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Es va publicar en el
canvi de mil∙lenni i
ara apareix una edi
ció actualitzada de
La aventura creati
va, d’André Ricard.
Es tracta d’un llibre
que aborda el feno

men de la creativitat començant
pelsmecanismesevolutiusdelana
turalesa, ambunespautes que tam
bé han seguit els humans, diu l’au
tor, en crear el que configura el seu
entorn artificial. Ricard reflexiona
sobre els objectes i la nostra relació
amb ells, sobre les implicacions de
la tècnica en la creativitat i sobre el
capritxós recorregut de l’acte crea
tiu i els recursosperemprendre’l.

NOVETATS
 LLIBRES

Posar el món en línia
Kranz examina la
revolució de l’in
ternet de les coses,
amb un potencial
d’11,1 bilions de
dòlars per al 2025

Justo Barranco
Enl’actualprocésde transformació
digital una de les tendències amb
mésforçaés l’anomenat internetde
les coses, una nova fase de la xarxa
enquè jahihamésobjectes i dispo
sitius connectats, uns 17.500 mili
ons, que persones: unes 3.300. Els
objectes connectats a la xarxa són
avui menys de l’1%, però el gegant
tecnològicCiscopreveuquedecara
al2020hihauràuns50.000milions
d’objectes connectats. Objectes,
màquines, sensors i dispositius de
totamena amb la capacitat de com
putar, emmagatzemar i comunicar.
Perpoderrecopilar,processar idis
tribuir informació a la xarxa a què
es connecten. Una informació que
ajudaaprendredecisions ioptimit
zar processos en la fabricació, el
transport, l’energiaoels serveispú
blics.
Una revolució que uneix el món

físic i el digital, quehoconnecta tot,
i amb unes possibilitats que ja fan
que grans empreses de tots els sec
tors hi estiguin invertint massiva
ment: la consultoraMcKinseyxifra
el seu impacte econòmicper a l’any
2025en11,1bilionsdedòlars(!)Sen
seesperarallavors,l’aplicaciódeles
possibilitats de l’internet de les co
ses en el món de l’empresa ja ha
aconseguit resultats com els de
HarleyDavidson, que ha aconse
guitunamillorad’entre10i25vega
desenlafabricaciósotademanda:si
abans de l’internet de les coses els
amantsd’aquestamarcapodien tri
gar 18 mesos a tenir la seva moto
personalitzada,ara, idesprésdepo
sar a funcionar íntegrament una de

les seves fàbriques amb la tecnolo
gia de l’internet de les coses, han
aconseguit augmentar la velocitat
dedecisióun80%gràcies a la coor
dinació del personal i el rendiment
de la producció ha augmentat un
6,8%... de manera que la mateixa
moto ara pot estar fabricada en tan
solsdues setmanes.
Per Maciej Kranz, vicepresident

del grup d’innovació estratègica de
Cisco i autor del llibre Internet of
things–encastellà,malgratel títol–,
l’internet de les coses simplifica

processos, redueix costos i millora
la productivitat, i una vegada espo
pularitzi i se’n reforci la seguretat
no serà una bombolla o una moda
–encara que de vegades ho sembli
pel bombo publicitari que se li ha
donataquestsúltimsanys–sinóuna
oportunitat econòmica revolucio
nària. L’internet de les coses, asse
nyala, canvia completament les ca
denes de valor tradicionals i obliga
les empreses a redissenyar tot el
que fan, cosa que aconsegueix, per
exemple, que l’èpocadepersonalit
zació massiva de la fabricació de
què parlaven alguns visionaris fa
uns anys ara pugui ser una realitat
eficient. Es podrà connectar amb
tot i gairebé en temps real –per
exemple les cadenes de producció
amblesdepeces–ilesempresespo
dran continuar rebent informació
dels productes que treuen al mer
cat.Els cotxes, recorda, ja sónpràc
ticamentun smartphone ambrodes
ple de sensors, radars, càmeres i
processadorsquebenaviatenspor
taranonvulguemanar.Un internet
de les coses que canviarà també la
manera com ens relacionem amb
l’entorn i fins i tot com ens cuidem
lasalut.
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L’internet
de les coses
canviarà la
relació que
tenimamb
l’entorn

Harley
Davidson ara
fabrica en
setmanes
motos que
abans
trigaven 18
mesos
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Un manual per in
tentar aplicar la in
novació en qualse
vol procés de llan
çament d’un
producte o servei
almercat. Es tracta
d’entendre l’opor

tunitat, definir la idea i validar el
model, i per a això l’autor se ser
veix d’eines d’anàlisi estratègic,
design thinking o desenvolupa
ment de clients, i d’exemples de
startups i empreses consolida
des, per configurar un full de ru
ta que permeti passar de la idea
al model de negoci creant
valor per als clients a qui s’adre
çarà.
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Unmanual, en edi
ció bilingüe espa
nyolanglès, per
conèixer les expli
cacions i la termi
nologia en tots dos
idiomes sobre els
fonaments de la di

recció financera. El volum, diri
git a estudiants i a professionals
de les finances, combina teoria i
pràctica per intentar oferir als
lectors els fonaments de les fi
nances. Des de l’explicació
de manera senzilla dels
diferents conceptes financers,
a un últim capítol que analitza
la crisi financera de l’any
2007.
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Francesc Raventós
Exdegà del
Col∙legi d’Economistes
de Catalunya

Moviment i
fugida d’empreses

La situació política que
estem vivint a Catalu
nya ha suposat una
fuita de seus socials
d’empreses catalanes.

Alguns d’aquests moviments tenen sentit,
com ara el de CaixaBank o Banc Sabadell,
per evitar la retirada massiva de dipòsits i
assegurarse el suport del Banc Central
Europeu i del fons de garantia de dipòsits.
També té un cert sentit el trasllat d’em

preses de serveis o de consum que tenen
bona part dels seus clients a la resta d’Espa
nya i tenen por d’un cert boicot. Algunes
empreses importants i la majoria de multi
nacionals continuaran aquí perquè ja estan

acostumades als canvis
polítics a molts països.
Així ho ha afirmat Seat
o la Cambra de Comerç
Francesa de Barcelona.
Quins efectes tenen

aquestes fuites de seus
socials d’empreses?
D’entrada generen un
efecte psicològic en
contra del procés, però
amb pocs efectes reals,
ja que l’empresa conti
nuarà al mateix lloc de
sempre. En el futur

dependrà de com evolucioni tot. Pel que fa
als efectes fiscals, són mínims, ja que els
impostos més destacats es paguen on hi ha
la principal activitat econòmica, que és
Catalunya.
És cert que aquests moviments no són

desitjables. Però vegem l’altra cara de la
moneda. Si Catalunya esdevé un estat inde
pendent, com ara Dinamarca, Àustria, No
ruega o Suïssa, moltes empreses hauran
d’obrir aquí una seu social per atendre el
mercat català, que té set milions i mig de
consumidors. Catalunya, amb un estat pro
pi, també necessitarà disposar d’un conjunt
d’empreses, llocs de treball i funcionaris per
atendre els serveis públics i els mercats
regulats.
Els avantatges de disposar d’un estat pro

pi són evidents. Es prenen directament les
decisions que més convenen, com ara, les
inversions a fer. Un altre fet bàsic és que la
hisenda catalana ingressa tots els impostos i
evita així el dèficit fiscal.
Una desestabilització de l’economia no

interessa a ningú. Entre altres coses, l’Estat
espanyol té un deute d’un bilió cent mil
milions d’euros. El Fons Monetari Interna
cional ja ha advertit que unes tensions pro
longades en relació amb Catalunya podrien
afectar les inversions a Espanya. En els
mercats financers hi ha nerviosisme.
Qualsevol període de transició crea dis

funcions, però un país petit, econòmica
ment viable com és Catalunya, amb un teixit
empresarial dinàmic, innovador i competi
tiu en un món obert, té moltes més possibi
litats de millorar el benestar dels ciutadans,
que, en definitiva, ha de ser l’objectiu de la
política.
Què cadascú opini i decideixi el que cre

gui més convenient, però femho lliurement
amb el màxim d’informació i objectivitat
possible. |

L’altra cara
Si Catalunya fos
independent,
moltes
empreses
haurien d’obrir
aquí una seu
social per
atendre el
mercat català


