistències i combinador, als actuals

sistemes amb regulació electrònica en

marxa i fre (GTO, IGBT, PWM) que

permeten estalvi d’energia en l’arrencada,

devolució d’energia en la frenada i senzills

motors de corrent altern. L’amortidor de

vibracions i el confort de la marxa s’ha

millorat amb les actuals suspensions

pneumàtiques i de cautxú, que han deixat

enrere en la majoria dels casos els

ressorts d’acer i les ballestes que hi va

haver en les primeres generacions.

A bord dels trens actuals existeix una

xarxa de comunicacions per la qual

es transmeten senyals des dels

diferents sensors a la unitat de control

del tren, que permeten aconseguir un

increment de la fiabilitat i seguretat

de funcionament del nivell exigit i obrir

el camí de l’automatització.

En el cas dels autobusos, els successius

dissenys de confort, la innovació en

caixes de canvi i la utilització de diferents

tipus de motors, que segueixen les

directrius de la normativa europea, han

evolucionat fins a arribar als més exigents

requeriments dels últims motors de

combustió o els incipients híbrids,

d’hidrogen, o d’altres tipus de

combustible. Tot això marca un camí cap

al futur, de permanent millora i innovació.

Paral·lelament, s’han desenvolupat les

tecnologies de la informació i la

comunicació aplicades a la mobilitat i

al transport. Aquesta aplicació de les

TIC als elements de transport ha

transformat el concepte de xarxa de

transport incorporant elements de

seguretat, intercanvi de dades

vehicles/terra, control d’equipaments i

instal·lacions, informació al públic,

regulació de freqüències i multitud

d’elements que es van afegint per

aconseguir que el viatge diari de cada

habitant tingui garantides les condicions
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senyals codificats per mantenir l’interval

entre trens i recuperar-lo si es perd la

uniformitat del carrusel. L’intercanvi de

dades entre tren, via i lloc central,

permet regular el carrusel de manera

automàtica donant a cada tren els codis

per ajustar la marxa i mantenir-se en

posició correcta en el carrusel de la línia.

Les TIC han fet possible aquesta

evolució i s’han hagut de desenvolupar

gràcies a l’impuls de les exigències

d’informació i de seguretat en el trànsit.

Pel que fa a les estacions, les

instal·lacions que en formen part i els

trams de via adjacents estan controlats

des dels quadres de distribució de

l’estació (cambres de baixa tensió) i

els telecomandaments del lloc central.

Aquest telecomandament d’instal·lacions

requereix una circulació d’abundant

informació d’estats, ordres i avisos

d’emergència d’instal·lacions com

enllumenat, ventilació, pous d’esgotament,

escales mecàniques, ascensors i control

d’accessos. Els sistemes de peatge,

l’energia, la informació sobre l’estat dels

trens, les portes d’andana i els anteriorment

citats, formen un conjunt d’elements molt

diversos i de diferent especialització, però

vitals per al funcionament d’una estació,

com a part d’una línia.

de rapidesa, seguretat, fiabilitat en la

durada del viatge, comoditat en els

accessos, informació dels temps

d’espera, utilització dels peatges, etc. 

El suport que les TIC estan donant als

elements que intervenen en el transport,

permeten apuntar cap a objectius de

màxima qualitat, mínimes taxes de fallada

i resposta immediata en cas d’emergències,

i progressius nivells d’automatització.

Els elements ferroviaris als quals

s’apliquen les TIC són diversos: la

circulació, les estacions, el transport de

superfície i les comunicacions.

Pel que fa a la circulació, l’aplicació de

la tecnologia es deu a la necessitat de

localitzar els vehicles. Les tècniques de

localització s’han desenvolupat en el

temps a través de circuits de via físics

(cada sector de via detecta si hi ha un

tren en el circuit i en defineix la

localització); circuits de via electrònics

(recollida i enviament d’informació de

sectors de via més àmplia que en els

circuits anteriors); circuits de via mòbils

(cada tren té un circuit que el protegeix

i que té en compte la velocitat pròpia i

la posició i velocitat dels trens que

segueixen; l’intercanvi d’informació és

molt elevat); sistemes de senyalització

de seguretat complementats per la

protecció automàtica del tren (diàleg

permanent entre via i vehicles sobre

velocitat màxima depenent del traçat,

l’existència d’estacions i la proximitat

d’un tren, que garanteix que la

circulació dels combois està vigilada i

és segura); sistemes de conducció

automàtica en què el conductor només

maneja les portes, dóna el senyal

d’arrencada i supervisa el tren; i,

finalment, sistemes d’automatització

integral sense conductor o sense

persona a bord en què la supervisió

passa a realitzar-se des del lloc central

i el personal de línia és totalment

necessari per als treballs d’actuació en

cas d’emergències i l’atenció al públic.

La transmissió de senyals per a aquests

sistemes va començar sent manual,

després elèctrica a través dels carrils, i

els sistemes de circuit de via electrònic

i mòbil empren sistemes d’alta

freqüència que van evolucionant a via

ràdio, amb les últimes implantacions.

Sempre conserven la funció de

seguretat de protecció automàtica del

tren i sobre aquesta seguretat s’instal·len

els sistemes de conducció automàtica

o els sistemes d’automatització integral.

Els sistemes de localització de la posició

de vehicles s’han associat a algorismes

de regulació i s’envien als trens en
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D’altra banda, la seguretat del públic, els

empleats i les instal·lacions s’aconsegueix

mitjançant la instal·lació de càmeres de

circuit tancat de televisió en cada zona

de l’estació i de sistemes de comunicació

com intèrfons, alarmes, etc.

La circulació de tota aquesta informació

entre cada punt de la xarxa i el lloc central

es realitza actualment mitjançant fibra

òptica i elements d’alta velocitat, i es

processen per ser gestionats pel personal

de control o bé de manera automàtica.

Un altre element en el qual s’apliquen

les TIC és el transport de superfície. En

aquest sentit, cal dir que la localització

de vehicles es fa actualment per GPS,

després d’una evolució per diferents

tipus de balises de localització puntual.

Una vegada localitzats els vehicles, la

tecnologia actual permet el seguiment

i la transmissió de dades per a la

regulació de les línies, via ràdio.

Amb referència a les comunicacions, les

TIC permeten la transmissió de veu i

dades entre vehicles i lloc central per tal

de poder supervisar els paràmetres de

seguretat, regulació, previsió de fallades

i informació de viatgers, tant informació

de viatges o estat de la xarxa com

d’emergències. La tecnologia ha

experimentat una evolució constant des

dels sistemes analògics fins als digitals

que exigeixen més qualitat de senyals i

ofereixen més capacitat i possibilitats de

transmissió. Cada vegada és més

utilitzada la transmissió d’imatges des de

les estacions o vehicles fins al lloc central.

Pel que fa al futur pròxim, es preveu

que aquesta magnitud de

comunicacions creixerà a mesura que

evolucionen les necessitats i caldrà

seguir incrementant-ne la velocitat i la

capacitat, però especialment serà

necessari integrar els sistemes entre si

per gestionar-los des del lloc central de

manera eficient. En el món dels

transports i la mobilitat, les TIC són

actualment part fonamental del sistema

i hauran de seguir la gran evolució

prevista en el futur.
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(www.anellaindustrial.cat). L’experiència

obtinguda en xarxes d’alta capacitat en

l’àmbit de la recerca es podia traslladar

al món industrial, entre altres motius

per poder disposar d’infraestructures

de comunicacions que permetessin

canviar a un model productiu basat més

en el coneixement que en la producció.

Un projecte d’aquest tipus és difícil,

per no dir impossible, que s’abordi

únicament des de la iniciativa privada.

Les empreses operadores practiquen

una política molt comuna en una

situació de mercat lliure. Intenten

rendibilitzar al màxim les seves

inversions. No oblidem que en un

polígon industrial podrien anar a oferir

els seus serveis qualsevol operadora,

fins al punt de trobar-se’n tres

disposades a realitzar el tiratge de fibra

òptica i només deu empreses

potencialment clients. Engegar una

infraestructura com aquesta d’una

manera global és una tasca amb un

elevat risc de fracàs si no s’utilitzen

es de principis dels anys 90,

abans de l’esclat d’Internet,

Catalunya va apostar per una estructura

de comunicacions racional que

connectés els seus centres de recerca

i docència. És així com va néixer el que

avui es coneix amb el nom d’Anella

Científica (www.cesca.cat): més de

seixanta centres connectats a una xarxa

de banda ampla escalable amb

connectivitats des de 10 Mb fins a 1 Gb

depenent de les necessitats de cada

centre on l’ús de les tecnologies TIC és

el que la tecnologia permet sense cap

limitació. L’Anella Científica forma part

de la xarxa de comunicacions del

sistema de recerca espanyol,

anomenada RedIris, que connecta amb

banda ampla totes les universitats i

organismes de recerca espanyols.

Alhora, RedIris pertany a la xarxa

europea de recerca Geant.

Aquest va ser el model de partida en el

moment de dissenyar el que avui es

coneix com a Anella Industrial
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Informació (STSI), el Cidem, T-

Systems, Orange Business Services i

Abertis Telecom, es va definir un

projecte pilot orientat al sector de

l’automoció amb la idea que fos la

llavor de l’anomenada Anella Industrial

amb l’objectiu d’arribar a tots els

sectors industrials independentment

de la seva localització geogràfica.

CESCA, BSC, FirmaProfesional, IESE,

ESI, ANSYS i STA van ser altres

col·laboradors inicials del projecte. Es

materialitzava d’aquesta manera el

model de la triple hèlix: Administració

pública, empreses i universitats que

treballen plegades en un projecte.

El projecte pilot, que començà l’any

2007 i acabà a finals del 2008, va unir

en una xarxa de banda ampla d’entre

34 i 100 Mb (figura 1) diferents

empreses de tota la cadena de valor del

sector de l’automoció i va connectar

aquesta infraestructura amb els

mateixos amples de banda que l’Anella

Científica, amb la qual cosa s’apropaven

els recursos d’R+D+i a les empreses.

Les empreses que se’n van beneficiar

van ser Seat, Nissan, Sener, CIDAUT,

Idiada, Gestamp, Ficosa i LGAI.

Durant aquest temps, les empreses

van poder fer servir la xarxa per passar

fitxers amb un volum de diversos

implicacions d’organismes de la

societat que realment creguin en el

projecte i sigui vist com una eina

bàsica per mantenir la competitivitat

de la seva indústria en una economia

global com la d’avui.

Fa quatre anys, en la Comissió de les

TIC del Col·legi Oficial d’Enginyers

Industrials de Catalunya (www.eic.cat)

es va estar debatent la importància

d’infraestructures d’aquesta mena en

entorns com ara els polígons industrials,

i la visió general que es tenia és que les

telecomunicacions eren una assignatura

pendent. Fruit d’aquest debat i amb la

col·laboració de l’I2CAT, l’Escola Tècnica

Superior d’Enginyeria Industrial de

Barcelona (ETSEIB), la Secretaria de

Telecomunicacions i Societat de la
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gigabytes (comuns en algunes

aplicacions informàtiques en el sector

de l’automoció), vídeos de les proves

de crash i videoconferències d’alta

definició, així com per utilitzar recursos

de supercomputació des de les seus

de les empreses, càlcul on demand...

Tot un seguit de serveis que, de ben

segur, faran que la competitivitat de

moltes empreses canviï en positiu.

Des del 23 de setembre del 2009, data

en què Seat es va incorporar a l’Anella

Industrial, el projecte Anella Industrial

ha esdevingut una realitat a la qual les

empreses es poden associar per tal de

gaudir d’aquest nou conjunt

d’infraestructures de comunicacions i

serveis d’alt valor afegit. Avui ja són

més de catorze les empreses

associades. És cert que la limitació

principal és la manca d’infraestructures

de comunicacions i en alguns casos

això pot significar un retard en la

connexió d’algunes empreses. Els

promotors del projecte creiem que

aquest és el camí que cal seguir i

tenim la voluntat d’accelerar el

creixement de l’Anella Industrial amb

la inclusió de nous sectors en què les

TIC poden jugar un paper important

en l’augment de la seva competitivitat:

el sector logístic, el del disseny i

indústries creatives, el de ciències de

la vida, l’aeronàutic... Els centres i

parcs tecnològics també seran noves

incorporacions que ajudaran a crear

un important valor afegit a l’Anella

Industrial, que juntament amb l’Anella

Científica poden esdevenir en poc

temps el nucli principal d’intercanvi de

coneixement en el sistema R+D+i de

Catalunya. Així és com es pot impulsar

el nou model productiu.
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l sector de la fabricació dels

països més desenvolupats

porta anys fent front a reptes com la

competència global, principalment dels

mercats emergents, i la competitivitat.

Ambdós reptes fan que aquestes

empreses pateixin una creixent pressió

en els seus costos i es vegin en

l’obligació de millorar constantment els

seus processos de negoci, amb

l’objectiu d’aconseguir incrementar els

seus nivells de productivitat i eficiència,

per, en resum, aconseguir portar al

mercat millors productes, a un cost més

reduït i en un menor temps. 

Per aquesta raó la indústria actual porta

apostant, d’un temps ençà, per la

integració de noves tecnologies en els

seus processos de fabricació. Entre

aquestes, la tecnologia de digitalització

3D és de les que desperta més interès

en l’entorn industrial pel seu atractiu

natural, però sobretot per la seva

aplicació directa en la millora dels

processos de disseny i d’inspecció i

control de qualitat que incideixen

directament en la millora dels tres

aspectes clau esmentats anteriorment. 

La tecnologia de captura 3D tradueix les

formes i geometries d’un cos físic,

normalment una peça o part d’aquesta,

en un format digital capaç de ser

manipulat i tractat per diferents

aplicacions software. Cal destacar que

el que s’obté mitjançant una digitalització

3D no és una recreació aproximada de

l’objecte original sinó la representació

digital exacta d’aquest objecte formada

per milions de punts de la seva

superfície cadascun d’ells amb les seves

respectives coordenades (x, y, z) amb

precisions de prop de les 12 micres. En

l’actualitat existeixen dues tecnologies

per a la digitalització 3D, les basades en

llum blanca i les basades en làser. 

En l’àrea de disseny, aquesta tecnologia

accelera el procés d’industrialització

d’una peça o producte. Per exemple, en

aquells casos en què els dissenys es

realitzen primer de forma física en

materials diversos com clay, resina, etc.,

la tecnologia permet passar de l’objecte

físic a un disseny CAD d’una manera

senzilla mitjançant la digitalització de

l’objecte i posteriorment realitzant

l’enginyeria inversa d’aquest. A més,

mitjançant les tecnologies actuals de

prototipatge ràpid i mecanitzat es pot, al

seu torn, tornar a realitzar una
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ubicats els equips de metrologia, on pot

haver-hi temps d’espera; d) no requereix

personal qualificat ni una especial

adequació en el lloc de verificació. 

Tots aquests avantatges es tradueixen

en una millor productivitat i competitivitat

de les fàbriques que incorporen aquesta

tecnologia. D’una banda, s’elimina el

factor d’error humà que es pot produir

quan aquesta inspecció es realitza de

manera visual per operaris. D’altra

banda, permet disminuir els costos

salarials de personal ja que es redueix

la participació de persones en el procés.

I, finalment, permet minimitzar al màxim

els temps de preparació d’una nova sèrie

quan es canvia de referència de peces

en la línia de producció. 

A més, si la inspecció es realitza

mitjançant útils calibrats, la nova

tecnologia 3D permet eliminar la

necessitat d’aquests útils físics i estalviar

així els grans costos de fabricació que

representen i la logística que requereixen

per ser duts a cada un dels centres de

producció. Cal afegir, també, que el fet

de realitzar tota la metrologia de manera

virtual és molt més flexible i es pot

adaptar el sistema fàcilment i ràpidament

a nous requeriments o noves peces.

reproducció física de la peça digital

després de, per exemple, haver estat

modificada amb un programari de

disseny. Això permet un procés recurrent

de disseny manual i assistit per ordinador

per anar millorant la peça o el producte

fins a arribar al resultat final desitjat. 

Una altra de les moltes aplicacions es

dóna en l’àrea de producció en el sector

de matriceria i motlles. És bastant comú

fer modificacions manuals de motlles i

matrius per corregir petits errors o

introduir millores respecte als dissenys

CAD inicials. El problema ve quan

aquesta matriu deixa de ser utilitzable

i no pot ser reproduïda perquè no es

disposa del CAD d’aquesta ja que no

coincideix amb el CAD original. Amb la

digitalització 3D es pot recuperar la

geometria de les zones retocades

manualment, reincorporar-les al CAD

original i reproduir de nou la matriu amb

totes les modificacions que s’han anat

realitzant durant la seva vida útil. 

Aquestes han estat tradicionalment les

aplicacions per a les quals s’ha utilitzat

la tecnologia de digitalització 3D, però

d’uns pocs anys enrere fins a l’actualitat

el mercat està demanant més aquests

sistemes per a aplicacions de control

de qualitat de la producció. En aquest

sentit, amb l’escàner 3D es poden

mesurar aleatòriament peces que van

sortint de la línia de producció i

comparar-les amb el seu disseny CAD

per poder identificar errors pràcticament

en el moment en què es produeixen. 

Ara bé, el consens general en la

indústria és que la màxima potencialitat

de la tecnologia de digitalització 3D es

troba amb el seu ús en el camp de la

inspecció en línia. Concretament, nub3d

aposta per la integració d’aquests

escàners en cel·les d’inspecció que se

situen al final de la línia de producció on

s’acompanyen de sistemes motoritzats

que, o bé movent l’escàner o la peça

que s’ha d’inspeccionar, permeten

automatitzar el procés de mesura. 

Com que l’objectiu final és inspeccionar

el 100% de la producció, la velocitat

de digitalització és clau sobretot en

línies amb temps de cicle baix. Per tant,

l’usuari que vol adoptar aquesta

tecnologia ha d’assessorar-se bé i

assegurar-se que la solució escollida

compleixi els requisits necessaris pel

que fa a resolució de l’equip i velocitat de

digitalització. Existeix normalment un

compromís entre aquests dos paràmetres,

ja que com més alta és la resolució més

nombre de detalls es poden arribar a

detectar però, alhora, es disminueix

dràsticament la velocitat de digitalització.

Els avantatges que aporta aquí la

tecnologia de digitalització per llum

blanca, i especialment la de nub3d, són

diversos: a) sistema totalment digital

amb algorismes de digitalització

optimitzats que fan del nostre escàner

el més ràpid dins de la seva gamma de

resolució; b) escaneig de la peça per

àrees, per la qual cosa s’obté molta més

informació que en els clàssics sistemes

d’inspecció per contacte que fan només

inspecció punt a punt; c) control en la

mateixa línia de producció, raó per la

qual no cal traslladar la peça on estiguin
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programació dels computadors

paral·lels. No obstant això, cal no

oblidar que també va impulsar la

tecnologia de supercomputació entre

les empreses espanyoles i entre els

centres universitaris. En aquest sentit,

va ser catalitzador de més de

cinquanta projectes europeus, en els

quals van participar quaranta

empreses espanyoles i centres d’R+D.

El 1994 es va crear el C4 (Centre de

Computació i de Comunicacions de

Catalunya) amb la finalitat de coordinar

les activitats del CEPBA i del CESCA. L’any

2000 es va crear el CIRI (CEPBA-IBM

Research Institute), que va continuar amb

la tradició del CEPBA de fer recerca en el

hardware i el software dels computadors

paral·lels i en la transferència de tecnologia

a les empreses del sector. Per aquesta

raó, Barcelona va ser seleccionada per

IBM, a principis del 2004, com a seu per

allotjar el supercomputador MareNostrum,

emmarcat dins del consorci del Barcelona

Supercomputing Center (BSC), que és el

Centre Nacional de Supercomputació

a impressionant velocitat de

càlcul i la seva enorme

memòria fan dels supercomputadors

l’eina ideal perquè els experts de la

majoria de les ciències i enginyeries

puguin executar els models que

representen, o simular el fenomen que

estan estudiant. Els supercomputadors

són amplificadors de la investigació

bàsica. Juntament amb la teoria i els

laboratoris, els supercomputadors són

el tercer pilar per a l’avanç de la

ciència i l’enginyeria.

Un supercomputador és una màquina

capaç de fer moltes operacions per

segon (flops) i disposa d’una enorme

memòria. Els supercomputadors estan

basats en milers de microprocessadors

que treballen en paral·lel, i requereixen

un software que els faci treballar i

col·laborar al mateix temps en

l’execució d’un mateix programa. Per

això, els supercomputadors més ràpids

de l’actualitat, amb diversos centenars

de milers de processadors, poden

executar en una hora programes que

amb un sol processador es

necessitarien diversos anys. L’evolució

dels supercomputadors ha estat

trepidant al llarg dels últims vint anys.

La velocitat d’aquestes supermàquines

s’ha multiplicat per mil cada deu anys.

Fins a l’any 2004 Espanya no havia tingut

cap supercomputador entre els cent més

ràpids del món. Entre finals dels 80 i

principis dels 90, algunes comunitats

autònomes van establir centres on hi

havia ordinadors d’una certa potència i

on es donava servei a la comunitat

d’usuaris, principalment universitaris.

Aquests centres van ser el CICA a

Andalusia, el CESGA a Galicia i el CESCA

a Catalunya. Altres màquines del mateix

tipus es van instal·lar en centres com

l’Institut de Meteorologia o el CIEMAT.

El 1991 es va crear el Centre Europeu

de Paral·lelisme de Barcelona (CEPBA)

entorn d’un grup de recerca en

arquitectura d’ordinadors de la UPC,

que des del 1984 treballava en la

computació paral·lela. El CEPBA va ser

un centre de recerca en el disseny i la
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(CNS). Tant per al CEPBA en el seu

moment com per al BSC, els patrons del

BSC són el Ministeri de Ciència i

Innovació, la Generalitat de Catalunya i la

Universitat Politècnica de Catalunya.

Les característiques tècniques del

MareNostrum actual es resumeixen en:

rendiment pic de 94,21 teraflops;

10.240 processadors IBM PowerPC 970

MP a 2,3 GHz; 20 terabytes de

memòria principal; 370 terabytes

d’emmagatzematge en disc i 6

petabytes en cinta magnètica. El seu

sistema operatiu és el Linux i les seves

xarxes d’interconnexió són Myrinet i

Gigabit Ethernet. 

La Xarxa Espanyola de Supercomputació

(RES) es va crear el 2007 i es coordina

des del BSC-CNS. És un projecte que

implica la creació d’una estructura

distribuïda de supercomputació a

Espanya a través de la qual es dóna

resposta a les necessitats de

supercomputació dels diferents grups

de recerca. Encara que en l’actualitat

la RES està formada per vuit nodes, a

mitjà termini s’hi incorporaran alguns

més, gràcies a la instal·lació de

supercomputadors a diverses comunitats

autònomes com ara Múrcia, Castella i

Lleó i Extremadura. Els integrants actuals

de la RES, a més del BSC-CNS, són la

Universitat Politècnica de Madrid,

l’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC),

la Universitat de Cantàbria, la Universitat

de Málaga, la Universitat de València, la

Universitat de Saragossa i l’Institut

Tecnològic de Canàries (ITC). 

Avui en dia, la supercomputació és

una eina al servei de la recerca i el

desenvolupament tecnològic. Així,

per exemple, la necessitat de

supercomputadors és molt comuna per

simular en estudis sobre el canvi

climàtic, energies alternatives, medicina,

biologia, nanotecnologia, proteòmica,

astrofísica, prediccions meteorològiques,

nous medicaments, simulacions en

biomecànica, disseny del reactor de fusió,

etc. En definitiva, es tracta de la millor

eina per a aquells projectes científics en

els quals els investigadors necessiten
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la qualitat de l’aire produït pel trànsit de

vehicles en grans ciutats com Barcelona

i Madrid, amb una especial consideració

en l’ozó troposfèric i les partícules. C) A

Airbus, el BSC està optimitzant un

software de fluodinàmica (CFD)

anomenat ELSA. L’objectiu és preparar-

lo perquè tingui més escalabilitat i

rendeixi millor en màquines amb més

processadors. D) El Projecte Calidoscopi,

amb Repsol, per augmentar les

probabilitats d’èxit en les perforacions

marines que la companyia porta a terme

en el golf de Mèxic i en el mar del Brasil

a l’hora de buscar petroli. Aquest projecte

va ser seleccionat com un dels cinc

projectes mundials més importants en

el sector de les TIC l’any 2007. E) El

desenvolupament de processadors cent

cores. A inicis del 2008 el BSC-CNS va

signar un conveni per crear el centre de

recerca conjunta amb Microsoft

Research. La idea és ajudar a Microsoft

a investigar com es programaran amb

eficiència els ordinadors personals dels

pròxims vuit o deu anys i com es

models per predir el comportament dels

fenòmens que s’estudien.

Fins al moment, MareNostrum ha donat

suport a més de mil projectes de

recerca en totes les àrees científiques,

tant en l’àmbit públic com empresarial.

Ha ajudat, per exemple, a estudiar les

interaccions proteïna-proteïna i proteïna-

lligand per millorar el disseny de

medicaments; a predir la qualitat de

l’aire de la península Ibérica; a

modelitzar l’emissió i el transport de pols

natural des del desert del Sàhara cap

al continent europeu; a estudiar

l’impacte i les conseqüències del canvi

climàtic a escala europea; a simular la

formació de l’Univers; a estudiar els

fluxos turbulents que tenen lloc tant en

les ales dels avions en vol com en

l’interior de les turbines; a dissenyar

nanofibres estructuralment estables; a

estudiar la física dels plasmes confinats

magnèticament, etc. 

Addicionalment a la recerca pròpia i al

suport a la recerca pública, el BSC-CNS

ha desenvolupat solucions innovadores

en col·laboració amb empreses líders del

sector tecnològic. A més, col·labora en

diversos projectes per a empreses

espanyoles; entre els quals destaquen

els següents: A) A l’Agència Estatal de

Meteorologia (AEMET) es desenvolupa

la implementació, difusió i validació d’un

servei de predicció operacional d’episodis

de transport de la pols nord-africana a

la península Ibérica i les Canàries, i la

realització dels estudis de modelització,

detecció, seguiment i caracterització del

material particulat atmosfèric. B) A Gas

Natural s’estan realitzant estudis sobre
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dissenyen els futurs xips multicore, amb

més de cent processadors. F) Un altre

dels grans reptes del BSC-CNS és

continuar treballant, conjuntament amb

IBM, en el disseny del futur MareNostrum,

el projecte del qual es diu MareIncognito,

el supercomputador de tercera generació.

L’objectiu del projecte és definir les

característiques i el disseny de la nova

generació de superordinadors que

permetran assolir una potència de càlcul

superior a 20 petaflops/s (20 mil bilions

d’operacions per segon). Es tracta de

superordinadors dues-centes vegades

més potents que l’actual MareNostrum.

G) La participació en projectes

europeus de recerca. 

En definitiva, és evident que l’única

manera que té un país de crear riquesa

en el teixit industrial i benestar social

és fent recerca. El BSC és un punt de

trobada entre les administracions, els

investigadors i les empreses. I els

supercomputadors són eines al servei

de la societat per millorar la recerca i

transferir tecnologia a les empreses.

Des de l’any 2004, Espanya compta

amb el MareNostrum, i des del 2007,

amb una xarxa de supercomputadors,

la RES, que situa el nostre país a

l’avantguarda d’aquest tipus de

tecnologia a escala europea.

Gràcies a la iniciativa dels seus patrons,

el BSC representa Espanya en el

projecte PRACE (orientat a competir

amb els Estats Units, el Japó i la Xina

en matèria de supercomputació). A

més, Barcelona serà una de les ciutats

que acollirà un dels supercomputadors

més potents del món. Es preveu que

s’instal·li a la ciutat comtal el 2013, la

qual cosa garanteix l’existència d’una

gran instal·lació en el nostre país.
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em inaugurat la dècada de

la intel·ligència, que des

d’IBM hem volgut anomenar així perquè

estem convençuts que serà un període

en què la presa decisions per construir

un món més intel·ligent tindrà un

protagonisme fonamental. En aquest

procés, les ciutats juguen un paper

fonamental perquè són una peça

determinant per moure la transformació.

La ciutat és un microcosmos que

representa la majoria dels desafiaments

i les oportunitats del planeta. És a la

ciutat on bona part dels sistemes creats

per l’ésser humà, i que articulen els

processos socials i econòmics, es troben

i interactuen entre ells i l’entorn. 

De fet, les principals innovacions que

veurem a mitjà termini s’orienten a

contribuir al desenvolupament de ciutats

més intel·ligents, gràcies a la

incorporació de noves tecnologies, que

permetran que: a) les ciutats siguin més

“saludables” perquè els organismes

públics sabran quan, on i com

evolucionen les malalties que afecten la

població; b) els edificis tinguin capacitat

per reaccionar, gràcies a la implantació

de sensors que permetran fer, de

manera automàtica, ajustaments a les

instal·lacions, així com realitzar

reparacions abans que es produeixin les

incidències; c) els cotxes i autobusos

circulin amb el dipòsit de carburant buit,

ja que utilitzaran noves bateries amb una

autonomia de dies o fins i tot mesos; d)

les ciutats facin front a situacions de

crisi, abans fins i tot que es rebi la

primera trucada al servei d’emergències;

e) les ciutats comptin amb sistemes de

distribució d’aigua i energia intel·ligents

que, per exemple, reduiran les fuites de

la xarxa en un 50%. 

La ciutat intel·ligent es focalitza a facilitar

el benestar dels seus ciutadans i el

desenvolupament de les seves

empreses, proporcionant els serveis

necessaris i majors graus d’eficiència

que n’afavoreixin la sostenibilitat i la

capacitat per millorar la qualitat de vida

de tots. Per aconseguir-ho, els

responsables de la ciutat estan arribant
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contínua sobre un flux permanent i

massiu de dades, la qual cosa permet

una anàlisi molt més precisa, ràpida i

en temps real de la realitat sobre la qual

s’estan recollint dades. A Nova York, per

exemple, s’ha posat en marxa un

sistema per analitzar la conca

hidrogràfica del riu Hudson per descobrir

maneres més eficients de gestionar el

subministrament d’aigua, d’analitzar el

comportament de la conca i l’impacte

que hi té l’ésser humà. El sistema stream

computing d’IBM proporciona una

anàlisi profunda del riu al seu pas per

Nova York a través de la integració d’una

xarxa de sensors, robòtica i tecnologia. 

Un segon model tecnològic està

constituïda per tot un nou àmbit

d’aplicacions que s’emmarca en el que

es coneix com a nova intel·ligència o

gestió analítica de la informació i

optimització de les organitzacions i

processos. Podem aprofitar aquesta

quantitat ingent de dades generades per

les infraestructures físiques de les ciutats

per poder realitzar anàlisis més profundes

a un nou nivell en la seva capacitat per

gestionar la informació, analitzar,

extreure conseqüències, predir riscos i

oportunitats, i executar de manera

ràpida i eficient decisions i accions. 

Els avenços tecnològics estan

començant a facilitar una entesa molt

més profunda de com funciona una

ciutat i de com interactuen els seus

subsistemes, entre ells i amb el sistema

global. Les infraestructures ens poden

parlar. Les infraestructures digitals i

físiques convergeixen. És més, gairebé

tot pot ser susceptible de convertir-se

en digital i estar connectat a la xarxa. I

quan tot està connectat i integrat,

creixen les possibilitats de gestionar de

maneres diferents. 

El cercle que em porta del mesurament

a la visualització d’informació i acció,

passant per l’anàlisi i la modelització i

de retorn al principi, no és nou.

Sistemes d’informació i, en concret, les

eines de gestió de xarxa i gestió de

sistemes fa anys que en monitoritzen

els sistemes i n’automatitzen l’execució

utilitzant aquest cercle. Ara ho volem

utilitzar per monitoritzar i actuar sobre

les infraestructures no només digitals,

sinó també físiques, la qual cosa suposa

un enorme repte per la quantitat

d’informació que s’ha de fer fluir en un

període de temps concret. 

Estan sorgint nous paradigmes

tecnològics que ens poden ajudar a

afrontar aquest repte i aportar nou valor

a la manera en què gestionem les

ciutats, i entre els quals en destaquen

quatre. El primer és el que fa referència

a l’stream computing, un concepte basat

en una nova arquitectura tecnològica i

nous algoritmes de software

desenvolupats per IBM que suposen un

nou patró de funcionament respecte a

la manera tradicional en què es

processen i s’analitzen dades. En la

informàtica tradicional, els sistemes no

estan dissenyats per processar de

manera contínua volums massius de

dades. En canvi, els sistemes stream

computing estan dissenyats per realitzar

processos analítics avançats de manera
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Seguretat i Emergència de Madrid

(CISEM), que compta amb un centre

de control capaç de tenir una visió, una

gestió i una actuació única per proveir

els serveis de resposta a emergència als

ciutadans de Madrid. Quan un ciutadà

fa una trucada al telèfon d’emergència,

el CISEM posa en marxa tots els serveis

d’assistència necessaris i és capaç de

discernir dels diferents inputs i avisos

que rep si es tracta d’una emergència

única o d’emergències diferents, la qual

cosa li permet una gestió molt més àgil

i eficaç dels recursos. 

El quart és la de modelització. He

començat aquest article parlant que la

ciutat és un sistema de sistemes en què

les grans oportunitats de descobrir

dinàmiques noves i diferents es troben

en les seves interconnexions. Què

podríem fer si entenguéssim, per

exemple, les interrelacions entre el

nostre sistema de sanitat i les baixes

escolars? Quin benefici i quines

optimitzacions obtindríem si sabéssim

entendre l’impacte entre la reducció de

de la realitat i ser capaços d’obtenir una

millora substancial en la nostra capacitat

d’actuar i prendre decisions. Ara s’està

construint una nova capa de les

infraestructures tecnològiques (software

que analitza peces de dades diverses,

desestructurades i desconnectades

aparentment entre si) que el que fa és

afegir un esglaó qualitatiu en la capacitat

d’analitzar la informació i crear un nou

paradigma, en què passaríem a poder

predir el que pot passar amb més

probabilitat (en la cadena de

subministrament d’una empresa de

distribució, en un ecosistema marí, en

l’evolució del delicte en una ciutat...) per

actuar amb més certesa i precisió i

estalviar-nos que ocorri alguna cosa si no

fem res. A Nova York, de nou, hi ha

l’anomenat Centre del Crim en temps

real, capaç de processar milions de peces

d’informació aïllada per descobrir

relacions i punts de connexió entre les

dades fins llavors ocultes que ajuden a

prevenir els crims.

El tercer paradigma al qual cal fer

esment és el que fa referència a la

visualització i el control de la informació.

Aquesta nova capa d’anàlisi,

optimització i predicció és la base per

moure’s al paradigma següent: el centre

de control. Les ciutats han estat

tradicionalment organitzades i

governades per sitges independents que

no tenien en compte l’impacte de la

seva activitat a la resta de la ciutat. Una

ciutat intel·ligent hauria d’interpretar-se

com una entitat única amb subsistemes

interconnectats. Les sitges individuals

han d’enviar informació rellevant sobre

qüestions determinades al City

Command Center, que comptarà amb

la capacitat de respondre a aquests

esdeveniments. Les tecnologies actuals

integren el saber i les lliçons apreses de

com històricament aquest problema ha

estat resolt en la indústria de tecnologies

de la informació, amb els nous

desafiaments i reptes que les

infraestructures físiques proposen. Així

ho demostra el Centre Integrat de
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poder aconseguir aquesta fita tan

ambiciosa cal estar disposats a

superar models que ens ancoren al

passat, perquè només fent les coses

de manera diferent i fent coses

diferents podrem aconseguir que les

nostres ciutats responguin als

enormes reptes de sostenibilitat que

afronten i els transformin en els seus

nous espais de progrés. Per a això,

l’Administració municipal ha de

desenvolupar un pla integrat basat

en la decisió de quins són els

coneixements i les competències

essencials de la ciutat. En aquest

desafiament, la col·laboració entre

l’Administració pública, l’empresa

privada i les universitats és essencial.

A IBM creiem fermament en aquesta

col·laboració i tenim les capacitats

tecnològiques per resoldre la

problemàtica de la ciutat i un equip

humà sobre el qual recolzar-se per

realitzar un viatge exitós cap a la

ciutat intel·ligent.

les emissions de CO2 i el sistema

sanitari? Quin impacte té la rapidesa de

la posada en marxa de sistemes de

transport intel·ligents? La modelització

dels sistemes permet portar de la realitat

a la simulació i, des d’aquí, a la

planificació i presa de decisions. 

El nostre objectiu final és aconseguir

que les ciutats intel·ligents es

converteixin en un sistema integrat de

sistemes intel·ligents. Per això és

necessari abordar una sèrie de passos

i treballar en una sèrie d’àrees, entre les

quals hi ha: a) desenvolupar una

estratègia basada en capacitats actuals,

atributs únics, objectius i aspiracions;

b) invertir per transformar subsistemes

a través de la instrumentació, la

integració i la captura de dades; c)

integrar la gestió i el control de les dades

per compartir a través dels diferents

subsistemes; d) optimitzar utilitzant

tècniques d’anàlisi de negoci per

gestionar l’estratègia i els objectius de

la ciutat; e) descobrir noves oportunitats

per al creixement i l’optimització.

Arribar a ser smart (‘intel·ligent’) és

un viatge, no una transformació de la

nit al dia; un viatge que necessita

molt la tecnologia, però encara més

un sòlid lideratge per emprendre el

camí. Un lideratge molt ben

fonamentat en la col·laboració, els

estàndards i la innovació, que serveixi

de carburant per a l’estratègia a llarg

termini que ens porti a l’èxit. Per
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de les explotacions hagi estat atesa amb

celeritat i s’hagin obtingut ja resultats

de millora interessants en la gestió de

les explotacions.

La construcció d’aquesta plataforma

es va plantejar en diverses iteracions,

i s’ha desenvolupat en diferents fases

que ha anat incorporant millores i

noves funcionalitats. 

La primera iteració, anterior al 2007, va

consistir en la captura de les dades que

les granges introduïen en els seus

sistemes informàtics de gestió de les

explotacions. El fet de disposar d’aquesta

informació permetia a OPP Group

presentar informes d’anàlisi setmanal

als seus clients. La informació lliurada

estava molt orientada als veterinaris ja

que era necessari un coneixement

profund dels conceptes manegats. Es

tractava, doncs, d’una bona eina per a

l’assessorament però no estava orientada

als gestors de les companyies. 

La segona iteració, que es va realitzar

durant el 2008, tenia com a objectiu

augmentar la capacitat d’anàlisi per mitjà

ajoritàriament, quan es

pensa en el sector

agroalimentari, i en concret en la

indústria ramadera, les imatges que

apareixen van associades a la concepció

més primària del sector. Malgrat aquesta

imatge tòpica, l’agroalimentari és el

principal sector de la indústria catalana

amb una concentració del 16% de la

producció industrial i que compta, a

més, amb un gran potencial de

creixement i un bon posicionament

exterior. Pel que fa al sector ramader,

el principal repte és fer front al

decreixement de marges i a les grans

inversions que es requereixen per

respondre als canvis normatius i de

l’entorn d’acord amb la nova llei de

benestar animal.

OPP Group (Optimal Pork Production)

és un grup assessor amb seu a Lleida

compromès amb la modernització del

sector de la ramaderia porcina que

col·labora en la gestió i transformació

de les principals companyies

ramaderes. L’aposta d’OPP Group es

basa en la professionalització, la

incorporació en el sector de joves amb

formació, la modernització tecnològica

de les explotacions i, sobretot, que

aquestes s’orientin a la gestió i

rendibilitat del negoci.

Per ser eficaç en aquesta tasca

assessora, OPP Group necessita disposar

tant d’una visió integradora del negoci

com de les tecnologies subjacents que

li permetin reforçar la comunicació dels

conceptes i indicadors que els gerents

de les explotacions li demanen. 

La posada en funcionament de la

plataforma OPP Portal ha fet possible

que la demanda realitzada pels gestors
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iteració, es va manifestar com la

confirmació que l’aposta realitzada anys

abans era correcta, i va permetre a OPP

Group assolir el posicionament com a

companyia innovadora i tècnicament

avançada ideal com a aliada a l’hora de

definir i implementar estratègies de millora

a les explotacions i empreses ramaderes.

L’arquitectura de la plataforma que EQT

Consulting ha construït per atendre

l’aposta plantejada per OPP Group se

sustenta principalment en solucions

basades en codi obert, que fan

possible un nivell de funcionalitat i

flexibilitat molt alt sense els costos de

llicenciament de les plataformes

propietàries equivalents (figura 1).

L’experiència adquirida en aquesta

col·laboració entre OPP Group i EQT

Consulting esperona ambdues

companyies a continuar apostant en el

sector agroalimentari i a orientar-se a

millorar la comprensió dels clients i

agents del sector per augmentar la

rendibilitat dels seus negocis mitjançant

l’aplicació de les noves tecnologies. 

de la incorporació de nous indicadors en

els àmbits de la productivitat i la fertilitat,

així com l’extensió de l’abast de l’anàlisi

des dels animals en sentit individual fins

a les companyies. En aquesta segona

iteració es va incorporar l’anàlisi

multidimensional (OLAP) dels indicadors

que va permetre l’elaboració d’informes

ad hoc així com la navegació dins les

dades. Durant aquesta iteració també es

va millorar la capacitat d’integració de la

solució incorporant una interfície pública

suportada sobre XML que permetia la

integració amb qualsevol eina de recollida

de dades. Es trencava així la dependència

de l’antiga aplicació de recollida. Malgrat

aquestes millores, la plataforma

continuava sent massa orientada a

tècnics veterinaris i continuava oblidant

els gerents de les companyies ramaderes.

No va ser fins a la tercera iteració, que

va posar-se en producció durant el

darrer trimestre del 2009, que es va

aconseguir aquesta orientació al negoci

donant cobertura a tot el procés

productiu (maternitat, transició i engreix)

i incorporant informació econòmica

(consums de pinsos, farmàcia...).

Malgrat tot, el concepte clau i que va

suposar un canvi radical, ja que s’assolia

l’objectiu principal, va ser la presentació

dels indicadors per mitjà d’estratègies de

negoci. Un llenguatge que els gerents de

les companyies ramaderes entenien ja

que incloïen únicament els indicadors

necessaris per a la mesura de l’estratègia

i concloïen amb un missatge clar i intuïtiu

sobre els costos i beneficis de la seva

aplicació en el procés productiu. Aquesta

opció, que va ser inclosa en la tercera
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naturalesa de la seva activitat, les

empreses han experimentat la

necessitat de millorar la seva

competitivitat amb les TIC en alguns

dels processos: aprovisionament,

fabricació, gestió, distribució, venda,

servei, etc., o en tots ells.

Ara bé, allí on les TIC estan tenint un

impacte més profund és a les empreses

bans de tractar quin és

l’impacte de les TIC en el

sector audiovisual, també anomenat

sector mèdia, definim-lo breument i

situem-lo dins de la seva cadena de valor.

Podem definir el sector audiovisual com

el teixit industrial i de serveis que agrupa

les empreses, els professionals i les

institucions que intervenen en el

subministrament, la producció, la

transformació, i la distribució de serveis

i continguts d’informació i entreteniment,

en suports audiovisuals, destinats a

empreses o a consumidors finals.

La seva posició dins de la cadena de

valor és, de manera simplificada, la que

es presenta a la figura 1. El segueixen,

en aquesta cadena, el sector de les

telecomunicacions, que transporta els

continguts, i finalment el de l’electrònica

de consum (CE) o de les tecnologies de

la informació (IT), que fabriquen els

dispositius (hardware i software) amb

què l’usuari final interactua per

consumir els continguts.

No hi ha dubte que les tecnologies de

la informació i la comunicació tenen i

seguiran tenint una importància

determinant en la societat i en

l’economia, en tots els sectors. És difícil

trobar un sector econòmic que no hagi

vist la seva activitat fortament influïda

d’una manera o d’una altra per les TIC

en els últims anys. Així, segons la
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la convergència digital. Òbviament, això

representa un extraordinari impacte en

l’audiovisual, ja que obliga aquest sector

a redefinir el seu posicionament

estratègic en el nou escenari.

L’extensió de les TIC a la societat i el seu

vertiginós avenç, amb Internet al

capdavant, han propiciat l’aparició de nous

productes i serveis d’entreteniment i

informació per als ciutadans. El rol que

abans jugaven els mitjans audiovisuals, la

ràdio i la televisió, en la tasca d’informar i

entretenir les persones, ara el tenen també

altres mitjans i dispositius connectats a

Internet, com els ordinadors, els telèfons

mòbils, les consoles de joc, els iPods, etc.

Són productes substitutius dels mitjans

audiovisuals tradicionals. Són mitjans nous.

Uns mitjans que, d’altra banda, ofereixen

noves funcionalitats que resulten molt més

atractives per als usuaris, especialment

els joves, com la interactivitat en temps

real, la missatgeria instantània multimèdia,

els cercadors, les enciclopèdies online, les

xarxes socials, etc. Aquests nous

dispositius, o noves plataformes, acaparen

i sectors en què la base del negoci, la

mercaderia, el producte, té naturalesa

immaterial. És el cas de les empreses

que venen informació (diaris, agències

de notícies, revistes, etc.), drets (servei

de bitllets –ticketing– de qualsevol tipus:

transport, espectacles, etc.), música,

vídeo, software, etc. És el cas del sector

audiovisual. L’impacte de les TIC en

l’audiovisual és de tal magnitud que no

només afecta tots els processos de les

empreses sinó que també modifica la

pròpia estructura del sector. Comencem

per analitzar aquest aspecte estructural. 

La tecnologia digital, a través de l’expansió

i la generalització de les TIC, ha permès

que indústries que en l’era analògica eren

disjuntes i que constituïen sitges (silos)

independents, amb empreses de

referència totalment diferents (fotografia,

discogràfiques, cinema, telefonia/

telecomunicacions, ràdio i televisió, etc.),

ara comparteixin infraestructures, suports

d’emmagatzematge, canals de transmissió,

protocols de codificació, i els dispositius

d’interacció amb l’usuari final. És el que

anomenem la convergència digital,

simbolitzada a la llar pels dispositius únics

que reben, emmagatzemen i reprodueixen

continguts multimèdia de tota mena:

media centers, iPods, iPhones, etc.

A aquesta convergència digital “de

producte”, li segueix una convergència

digital sectorial i empresarial. Així, les

empreses que operen en una capa o en

un sector de la cadena de valor de la figura

1 competeixen entre elles (competència

natural), però també tendeixen a competir

amb les dels altres sectors (competència

disruptiva). (Figura 2). 

Com a exemples de competència

disruptiva podríem esmentar Apple

(originalment del sector IT), que amb el

seu sistema iPod i iTunes ha

revolucionat la indústria musical

mundial i ara en marca les regles del

joc. O bé els operadors Telco que

ofereixen serveis de televisió via cable

o DSL amb la seva pròpia marca (és

l’exemple de Telefónica amb Imagenio). 

Les fronteres entre sectors es

desdibuixen, i neix el “metasector” de
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crescut durant els últims cinc anys a taxes

superiors al 130% compost. El 2009

s’han servit més de 5 milions d’hores de

vídeo per Internet. Amb una mitjana de

més de 80.000 vídeos servits cada dia

del 2009. I pel que fa a Catalunya Ràdio,

el 2009 s’ha assolit una xifra de gairebé

9 milions d’hores servides, amb una

mitjana de 80.000 connexions diàries.

la major part del temps dels joves (en

detriment dels mitjans tradicionals, de la

televisió principalment). 

En aquest nou context, les audiències

migren cap a les noves plataformes i, en

conseqüència, també ho fa la inversió

publicitària. A part, el mercat de la

televisió té poc creixement de consum:

un 2% compost entre el 1990 i el 2007

a l’Estat espanyol. I l’entrada de nous

operadors i l’arribada de la TDT fa que

s’ampliï enormement l’oferta sense que

la demanda creixi. La conseqüència és

que els mitjans audiovisuals tradicionals

estan destinats a perdre acceleradament

quota de mercat d’audiència i, per tant,

també ingressos publicitaris, el principal

model de negoci que els sustenta. En

canvi, les noves plataformes ofereixen un

panorama de vigorós creixement, tant en

termes d’usuaris i per tant d’audiència,

com de publicitat. A la figura 3 s’observa

el comportament de la inversió publicitària

als Estats Units en plena crisi.

Pel que fa l’audiència, en el cas de la

Corporació Catalana de Mitjans

Audiovisuals (CCMA), la quota de mercat

de televisió ha baixat substancialment en

els últims anys (figura 4), per efecte del

desequilibri ja esmentat entre oferta i

demanda. En canvi, en els serveis de

noves plataformes, el creixement del

consum de vídeo i àudio per Internet ha
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Figura 3. Font: TNS Media Intelligence (desembre 2009)

MEDIA SECTOR
Media Type % CHANGE
(Sectors and types listed in rank order of spending)

Television media -12,1%

Magazine media 5 -19,7%

Newspaper media 6 -22,8%

Internet (display ads only) 7,0%

Radio media -22,8%

Outdoor -16,2%

TOTAL -14,7%

EL FUTUR DELS MITJANS AUDIOVISUALS SÓN LES
NOVES PLATAFORMES DE DISTRIBUCIÓ, SI VOLEN

MANTENIR LA SEVA INFLUÈNCIA SOCIAL I LA SEVA
COMPETITIVITAT EN EL SECTOR
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i el reposicionament estratègic

d’aquestes empreses, és colossal. Es

tracta de repensar-les de manera

integral. Les empreses que no sàpiguen

o no puguin fer els canvis que la situació

requereix, perdran la seva posició en el

mercat. Hi ha un clar antecedent que

ho demostra: la indústria musical. Un

sector que no va saber advertir a temps

l’impacte que les TIC produirien.

Naturalment, davant d’aquests

escenaris de canvis profunds en els

hàbits de consum, en la situació de

mercat i en la ràpida evolució

tecnològica, és clar que el futur dels

mitjans audiovisuals, els espais on hi

haurà negoci i creixement potencial, són

les noves plataformes de distribució. I

és cap aquí on s’han d’orientar les

empreses que fins ara han operat en

l’àmbit dels audiovisuals tradicionals si

volen mantenir la seva influència social

i la seva competitivitat en el sector. 

En definitiva, les TIC han canviat

radicalment el panorama del sector

audiovisual, de manera molt profunda:

des de la seva estructura, posant en

qüestió la cadena de valor, fins a tota

l’operativa de les empreses que el

formen. El repte, pel que fa a l’adaptació
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complementat amb altres serveis de

comunicació com ara la missatgeria i,

recentment, la telefonia IP, descoberta

pel gran públic gràcies al servei Skype.

Abans de continuar, cal entendre la

diferència que hi ha entre els serveis com

ara Skype i els serveis de telefonia IP,

principalment des de la perspectiva de

l’usuari i els seus condicionants legals.

Quan parlem d’un servei de telefonia IP,

cal destacar que ha de proporcionar les

mateixes característiques i garanties per

a l’usuari que la telefonia convencional,

principalment aquelles que fan

referència a la qualitat, disponibilitat,

seguretat i accés a serveis

d’emergència, així com la possibilitat

d’utilitzar la numeració telefònica

convencional. Per tant, es tracta d’un

servei equivalent a la telefonia analògica

o digital (RDSI) però amb la particularitat

que per al transport de la veu es fa

servir una xarxa de paquets IP,

habitualment privada.

a banda ampla a Catalunya ha

experimentat en els darrers cinc

anys un augment significatiu pel que fa a

la seva penetració, velocitat i qualitat,

principalment en la tecnologia d’accés

ADSL. L’operador dominant amb un 55%

del mercat, Telefónica, esperonat per les

ofertes dels operadors alternatius com ara

Jazztel, ONO i Orange, ha anat

augmentant la velocitat d’accés a la xarxa

de manera continuada, des dels 256 kpbs

que hi havia l’any 2003 fins als 20 Mbps

actuals. Aquesta millora de velocitat ha

posat a l’abast dels usuaris nous serveis

i aplicacions que demanen més capacitat

i qualitat en els accessos a Internet, com

ara l’accés en temps real a música i

vídeos, o les comunicacions síncrones

punt a punt en diferents formats (so,

missatgeria, imatge en temps real). 

De tota manera, la banda ampla a

Catalunya i Espanya es troba encara,

segons estudis de la OCDE i la Unió

Europea, molt lluny de les mitjanes

europees, amb 7,4 milions d’accessos

i una penetració del 16,8%, mentre que

a la Unió Europea és del 18,2%, i països

com Dinamarca i Holanda es troben per

sobre del 30%. Aquest dèficit fa, doncs,

que en l’adopció de nous serveis i

aplicacions de banda ampla estiguem

també a la cua d’Europa. En aquest

sentit, Espanya no és un mercat idoni

perquè sorgeixin noves empreses

innovadores en aquest àmbit.

Respecte al segment empresarial, el

panorama és ben diferent. Segons un

informe de l’Associació d’Empreses

d’Electrònica, Tecnologies de la

Informació i Telecomunicacions

d’Espanya (AETIC), la penetració de la

banda ampla a l’empresa supera el

95%. Per tant, avui l’accés a Internet

en banda ampla és, per a les empreses,

tan important com el corrent elèctric.

Es depèn de les aplicacions de què

disposa la xarxa, sobretot del correu

electrònic, però cada cop més
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ha estat la de centraleta telefònica

virtual, servei que ha passat d’estar en

equips propietaris localment instal·lats

a les oficines de les empreses, a ser

accessible a través de la mateixa banda

ampla. D’aquesta manera, companyies

pioneres com ara Packet8 als Estats

Units, nFon a Alemanya, o VozTelecom

a Espanya, entre d’altres, han

desenvolupat una oferta de serveis de

telefonia IP que inclouen tots els

elements que una empresa necessita

per a les seves comunicacions, com són

l’accés a Internet de banda ampla, les

línies telefòniques (en IP), trucades a

qualsevol destí i les prestacions de

centraleta virtual amb un ventall de

funcionalitats prou avançades que fan

la seva oferta molt més atractiva per als

clients que la proposta convencional

d’un operador telefònic.

Segons la consultora IDC, la despesa

en serveis de telefonia IP a Espanya

l’any 2010 serà de 210 milions d’euros,

i la previsió per al 2012 és superar els

250 milions d’euros. També determina

que el gran motor del creixement serà

la petita i mitjana empresa, que

adoptarà solucions integrades de veu i

dades, en especial les aplicacions que

fan evolucionar la telefonia IP cap al que

ja es denomina comunicacions

unificades, serveis que integren

telefonia, centraleta, presència,

missatgeria, fax al correu electrònic i

videotrucades, entre moltes altres

funcions i formats.

L’evolució dels serveis TIC cap a

plataformes de cloud computing

(informàtica en núvol) farà que les

aplicacions de comunicacions

unificades siguin adoptades en un

model sota demanda a través de la

banda ampla, en especial per la petita

i mitjana empresa, que no disposa ni

dels recursos econòmics ni humans per

implantar i gestionar aquestes

plataformes, i que trobaran en aquests

serveis a la xarxa l’alternativa definitiva

a la telefonia convencional.

Els serveis com ara Skype ofereixen la

possibilitat de fer trucades a altres usuaris

del servei a través de la xarxa d’Internet

(veu en IP), però no es pot qualificar de

servei de telefonia perquè li manquen

alguns dels atributs que un servei de

telefonia ha de complir segons la Llei

general de telecomunicacions. Però no

per això són serveis pitjors o menys

atractius per a l’usuari, sinó que

simplement són diferents de la telefonia

convencional; i si bé poden tenir

mancances respecte a aquesta (com ara

la impossibilitat de fer la portabilitat del

número de l’usuari a Skype), ofereixen

altres avantatges com ara la gratuïtat de

les trucades entre usuaris i la possibilitat

de realitzar videotrucades entre d’altres.

De fet, la major part de les mancances

que trobem avui en els serveis de

trucades per Internet no són tan

degudes a la tecnologia sinó més aviat

a la regulació espanyola i europea, que

fa una clara distinció entre serveis STDP

(Servei Telefònic Disponible al Públic) i

els serveis de comunicacions

electròniques, en els quals s’inclouen

els serveis de trucades per Internet,

definits com a Serveis Vocals Nòmades

en la regulació espanyola. A mesura que

la regulació es vagi adaptant a la realitat,

que ja supera el marc regulatori actual,

la distinció entre els serveis de telefonia

IP i els de trucades a través d’Internet

serà cada cop menor; d’aquí a pocs

anys, de fet, els serveis de telefonia es

trobaran únicament a la xarxa, i

deixarem d’utilitzar el terme de telefonia

IP per parlar només de comunicacions

en xarxa, que adoptaran diversos

formats i característiques. 

En els darrers tres anys, gràcies a la

maduresa de la tecnologia de la veu en

IP i a la disponibilitat de més ampla de

banda, les trucades a través de les

xarxes de dades han estat possibles des

d’un punt de vista tècnic. Per això

diverses empreses en el món han trobat

una oportunitat per oferir les

comunicacions telefòniques de manera

més econòmica a empreses i

particulars, anticipant-se als operadors

de telecomunicacions que continuen

explotant les seves xarxes de telefonia

convencional, tenint en compte les

fortes inversions realitzades, en especial

en la telefonia digital o RDSI.

Si bé en els seus inicis no es trobaven

els mateixos nivells de qualitat i

disponibilitat, des de fa pocs anys la veu

en IP ja ofereix tots els elements

necessaris que li permeten reemplaçar

el sistema telefònic convencional, i ha

superat també els impediments i

dificultats regulatòries en la majoria de

mercats desenvolupats. Així doncs,

l’oferta de moltes companyies ja pot ser

considerada de telefonia IP, la qual

substitueix la telefonia convencional, com

va fer-ho la digital respecte a l’analògica.

La telefonia IP, però, no només ofereix les

mateixes prestacions i característiques que

la convencional, sinó que en molts casos

té millors prestacions i menys costos per

a l’usuari, no tant per l’estalvi obtingut en

les trucades realitzades a destins

internacionals o a altres usuaris dins de la

xarxa (que són gratuïtes), sinó pels serveis

i aplicacions que es troben habitualment

disponibles a l’entorn de la telefonia IP i

que no inclou la telefonia convencional.

Per exemple, la primera d’aquestes

aplicacions a l’abast de les empreses
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La demanda de serveis de

salut té per davant un

recorregut important. El sector creixerà

a llarg termini, cosa que farà

augmentar les despeses en salut més,

en proporció, del que ho fa la renda

disponible. El fet més rellevant, però,

és que el creixement continuat de la

demanda té lloc en un context de

prestació de serveis en el qual hi ha

un índex molt alt d’ineficiències.

Debilitats endèmiques de gestió en els

serveis de salut conviuen amb

l’excel·lència científica en les diverses

especialitats mèdiques. 

D’altra banda, els humans som cada

cop més i creix el percentatge de gent

gran, que és el segment de la població

que encapçala el consum de serveis de

salut. La dependència és, doncs, un

capítol major, ben anunciat però força

indefinit en termes de com afrontar-la. 

Malgrat tot, la demanda de serveis de

salut s’ha de veure més com un actiu i

com una oportunitat més que com un

problema. El sistema de salut és la base

sobre la qual és possible dissenyar,

assajar i posar a punt nous productes

(serveis, estratègies i models de negoci)

en el camp de la salut. Tot plegat, una

gran oportunitat per als enginyers, que

hi podem contribuir amb les nostres

capacitats i coneixements.

La e-salut es pot visualitzar mitjançant

tres onades consecutives basades a

aprofitar les TIC per: a) eliminar

distàncies i gestionar el temps; b) crear

serveis augmentats i c) maximitzar

l’aprenentatge en tots els nivells. Les

tres onades, que a continuació

exemplifiquem amb casos reals, se

superposen per definir un mar

d’oportunitats d’innovació (figura 1).

La primera onada consisteix en la

reducció de les distàncies que

proporciona l’aplicació de les TIC en

l’àmbit de la salut, i queda reflectida en

el cas següent. En Celestí Puig,

diagnosticat de disfàgia (dificultat per

menjar) a l’Hospital de Sant Pau, tindrà

accés a una modalitat de tractament a

distància que presenta múltiples
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diagnòstic, un camp emergent,

permet optimitzar el treball d’experts

sobre la base d’una oferta-demanda

de serveis especialitzats a escala

mundial. El cas dels setze hospitals

de tot Catalunya que comparteixen

una xarxa a Internet per al diagnòstic

i tractament dels ictus en la seva fase

aguda, n’és un bon exponent. 

La segona onada fa referència als

serveis augmentats. En Carles Salines

és un jove de 15 anys amb un nivell

de sobrepès alt que, si no s’hi fa

alguna cosa, té moltes probabilitats

d’evolucionar cap a obesitat mòrbida,

amb totes les conseqüències que se’n

poden derivar. Aquest problema el

tenen, en graus diferents, el 17% dels

adolescents. Molt sovint es tracta, en

el fons, d’un problema d’educació que

comença en els hàbits inadequats que

s’aprenen a la família. 

En Carles rep una teràpia híbrida en una

clínica especialitzada. A part de veure

el terapeuta un cop al mes, apunta en

una aplicació del seu mòbil tot el que

avantatges amb relació al tractament

anterior. El protocol convencional

consistiria a anar cada dia a fer

rehabilitació a l’hospital amb un

logopeda. En Celestí, com és el cas de

la major part dels malalts, no podria

anar sol a la visita del logopeda, i

necessitaria que el seu fill l’acompanyés.

En tornar a casa, després d’anar a

rehabilitació haurien transcorregut una

mitja de cinc hores i, en general, en

Celestí arribaria força cansat. No sempre

li hauria sortit a compte la visita; algun

dia, en arribar a la sala de rehabilitació

no es trobaria en les millors condicions

per aprofitar el tractament. 

En Celestí, però, seguirà un protocol ben

diferent. Des de casa, per mitjà d’un

portàtil connectat a Internet accedirà a

uns vídeos interactius amb les

instruccions de la teràpia de

rehabilitació. Enregistrarà en vídeo el

seus propis exercicis de rehabilitació per

tal que els revisin el terapeuta i el metge,

que li faran els comentaris necessaris

per tal que aprengui bé les pautes de la

rehabilitació. Podrà fer teràpia diverses

vegades al dia, a l’hora i amb la

dedicació que li siguin més convenients.

A en Celestí li resulta més pràctic fer tres

vegades de vint minuts, que no pas una

hora seguida. El seu fill i la seva esposa

el podran ajudar, prenent un rol proactiu

en el tractament, gràcies als continguts

didàctics que l’Hospital ha penjat a

Internet. La família, escèptica al principi

pel que fa al model de tractament, no té

ara cap dubte dels avantatges de fer el

tractament des de casa, i en Celestí fins

i tot viu l’experiència com una millora

objectiva de les atencions i, sobretot,

com un element d’automotivació per a

la seva millora.

En un cas semblant al d’en Celestí hi

ha milers i milers de persones, amb

limitacions en la seva mobilitat, que han

de fer rehabilitació de tota mena. En

molts casos el tractament a distància és

cost efectiu, estalvia trasllats de malalts

i optimitza la gestió dels hospitals. 

Les TIC apropen també els hospitals

i els especialistes entre ells. El e-
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s’ha de fer, però el volum d’activitat que

suposa no es pot abordar amb

estratègies convencionals. 

Els serveis augmentats permeten,

doncs, intensificar l’atenció i el suport

al pacient, aprofitant la seva pròpia

informació i el suport del seu entorn. La

disponibilitat de sensors cada vegada

més econòmics i connectats a Internet

obre infinites possibilitats per augmentar

el serveis de salut.

És a cavall del desenvolupament i la

millora sistemàtica dels serveis

augmentats que es produeix de

manera gradual el canvi de paradigma

en els serveis de salut. D’un model

centrat en el metge es passa

gradualment a un model centrat en el

pacient-usuari. Quelcom semblat al

que ha passat en l’educació, d’un

model centrat en el professor a un

model centrat en l’estudiant.  

El serveis augmentats generen moltes

dades dels usuaris, que a més de

servir per ajudar el pacient, han de

permetre incrementar el coneixement

científic per millorar diagnòstics i

tractaments. Aquí hi ha un dels fronts

de l’enginyeria: garantir efectivament

la privacitat de la informació.

La tercera onada és la de l’aprenentatge

permanent i queda reflectida en l’exemple

menja. L’aplicació calcula en què

s’excedeix, presenta gràfics de la seva

evolució i recomana al Carles quins

aliments podria reduir o eliminar. La

mateixa informació arriba al seu metge

i als pares, que poden incidir

directament en la millora dels hàbits

saludables del seu fill.

Això és augmentar els serveis fent servir

les TIC i Internet. El pacient participa

activament en la seva salut i maximitza

el seu esforç personal per a la millora o

la contenció quan s’enfronta a un

problema de salut de tipus crònic. Amb

el mateix esforç del metge o del

terapeuta es multiplica la intervenció

sobre el pacient.

Caldria donar suport i fer seguiment de

totes les persones amb problemes

derivats de conductes de risc (abús de

substàncies, excés d’ingesta, manca

d’exercici, etc.) i de totes les persones

amb malalties cròniques. Hi ha els

recursos per fer-ho? No. Se sap el que
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següent. En Pol Arribas és un metge

intern de nefrologia de l’Hospital Clínic de

Barcelona en el tercer any de residència,

i gràcies a l’espai virtual e-fren del qual

forma part, rep tutoria dels cinquanta

nefròlegs clau de tot el país. El sistema

ha fet possible que el coneixement tàcit

dels millors especialistes, acumulat amb

l’esforç de vint anys de treball, quedés

preservat i se n’assegurés la transmissió

a la següent generació de nefròlegs de la

qual forma part en Pol.

L’aprenentatge és la tercera i definitiva

onada quan parlem de e-salut. Cada dia

es prenen milers i milers de decisions

rellevants en termes de salut, des dels

pacients, que han de seguir les

instruccions que han rebut, fins als

metges, que han de resoldre de

manera ràpida i en entorns de gran

complexitat aspectes que sovint tenen

conseqüències amb relació a la vida i

la mort de les persones i que tenen

dimensió econòmica.

En la presa de decisions hi juguen un

paper important els protocols que s’han

decidit per part de les autoritats (top

down), però és més important el

component de decisió que s’estén

capil·larment per tot el sistema. En els

serveis de salut és imprescindible un

lideratge distribuït per tot el sistema que

permeti prendre decisions òptimes de

caràcter local. Aquest lideratge és el

resultat d’una estratègia basada en

l’aprenentatge permanent en tots els

nivells del sistema.

E-Salut és una realitat emergent avui a tot

el món, i Catalunya, amb una sòlida

posició en els serveis de salut, excel·lent

en moltes especialitats, pot esdevenir un

focus d’innovació que permeti incrementar

la productivitat i millorar els serveis de

salut. Catalunya té els ingredients clau:

hospitals de referència, tradició industrial,

entorn de recerca en TIC, un sector en el

qual es barregen el component públic i el

privat, i sobretot una societat civil amb el

component clau, els pacients-usuaris

(Living Lab e-salut). Cal, però, identificar

de manera clara les ineficiències i no

defugir-les. En la correcta identificació dels

problemes rau l’oportunitat i és el primer

pas per poder valorar com s’hi pot

contribuir des de diversos àmbits, i en

particular des de les TIC.
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d’informació i el treball individual i en

grup. Actualment, l’ús del portàtil per

part dels estudiants encara no és

intensiu i, per tant, haurà d’evolucionar

en el futur. Val a dir que els aspectes

més aplicats de l’aprenentatge (càlcul

i laboratori) també han canviat

substancialment gràcies a les TIC. En

aquest sentit, els simuladors permeten

analitzar i simular virtualment sistemes

complexos, i experimentar amb ells,

com veritables laboratoris virtuals.

També l’ús de laboratoris reals amb

control remot a través d’Internet permet

a l’estudiant fer pràctiques reals a

distància i amb horari lliure.

En segon lloc, la tecnologia també ha

transformat la manera de transmetre i

compartir la documentació i la

informació. D’una banda, l’ús de mitjans

ús de les TIC han

representat un salt qualitatiu

molt important en la docència i la

recerca universitària; de fet, han

suposat una revolució pràcticament en

tots els aspectes: en la comunicació a

l’aula; en la transmissió i compartició

de documentació i informació; en

l’avaluació, i en la recerca.

En primer lloc, i pel que fa a la

comunicació a l’aula (tant si és aula

convencional, seminari, aula informàtica

o laboratori), el fet de disposar de

tecnologies com l’ordinador i el

teleprojector ha obert al professor la

possibilitat d’exposar tot tipus de

material amb més qualitat i

immediatesa, tant el convencional (text,

imatges, gràfics, fotografies, vídeos) com

el multimèdia (interactiu, programes de

càlcul i simulació, Internet, etc.). El

maneig de la documentació és molt més

senzill i ràpid i es pot dedicar més

temps i atenció a l’anàlisi i els

comentaris. A l’ETSEIB, des de fa vuit

anys, el 100% de les aules estan

equipades amb ordinadors amb

connexió a Internet i teleprojectors. A

més, gràcies a les xarxes sense fils i a

l’ús dels ordinadors portàtils, qualsevol

aula o seminari es pot convertir en un

espai informàtic on l’accés de cada

estudiant a tota la informació d’Internet

i a l’ús de programari estàndard per al

càlcul i la simulació, permeten una

interacció entre professor i estudiants

que fins ara només era possible en

aules informàtiques, amb una estructura

fixa i molt més costosa. Avui, el 85%

dels espais docents, d’estudi i treball de

l’ETSEIB tenen cobertura Wi-Fi. La idea

és que amb l’ús de les TIC i l’ordinador

portàtil les classes poden ser molt més

dinàmiques, variades i participatives, i

es pot combinar fàcilment l’exposició,

l’exemple, la simulació, la cerca
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de dades era, fins fa pocs anys,

totalment inimaginable. Això ha

representat un canvi no només

quantitatiu o de velocitat de càlcul, sinó

de nous plantejaments, abans

inviables, que han obert noves

perspectives. B) El refinament i la

versatilitat que la instrumentació i les

màquines d’assaig han assolit gràcies

a les TIC, han suposat un salt qualitatiu

molt important en la fiabilitat, la

precisió i la comoditat d’explotació dels

resultats de l’experimentació. C) La

facilitat a l’hora de comunicar i

compartir dades, gràcies a la universalitat

del suport digital, del correu electrònic i

de la videoconferència, ha possibilitat i

potenciat la col·laboració entre

investigadors i entre grups de recerca,

tant en l’àmbit local com –especialment–

en l’internacional. D) Els projectes de

recerca d’àmbit europeu i internacional

serien impensables sense el suport de

les TIC. E) La qualitat de les presentacions

científiques (presentacions, ponències

en congressos, articles en revistes, llibres,

etc.) ha assolit un nivell molt alt gràcies

a l’ús intensiu de les TIC.

En definitiva, a la universitat, les TIC

han suposat ja un salt cap endavant i

un canvi de metodologies important.

Tot i així, tenim la sensació que encara

estem al principi d’aquest canvi, i que

en el futur les TIC tindran una

influència encara més gran i seran una

gran oportunitat per millorar la

docència i la recerca.

digitals per a la creació i transmissió de

documentació ha provocat un canvi

dràstic en el format del material docent:

s’ha passat dels apunts i les taules i

gràfics impresos a una gran varietat de

possibilitats combinades: text, imatge,

gràfic, plànol, full de càlcul, foto, vídeo,

programa de càlcul, enllaços, etc.

D’altra banda, la implementació del

campus digital com a marc de

comunicació virtual entre professor-

estudiant i estudiant-professor ha

representat un nou salt endavant:

possibilitat de compartir col·lectivament

i de manera immediata tota la

documentació; comunicació permanent

bidireccional; interacció; guiatge

personalitzat de l’aprenentatge;

programació dels lliurables (exposició,

entrega i correcció), etc.

En tercer lloc, el sistema d’avaluació ha

experimentat canvis amb la implantació

de les TIC. L’ús d’aplicacions

específicament dissenyades ha permès

disposar d’eines molt útils de suport a

l’aprenentatge que també inclouen

mòduls per a l’autoavaluació, i així

l’estudiant pot verificar en tot moment

el seu nivell de progrés. D’altra

banda, una de les utilitats del campus

digital és la possibilitat d’avaluació en

línia, mitjançat exercicis avaluables.

D’aquesta manera l’avaluació continuada

és fàcilment implementable.

En darrer lloc, les repercussions que ha

tingut la tecnologia en la recerca també

han estat moltes i molt importants,

d’entre les quals destaquen les

següents: A) La potència actualment

disponible de càlcul, anàlisi i tractament
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LA TECNOLOGIA HA TRANSFORMAT LA MANERA DE
COMUNICAR-SE A L’AULA, DE TRANSMETRE I
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D’AVALUAR I DE FER RECERCA. 

ELS PROJECTES DE
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En el cas dels sistemes economicofinancers,

es tracta de fusionar-los per donar

suport als requeriments d’automatisme

de les àrees de control i reporting. En

la mateixa línia, en totes les àrees de

negoci i en tots els territoris on el Grup

és present, és clau implantar un mateix

model de processos per poder créixer

en productes, canals i serveis.

D’aquesta manera, els sistemes passen

de ser un limitador per al creixement de

l’activitat a ser un aliat per a l’eficiència

i la productivitat dels negocis.

Finalment, racionalitzar l’ús de les

infraestructures, buscant economies

d’escala que permetin obtenir sinergies

en costos recurrents, així com la

concentració i consolidació de centres

de processament i de xarxes de

comunicacions asseguren la velocitat

de resposta i la seguretat que la

dimensió de la companyia requereix per

a tots els seus usuaris.

Per tant, els principis que sempre han

guiat el procés d’integració han estat la

recerca constant de la productivitat, la

millora contínua del nivell de servei, i el fet

ls sistemes d’informació en

companyies energètiques com

ara Gas Natural sempre són motiu d’una

especial atenció i interès: alhora que

acompleixen la necessària funció de

facilitar la gestió i l’operació en temps real

del negoci, també són consumidors de

recursos econòmics, humans i tècnics.

En un negoci com el nostre, la definició

de sistemes engloba aquells de caràcter

corporatiu (usats per les àrees

economicofinanceres de l’empresa en

la seva activitat comptable i fiscal), els

sistemes de negoci de clients dissenyats

amb cada àrea per a la venda de

productes per diversos canals (call

center, oficines, Internet), els sistemes

de gestió de punts de subministrament

i de gestió de xarxa orientats al

suport operatiu de les xarxes de

distribució, i altres sistemes propis

del control de centrals de generació,

el trading en mercats organitzats, etc.

Totes les infraestructures i xarxes de

comunicacions que suporten els

sistemes estan en centres de

processament redundats, amb capacitat

de creixement i les mesures de

seguretat necessàries.

La integració de dues grans empreses

com Gas Natural i Unión Fenosa ha

suposat tot un repte, que ens ha portat

a posar en marxa un mecanisme de

transformació amb impacte en la totalitat

dels empleats del grup de manera

directa. A més de canviar hàbits en la

manera de fer les coses, una integració

requereix la necessària adaptació de

sistemes. En aquest sentit, l’èxit de la

integració passa per una sèrie de

processos i actuacions clau que es duen

a terme sense aturar l’activitat diària de

la companyia, atenent els clients i les

demandes del mercat.

En primer lloc, cal triar les millors

aplicacions per donar suport a un nou

model de negoci comercial, que

combina gas, electricitat i serveis, per

a tots els clients. El volum de clients,

més de 20 milions a 23 països

diferents, comporta una complexitat

addicional al procés. En aquesta línia,

la reducció del nombre d’aplicacions

de suport és una necessitat operativa. 

64 | MONOGRÀFIC LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT

ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ
EN EL GRUP GAS NATURAL

Antonio Gallart
Gabás

Director general de
Recursos de Gas

Natural
Associat/col·legiat

núm. 16.478 

E

LA INTEGRACIÓ DE DUES GRANS EMPRESES COM
GAS NATURAL I UNIÓN FENOSA HA SUPOSAT LA

NECESSÀRIA ADAPTACIÓ DE SISTEMES SENSE
ATURAR L’ACTIVITAT DIÀRIA DE LA COMPANYIA
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d’avançar en un model de gestió orientat

a solucions pràctiques en la implantació.

La innovació, a l’hora de fer propostes

de sistemes, és una constant a Gas

Natural. Comptem amb sistemes

altament nous que permeten reduir els

riscos i augmentar l’eficiència dels

processos, com ara la mobilitat aplicada

als serveis de manteniment o els

sistemes cartogràfics de gestió de la

xarxa. El rol d’arquitectura de sistemes

permet la incorporació de les millors

pràctiques de mercat en tot moment,

en tots els processos de negoci.

L’anàlisi feta durant sis mesos ha

conclòs que una arquitectura de

sistemes única, basada en sistemes

homogenis, centralitzats i dimensionats

correctament per al negoci, és possible

i, a més, desitjable. En la comparativa

dels sistemes d’ambdues empreses,

hem triat aquells amb més cobertura

funcional, òptims per suportar tot el cicle

de vida dels clients, per a tot el Grup.

Així es va prendre la decisió d’integrar

tots els clients sota una mateixa

plataforma per obtenir avantatges

importants de negoci, amb un mateix

àmbit per a tot el catàleg de productes.

Aquesta decisió comporta una

important reducció d’aplicacions i en

conseqüència de les plataformes

associades, amb la qual cosa obtenim

alhora importants estalvis de costos.   

En el model d’infraestructures hem

optat per la consolidació en dos grans

centres, un a Madrid i un altre a

Barcelona, des dels quals es pugui

donar servei a totes les unitats del

Grup, tant a Espanya com a la resta

de països. Un model comú d’operació

de les xarxes i de les infraestructures

permet al final aconseguir les

sinergies esperades.

Quan parlem de sistemes sempre cal

esmentar la metodologia; és clau i

necessària per assegurar que les etapes

de disseny, construcció i, sobretot,

implantació estiguin ben dimensionades

i concatenades. Recolzats en una bona

metodologia, hem pogut fer front a altres

grans projectes en paral·lel, com el

projecte per donar acompliment a les

desinversions imposades per la

Comissió Nacional de la Competència

(CNC) o la creació de noves societats

per als clients d’“últim recurs”. Sens

dubte, aquests reptes ens preparen per

afrontar tots els que arribin en el futur.

Per acabar, podem concloure que cal

entendre uns sistemes integrats com

un conjunt de processos, aplicacions

i infraestructures, capaços de

permetre a la companyia el

creixement i la innovació, amb uns

costos competitius, tot garantint el

lideratge en la qualitat de servei.
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outsourcing o externalització

de tots aquells serveis

relacionats amb les TIC és una pràctica

cada cop més freqüent entre les

empreses que no tenen en la tecnologia

la seva activitat principal. El Banc Sabadell

va ser una de les entitats financeres

pioneres en l’externalització selectiva i els

resultats que hem obtingut d’aquesta

estratègia han estat molt positius. 

La conveniència d’externalitzar aquests

serveis no és, però, exclusiva de les

grans companyies, sinó que les petites

i mitjanes empreses també poden

beneficiar-se d’una externalització

tecnològica encertada. Per a qualsevol

companyia, l’outsourcing pot ser una

palanca de professionalització i

abaratiment de la funció tecnològica

que contribueixi molt positivament a la

capacitat d’innovació de l’empresa i a

la seva productivitat. En temps de crisi

com els actuals, l’outsourcing pot

aportar un atractiu addicional en forma

de reducció de costos.

Cal diferenciar entre dos tipologies

d’outsourcing: el global i el selectiu. En

el primer, es cedeix la totalitat dels serveis

tecnològics a una empresa tercera que

passa a ocupar-se totalment de la funció

tecnològica de l’empresa. El resultat

d’aquests acords són empreses que ja

no tenen tecnologia pròpia, sinó que

operen mitjançant un contracte amb una

altra companyia que els gestiona tots els

serveis tecnològics. D’alguna manera, es

podria dir que el seu departament

d’informàtica passa a ser gestionat per

una companyia externa.

A Banc Sabadell hem optat per la

segona tipologia, per un outsourcing

més selectiu. El que fem és externalitzar

diferents serveis tecnològics a empreses

terceres però sempre fent-nos càrrec

del control i la gestió global d’aquests.

Sens dubte, és una opció més

complicada i obliga a disposar de

capacitats internes de gestió i de control,

però aquest esforç té recompensa.

L’externalització selectiva evita una

dependència excessiva d’un sol

proveïdor i permet gestionar els serveis

d’acord amb les exigències del nostre

negoci o bé les dels nostres clients.

Addicionalment, l’outsourcing selectiu

permet escollir els millors especialistes

de cada àmbit tecnològic. Una bona

estratègia d’outsourcing permetrà que

ens adaptem amb molta més facilitat

als canvis de la nostra demanda
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EXTERNALITZACIÓ. 
AMB L’OUTSOURCING
S’EXTERNALITZEN ELS SERVEIS
PERÒ NO LA RESPONSABILITAT

Carlos Abarca 
De Haro 

Director de Tecnologia
i Sistemes del Grup

Banc Sabadell

L’
L’OUTSOURCING POT

SER UNA PALANCA DE
PROFESSIONALITZACIÓ I

ABARATIMENT DE LA
FUNCIÓ TECNOLÒGICA

QUE CONTRIBUEIXI
POSITIVAMENT A LA

CAPACITAT D’INNOVACIÓ
DE L’EMPRESA I A LA
SEVA PRODUCTIVITAT
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tecnològica, i podrem augmentar-ne o

reduir-ne la capacitat a partir dels

mecanismes que solen formar part

d’aquesta mena de contractes.

A Banc Sabadell comptem amb

partners tecnològics de primer nivell:

IBM gestiona el nostre mainframe

(l’ordinador central del banc); HP

gestiona tots els sistemes intermedis

(servidors Linux, Windows, Unix) i tots

els serveis relacionats amb la impressió

a oficines; Telefónica gestiona totes les

nostres xarxes de comunicació, i

Vodafone s’ocupa dels nostres telèfons

mòbils. Aquests no són els únics serveis

externalitzats del banc però sí els més

importants en l’àmbit de les TIC. En el

nostre cas, tots els outsourcers

(empreses terceres) estan sota el règim

de control i vigilància de la filial

tecnològica del l’entitat, BanSabadell

Information Systems. Això no només

ens permet tenir un control directe

sobre les accions dels nostres

outsourcers, sinó també establir les

nostres pròpies regles i estàndards de

qualitat. La capacitat de control és

sempre una eina extremadament útil en

qualsevol model d’externalització. 

De fet, la principal lliçó que hem

après en els anys d’experiència

d’externalització és que es pot

externalitzar pràcticament qualsevol

servei de tecnologia, però hi ha una

cosa que no externalitzes mai: la

responsabilitat. És justament per aquest

motiu que hem optat per l’outsourcing

selectiu, un model en què en cap cas

no ens desentenem del servei que

presten els nostres outsourcers, i

sempre tenim instruments suficients per

exercir la nostra responsabilitat.

Abans d’externalitzar és necessari

plantejar-se primer quines són les

necessitats tecnològiques de la

companyia i quins objectius perseguim

amb l’externalització. D’altra banda, en

el procés de negociació del contracte

amb el possible outsourcer cal que ens

plantegem quins són els criteris de

mesura de l’èxit; és a dir, com les dues

empreses podrem determinar que s’han

complert els objectius establerts. Per

això s’han d’establir criteris i indicadors

comuns de mesura que hauran de

figurar en el contracte i ens hauran de

permetre adaptar-ne les condicions als

nivells de compliment del nostre
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outsourcer. Aquest exercici de reflexió

previ és necessari per evitar malentesos,

frustracions o bé expectatives no

complertes, i només fent bé aquest

exercici l’empresa serà capaç de

traslladar a l’outsourcer una petició

suficientment concreta.

Un cop triat l’outsourcer, arriba el

moment de firmar el contracte, que és

una part fonamental del procés

d’externalització. Normalment els

acords d’externalització tecnològica

solen pactar-se per terminis llargs

(entre cinc i deu anys), i resulta

inevitable que durant la vigència del

contracte caldrà gestionar canvis

importants en la nostra pròpia

demanda i, en general, en el context

tecnològic, sotmès per la seva pròpia

naturalesa a una dinàmica de canvi

constant. Un bon contracte d’outsourcing

necessita bons procediments de gestió

del canvi; és a dir, que cal preveure la

forma en què l’acord s’adaptarà als

diferents canvis que s’aniran succeint

en el temps. Són contractes difícils de

fer però fonamentals per a la bona

marxa de l’acord. 

Des de finals dels anys 90 fins a

l’actualitat, hem anat fent diferents passos

i ara el nostre ja és un model de provisió

tecnològica molt madur. No l’hem encertat

sempre a la primera, i fins i tot en alguna

ocasió hem hagut de retrocedir o canviar

substancialment algun dels nostres

contractes d’outsourcing, però la valoració

global és molt bona. La nostra política de

provisió tecnològica ens ha permès

acompanyar l’empresa en tot aquest cicle

llarg de creixement i, a més, amb unes

ràtios de cost molt favorables respecte a

la mitjana del sector. En el moment actual,

també hem estat capaços d’ajustar el cost

tecnològic a les dificultats del moment i

la nostra política d’externalització també

ens hi ha ajudat.
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Es van estudiar diferents alternatives

tècniques per portar-lo a terme, i

finalment es va optar per una solució

mixta: el sistema de clients i l’emissió

de factures continuaria sent un

desenvolupament intern i el portal on

es publicarien les factures seria una

solució externa; això ens garantiria un

servei 24 hores els set dies de la

setmana (24x7) i una actualització

tecnològica constant.

Un cop estudiades diferents solucions,

es va optar pel servei de Banc Sabadell

Factura (amb el qual seguim actualment),

que ens garantia tots els objectius

plantejats, a més de proporcionar-nos

l’avantatge de personalitzar el portal

totalment. Així, l’usuari té la sensació que

es troba dins de l’entorn d’Acesa quan

entra a la plataforma.

Després d’un període de desenvolupament

d’un any en el qual es van implementar

tots els circuits d’intercanvi d’informació

entre la plataforma i el nostre propi

facturador, es va produir l’obertura

comercial a principis de l’any 2006.

l servei de facturació

electrònica és una nova

manera de gestionar les factures que

generen els trànsits dels clients per les

nostres autopistes, consultar-les i

obtenir-les en diferents formats, així com

gaudir de la validesa fiscal que atorga

la signatura digital.

Aquest projecte de facturació

electrònica es va engegar a mitjans del

2005 i es va iniciar des d’Acesa, una de

les concessionàries d’Abertis autopistes

a Catalunya. Al llarg del 2005, es van

definir i es van realitzar els requeriments

funcionals i tècnics necessaris per

portar a terme el servei, que en aquest

primer moment es va plantejar amb tres

objectius bàsics. El primer era el servei

al client. A través del portal web, el client

havia de tenir accés a totes les seves

factures de manera ràpida, reduint en

la seva totalitat el temps en la remissió

de les factures que fins en aquell

moment s’estaven enviant per correu.

En aquest sentit, les factures es

generaven i es publicaven el mateix dia.

Com a segon objectiu, calia crear un

sistema de facturació electrònica des

del punt de vista d’emissor de factures.

En aquell moment Acesa generava

800.000 factures a l’any. No obstant

això, el volum de factures que rebia era

molt baix, i per aquest motiu no es va

plantejar la necessitat d’implementar la

versió receptora del sistema. El tercer i

darrer objectiu bàsic era l’accés al

desglossament de la factura (passos per

l’autopista), amb la possibilitat de

descarregant-lo a l’ordinador i realitzar

un tractament automatitzat.

LA FACTURACIÓ DIGITAL 
A ABERTIS AUTOPISTES

Jesús Tabuenca
Fernández 

Cap d’Administració 
i Facturació d’Abertis

autopistes

E
EL SERVEI DE
FACTURACIÓ

ELECTRÒNICA ÉS UNA
NOVA MANERA DE
GESTIONAR LES

FACTURES, CONSULTAR-
LES I OBTENIR-LES EN
DIFERENTS FORMATS
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concessionària del grup les genera; pot

descarregar el detall de les factures per

fer-ne el tractament automàtic; pot

consultar estadístiques de volum de

facturació i dels seus accessos a la

plataforma; i té accés a les seves dades

i la possibilitat de modificar-les.

Abertis autopistes, entre totes les seves

concessionàries, compta amb un volum

aproximat de 50.000 clients als quals

se li generen factures. El volum

d’acceptació de la facturació varia

segons la concessionària i el temps que

aquesta porti integrada en el sistema de

facturació electrònica. No obstant això,

podem dir que el volum d’acceptació

està entorn del 40%. Aquest

percentatge dóna idea de l’èxit que la

plataforma ha tingut entre els nostres

clients, professionals fonamentalment,

i s’ha aconseguit amb l’esforç realitzat

bàsicament en quatre fronts: mantenint

la qualitat i la seguretat de la plataforma

i assegurant una ràpida resposta de les

consultes dels nostres clients; complint

els requeriments de la llei de facturació

electrònica i de la LOPD; realitzant

campanyes de màrqueting per divulgar

els serveis de la plataforma entre els

nostres clients; i conscienciant els

clients dels beneficis ecològics de la

facturació electrònica.

Immediatament després de la posada

en marxa del portal d’Acesa, es va

iniciar el desenvolupament d’ampliació

del projecte a Aucat, una altra de les

concessionàries d’Abertis a Catalunya,

amb els mateixos requeriments.

L’obertura comercial de la plataforma

d’Aucat es va produir el gener del 2007.

Paral·lelament a aquestes

implementacions, internament s’havia

detectat la necessitat de realitzar

processos d’integració de serveis entre

les concessionàries del grup Abertis.

Per aquest motiu es va decidir que el

servei de facturació electrònica que

estaven donant de manera separada

Acesa i Aucat, s’integrés en un sol

portal. Així, un client que entrés a la

plataforma podria consultar totes les

factures que tingués de qualsevol de les

dues concessionàries. El portal unificat

d’Acesa i Aucat va veure la llum el juliol

del 2008.

El gener del 2009 es va constituir

Abertis autopistes, que unifica la gestió

interna de totes les concessionàries del

grup Abertis a Espanya. Un dels seus

objectius era oferir el mateix nivell de

servei als clients de totes les seves

concessionàries. D’aquesta manera es

va iniciar la integració de la facturació

electrònica per a totes les

concessionàries del grup Abertis,

projecte en el qual estem immersos

actualment. L’estiu del 2009 s’hi va

integrar Aumar, i recentment ho han fet

Iberpistas i Aulesa. El procés

d’integració finalitzarà amb la

incorporació d’Avasa prevista per al

primer semestre del 2010.

L’accés a la plataforma unificada es

realitza des de la pàgina web de

cadascuna de les concessionàries.

L’usuari i contrasenya se li envia a cada

client en el moment que se li genera la

primera factura com a client nou, o bé

en el moment que s’obre la plataforma

per als clients que ja facturaven en

alguna de les empreses. En el moment

que el client accepta la facturació

electrònica: deixa de rebre factures en

paper; té accés a les factures signades

electrònicament a la plataforma

l’endemà del dia que s’hagin generat;

disposa de les factures durant el període

legal de validesa d’aquestes; rep per

mail avisos sobre disponibilitat de noves

factures cada vegada que una

AQUESTA PLATAFORMA ÉS UN EXEMPLE 
D’ÈXIT DE LA IMPLANTACIÓ DE LES TIC EN 
ELS PROCESSOS D’INTEGRACIÓ DE SERVEIS

ABERTIS AUTOPISTES,
ENTRE TOTES LES SEVES
CONCESSIONÀRIES,
COMPTA AMB UN
VOLUM APROXIMAT DE
50.000 CLIENTS ALS
QUALS SE LI GENEREN
FACTURES

monografic11.qxd  6/5/10  11:28  Page 70

      



MONOGRÀFIC LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT  | 71

er a la Mutua Intercomarcal,

una mútua d’accidents de

treball i, per tant, una organització de

serveis, la gestió de les operacions és el

cor de tota l’activitat de l’entitat. I és en

el Pla Estratègic on es defineix l’estratègia

d’actuació de l’organització. Un dels

elements fonamentals d’aquest Pla era

iniciar un projecte que tenia l’objectiu de

transformar l’organització i focalitzar-la

en l’eficàcia. S’havia de desenvolupar de

manera que s’assolís un alt nivell de

satisfacció, tant per part dels usuaris

interns com dels externs. Un altre

element que recull el Pla és l’aposta per

la utilització de les tecnologies de la

informació i la comunicació en totes les

activitats de l’organització amb alts nivells

d’innovació. La combinació d’aquests

dos elements ens ha portat a disposar

d’una organització amb una gestió de les

operacions absolutament fonamentada

en la utilització de les TIC i alineada amb

l’estratègia de l’entitat.

Com a element bàsic de la transformació

se situa el procés. L’establiment de la

gestió per processos ha estat, juntament

amb les TIC, el requisit que ha permès

facilitar el control de les operacions a

partir de la comprensió de la nostra

activitat i donar la possibilitat de conèixer

oportunitats de millora i amb una notable

reducció d’errors.

Des de l’àrea d’operacions, la Mutua es

responsabilitza del disseny, la gestió i

l’anàlisi dels indicadors per a la millora

contínua dels processos, alineant

l’estratègia de l’entitat amb l’estratègia

organitzativa i tecnològica.

El primer pas del projecte va ser

redissenyar de nou l’entitat definint els

seus processos de negoci i agrupant les

tasques en conjunts homogenis i lògics

de tal manera que cadascun d’ells

produís un servei determinat.

L’estructura dels processos determina

com es fa cada cosa. Si se segueix la

seva definició i es realitzen les tasques

com determina, s’assegura que les

coses es fan amb eficàcia. També

generen la informació per als indicadors

de rendiment de la institució que

LES TIC EN EL SUPORT 
A LES OPERACIONS

Josep Gómez 
Director d’Estratègia

Organitzativa i
Sistemes d'Informació
Mutua Intercomarcal

MATEPSS 39

P

L’ESTABLIMENT DE LA
GESTIÓ PER PROCESSOS

HA ESTAT, JUNTAMENT
AMB LES TIC, EL

REQUISIT QUE HA
PERMÈS FACILITAR EL

CONTROL DE LES
OPERACIONS

monografic11.qxd  6/5/10  11:28  Page 71

        



72 | MONOGRÀFIC LES TIC: COMPETITIVITAT, SUPERVIVÈNCIA I OPORTUNITAT

permeten el seguiment dels objectius

establerts en el Pla Estratègic.

El paper determinant de les TIC apareix

quan aquests processos s’integren en

un sistema informàtic de suport que

assegura l’eficàcia dels processos fent

que es comportin sempre de la mateixa

manera, que el grau de fiabilitat sigui

molt gran i que la informació de les

variables de mesura del funcionament

d’aquests estigui assegurada. El sistema

informàtic aporta, entre d’altres,

elements clau que incideixen de

manera positiva en el funcionament

global de la Mutua: a) interfícies de

treball (fan que l’execució del procés

sigui sempre igual i independent de qui

ho fa); b) verificació de les dades

(minimitza els errors); c) monitorització

(visualitza l’estat dels processos); d)

mesura de variables d’execució

(s’obtenen elements per a la millora

contínua i millor comprensió de les

activitats); e) satisfacció dels treballadors

(l’absència de conflictes en la gestió dels

processos genera confiança en la pròpia

feina i potència la implicació); f)

satisfacció de mutualistes i treballadors

protegits (la fiabilitat de l’execució

assegura que el servei es fa

correctament amb una bona entrega de

resultats als mutualistes i treballadors);

g) optimització de recursos (el personal

dedica menys temps a l’execució dels

processos i, en conseqüència, pot

dedicar-lo a altres tasques i a atendre

els usuaris externs); h) gestió dels

indicadors (el sistema informàtic

proporciona dades per gestionar

objectius de diversa naturalesa).

Com a resum, la utilització de les TIC

com a suport dels processos ha permès

a la Mutua Intercomarcal assolir elevats

nivells de qualitat ja que aporten

elements d’automatització que

potencien l’eficàcia, redueixen els errors,

permeten la millora contínua, donen

qualitat a les dades, permeten gestionar

els indicadors de funcionament i de

gestió, i impulsen l’estratègia derivada

del Pla Estratègic.

LA UTILITZACIÓ DE LES
TIC COM A SUPORT
DELS PROCESSOS
PERMET ASSOLIR
ELEVATS NIVELLS DE
QUALITAT I EFICÀCIA EN
LES ORGANITZACIONS
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l càlcul, la transmissió,

l’emmagatzematge i la

presentació de la informació requereix

energia. Aquest punt, que sembla obvi,

adquireix rellevància en la mesura que

l’ús dels sistemes d’informació es

dispara com a resultat d’una major

penetració d’Internet i de la

informatització de processos en general,

que se substitueixen activitats físiques

tradicionals per altres d’alternatives en

gran part informatitzades.

Una conseqüència visible d’aquest

canvi és, segons Gartner, el fet de que

les TIC suposen avui el 2% de les

emissions globals de gasos d’efecte

hivernacle a la atmosfera, una xifra

equivalent al sector de l’aviació civil al

complet. Fins i tot, una simple cerca a

Google té un impacte de 0,2 grams de

CO2. O el que és el mateix, un miler de

cerques contamina tant com conduir

un cotxe durant un quilòmetre. 

Però no hem de perdre la perspectiva

del problema. Què ocorre amb el 98%

restant de les emissions? I més

important encara: quin paper poden

tenir les TIC en l’optimització de les

activitats responsables del consum

d’energia i emissió de gasos associats? 

La posició d’IBM1 pot explicar-se des de

tres punts de vista complementaris:

l’increment de la seva pròpia eficiència

energètica, com a empresa de serveis

informàtics amb més de 350 mil

empleats i un parc de nombrosos

centres de processos de dades (CPD);

la provisió de tecnologies de la

informació i la comunicació cada cop

més eficients energèticament i de

serveis en l’àrea destinats a millorar

l’eficiència energètica dels seus clients;

i, finalment, l’aplicació de les TIC per a

la millora energètica dels grans

processos consumidors de recursos,

com la logística i el transport, la

LES TECNOLOGIES 
DE LA INFORMACIÓ I

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA J.M. Brandeiro 
Global Technology

Services ITS Business
Line Executive 

E

NOTES
1. Vegi’s http://www.ibm.com/ibm/environment/policy/
2. Equivalent a l’emissió d’un milió d’automòbils durant un any.
3. http://www-03.ibm.com/systems/migratetoibm/systems/power/efficiency.html
4. Vegi’s http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/?cm_re=masthead-_-solutions-_-asmarterplanet
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IBM LIDERA ELS ESFORÇOS PER MILLORAR LA 
SEVA PRÒPIA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, LA DELS

SEUS CLIENTS I LA DELS GRANS PROCESSOS
CONSUMIDORS DE RECURSOS MITJANÇANT

TECNOLOGIES CADA COP MÉS EFICIENTS
ENERGÈTICAMENT

provisió d’equipament cada cop més

eficient energèticament i en els serveis

de consultoria, gestió i transformació de

la infraestructura amb l’objectiu de

reduir-ne el consum energètic total.

Per exemple, la consolidació de

càrregues Linux en els servidors IBM

System z10EC s’estima que poden

reduir fins a un 80% de consum

energètic sobre els servidors alternatius

per a aquests sistemes operatius. Els

nous sistemes Power 7, recentment

anunciats, incrementen la potència de

càlcul per watt consumit multiplicant,

en alguns casos, per quatre els

rendiments davant de valors

corresponents a sistemes comparables3.

En l’àrea de serveis sobre les

infraestructures TIC, IBM estima que

mitjançant la realització d’estudis

d’eficiència energètica, optimitzant

l’arquitectura dels servidors, mitjançant

l’ús de tècniques de virtualització i

distribució d’electricitat, la gestió de

l’aigua, l’urbanisme, etc..

L’esforç intern d’IBM per millorar la seva

eficiència energètica fonamenta el seu

compromís de lideratge en aquesta

àrea, i és a més una necessitat

imperiosa com a proveïdor majoritari de

serveis d’outsourcing per a altres

companyies. IBM ha invertit 4.100

milions de dòlars en els darrers cinc

anys per a la consolidació de centres

de processos de dades, xarxes i

aplicacions, la qual cosa l’ha dut a uns

estalvis de 5.000 milions de kWh anuals

i a una reducció en les emissions de

carboni associades pròxima als 2,5

milions de tones de CO2
2. En els seus

sistemes, la consolidació de 3.900

servidors en només 30 IBM System z™

mainframes va generar estalvis d’un

80% en el consum energètic associat.

L’oferta d’infraestructura TIC i els seus

serveis associats d’IBM se centra en la

LES TIC SUPOSEN AVUI
EL 2% DE LES

EMISSIONS GLOBALS DE
GASOS D’EFECTE

HIVERNACLE 
A LA ATMOSFERA, UNA

XIFRA EQUIVALENT 
AL SECTOR DE 

L’AVIACIÓ CIVIL
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consolidació, millorant els sistemes de

refredament, aplicant software i mètodes

de gestió dinàmica de l’energia dins dels

CPD, i mitjançant la consolidació

d’aquests, es pot reduir la factura

energètica dels sistemes d’informació

entre un 40% i un 60%. Al final, això

permet fer front a una demanda creixent

de càlcul i mantenir controlat el consum

energètic. En alguns casos, només

mitjançant l’execució d’algunes

d’aquestes mesures de control és possible

oferir els serveis de tecnologies de la

informació sol·licitats dins d’una limitació

de la potència energètica disponible, cosa

que es dóna en certes àrees geogràfiques

i en alguns moments de l’any.

Per acabar, IBM és conscient que la

potencialitat de les TIC va més enllà de

la seva pròpia optimització, i que és

mitjançant el paper que tenen com a

agent capacitador del canvi en la societat

i en les activitats amb més impacte

energètic que el seu efecte pot ser més

important. Aquest és un dels factors

inspiradors de l’agenda “a Smarter

planet”4, basada en els principis

d’instrumentació, interconnexió i

intel·ligència dels sistemes que ens

envolten en el dia a dia, enfocada a la

millora dels serveis, la seva universalitat,

la reducció de costos econòmics i la seva

sostenibilitat medi ambiental. Inclou, per

exemple, iniciatives com Smart Grid, que

ajuda els consumidors a reduir un 10%

la factura de la llum o a baixar en un

15% els pics de la demanda; Smart

Cities, sistema de gestió del trànsit que

ajuda a fer-lo més fluid en ciutats com

Singapur, Brisbane o Estocolm, i redueix

el cost i el temps en el transport; i Smart

Food, amb la qual IBM planteja

l’optimització de la cadena logística dels

aliments, reduint la pèrdua d’aliments i

abaixant-ne el cost de producció.
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EN ALGUNS CASOS, NOMÉS MITJANÇANT
L’EXECUCIÓ D’ALGUNES MESURES DE CONTROL ES
POT REDUIR LA FACTURA ENERGÈTICA DELS
SISTEMES D’INFORMACIÓ ENTRE UN 40% I UN 60%

monografic11.qxd  6/5/10  11:28  Page 75

     



edicat des de fa bastant temps

a implementar solucions de

negoci basades en les TIC, i més

especialment en el món genèric de la

logística, em preguntava si alguna vegada

aconseguiria implementar una solució que,

a més d’adequada, tingui èxit a curt termini

o que almenys fos entesa així. 

Després del que s’ha dit anteriorment i

tenint en compte que el meu client, des

d’ara Light, estava bastant ben cobert

de tecnologia informàtica, no quedava

cap altra solució que ser enginyós i fer

quelcom que els SAP “de torn” i les

tecnologies complexes de gestió dels

magatzems no recollissin.

Sense oblidar que les idees sempre són

dels altres, en aquest cas dels clients,

algú com jo el que fa, modestament, és

canalitzar-les, donar-los forma, buscar

alternatives, etc. Calia començar a

treballar i fer quelcom senzill, pràctic i

rendible. Segueixo sense saber si ho he

aconseguit al 100%, segurament no,

però a continuació resumeixo aquest

cas pràctic per si pot servir a algun

lector com a idea que, a pesar d’estar

sempre tot inventat, molt possiblement

queda una escletxa en la qual es pot

buscar una nova solució.

Primer de tot, cal definir el

funcionament de Light, que es basa en:

un sistema informàtic de gestió general

(SAP); sistemes locals de gestió dels

magatzems i de les plataformes

logístiques; un back office de gestió de

comandes; múltiples magatzems i

fàbriques a Espanya i Europa; i múltiples

punts de lliurament als clients de Light,

a Espanya i Portugal.

A continuació, cal esmentar que les

premisses del problema per resoldre a

Light eren les següents: a) resoldre el

lliurament únic al client final, provinent

de diferents plataformes; b) gestionar el

transport tant d’arrossegament com el
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TIC I LOGÍSTICA EN UNA
EMPRESA INDUSTRIAL
MULTINACIONALManuel Pardo

Pampillón 
AZ engin, SLP

Consultor de negoci
en el camp 

de la logística
Associat/col·legiat

núm. 12.830

D

A PESAR D’ESTAR SEMPRE TOT INVENTAT, MOLT
POSSIBLEMENT QUEDA UNA ESCLETXA EN LA QUAL

ES POT BUSCAR UNA NOVA SOLUCIÓ
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capil·lar (preparació de càrregues); c)

optimitzar la distribució capil·lar amb

avisos previs (tenir els diferents sistemes

informàtics convenientment informats

dels lliuraments i incidències); d) resoldre

les comunicacions entre Light, les seves

plataformes i els proveïdors de transport

mitjançant Internet (via correus

electrònics automatitzats) sense

intervenció de les persones; e) anticipar

les programacions de rutes dels

transports; f) disposar d’una potent base

de dades i un sistema àgil

d’emmagatzematge, que permeti recollir

la diversitat de facturació dels transports

per a Espanya i Portugal; g) aconseguir

una reducció tangible i significativa de la

factura dels diferents transports de Light.

I en aquest últim punt estava el repte

i la possibilitat de l’èxit o no de la

solució. Per intentar resoldre aquest

aspecte, es va desenvolupar una eina

a mida realitzada a Oracle que admet

la classificació per diversos criteris.

També s’ha utilitzat Cristal Reports com

a eina d’impressió de documents.

L’aplicació es presenta en forma de dos

executables diferenciats: usuari (amb

accés als components del dia a dia) i

administrador (amb accés a tots els

components de l’eina sense cap

restricció). I es pot subdividir en

diverses entitats: a) nucli de l’aplicació,

que gestiona l’evolució de la informació

segons l’esquema de: a.1) importació

d’albarans per cross docking

(reagrupació d’albarans inicials

separats segons la seva procedència)

o de manera directa; a.2) gathering

(agrupació d’albarans segons la

destinació i les dates de lliurament en

una nova entitat de rang superior

anomenada document de transport; hi

ha la possibilitat de fer agrupacions

manuals sempre que compleixin unes

condicions; i a partir d’aquest

moment l’aplicació només

considerarà aquesta nova entitat);

a.3) full de ruta (agrupació de

documents de transport segons

destinacions finals compatibles

–trànsit–); a.4) expedició (agrupació
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EL REPTE PER A LA
NOSTRA CONSULTORA
ERA TROBAR UNA
SOLUCIÓ BASADA EN
LES TIC I RELACIONADA
AMB LA LOGÍSTICA I EL
TRANSPORT QUE
PERMETÉS REDUIR DE
MANERA SIGNIFICATIVA
LA FACTURA DELS
DIFERENTS TRANSPORTS
DE L’EMPRESA CLIENT
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de fulls de ruta segons destinacions

de distribució compatibles –arrossegament–);

a.5) prefacturació (facturació dels

serveis realitzats pels proveïdors de

transport, agrupats segons la modalitat

d’arrossegament –expedició: gran

distància i volum– o de trànsit –full de

ruta: distribució capil·lar–); b) consultes

associades a les entitats del nucli de

l’aplicació (compten amb la possibilitat

de seleccionar l’interval de consulta

per diversos criteris i permeten la

navegació des de les entitats de rang

superior cap a les entitats de rang

inferior); c) administració de l’aplicació,

que consisteix en paràmetres

d’execució de l’aplicació (format

frmParametros, és a dir, connexió a

base de dades, selecció d’impressores,

transmissió FTP, directoris per defecte,

etc.), alliberament de recursos

assignats a processos gathering

interromputs, i alliberament de

bloqueig de la base de dades per

interrupció del procés de modificació

del trànsit; d) elements auxiliars, com

ara identificació de l’aplicació (format

AcercaDe), utilitats (format Avance),

mòduls de funcions, etc.

Sense oblidar que la cultura tecnològica

del nostre client (Light), i la seva

implicació en l’èxit, ha fet possible la

bondat de la solució, hem tractat

d’explicar que de vegades no cal la

implementació d’un gran sistema, sinó

que aprofitant les oportunitats de les

tecnologies de la informació i la

comunicació és possible assolir una

solució abans de res rendible i que

romangui en el temps.
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DE VEGADES NO CAL LA IMPLEMENTACIÓ D’UN
GRAN SISTEMA, SINÓ QUE APROFITANT LES
OPORTUNITATS QUE OFEREIXEN LES TIC ÉS
POSSIBLE ASSOLIR UNA SOLUCIÓ RENDIBLE I QUE
ROMANGUI EN EL TEMPS
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