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"Allò que no pugui automatitzar-se ni substituir-se per 

un robot tindrà un valor incalculable" 
 

• L'especialista en estratègia digital, Marc Vidal, ha obert l'esdeveniment sobre 
transformació digital que la Universitat Abat Oliba CEU ha celebrat en el marc 
de la seva IX Trobada Anual de Alumni 
• El fundador de MyTaxi, Antonio Cantalapiedra, afirma que "el taxi ha de ser 
una solució més, però no tenir el monopoli" 
• A més, han intervingut en el col·loqui el director de Màrqueting de 
CaixaBank, Javier Mas, el Business Development manager de Google 
Spain&Porturgal, Adolfo Fernández, i la fundadora de Womenalia, Elena 
Gómez de Pozuelo 

 
Barcelona, 30 de juny 2017.- De la mà de la digitalització, assistim al quart capítol de la 
revolució industrial. I com totes les revolucions tecnològiques, tendim a "viure-la com si fos 
una crisi". Però la veritat és que la tecnologia "no ha vingut a llevar-nos el treball", malgrat 
que "la versió oficial" insisteixi a parlar d'un "robocalipsis". Així ho considera l'especialista 
en transformació, Marc Vidal, que ha obert amb una breu conferència l'acte 'Transformació 
digital. El nou paradigma de la innovació", organitzat per la Universitat Abat Oliba CEU en 
el marc de la seva XI Trobada Anual de Alumni. 
 
Segons el parer de Vidal, la transformació digital és un fet de múltiples i profundes 
conseqüències. El ponent ha al·ludit al fenomen "d'innovació exponencial" (en els últims 15 
anys s'han produït tants canvis com en els 150 anteriors) i a una lògica digital en la qual 
"qualsevol cosa física és susceptible de ser substituïda per dades". En aquest context, la 
pregunta que han de fer-se professionals i empreses no és si la disrupció els afectarà, sinó 
"quan i com succeirà i amb quina tecnologia associada". 
 
Ha descrit Vidal un canvi molt lligat a la tecnologia, però això no vol dir que el tecnològic 
sigui l'element sobre el qual ha de gravitar tot. "La tecnologia serà el com, però les 
persones seguiran sent el perquè". De fet, en un món digitalitzat i automatitzat, el valor 
afegit de l'estrictament humà tendirà a revalorar-se. S'ha referit el ponent a aspectes com 
"la creativitat, la imaginació, la intuïció, l'emoció, la sensibilitat o l'ètica". "Allò que no pugui 
automatitzar-se ni substituir-se per un robot aconseguirà un valor incalculable", ha 
destacat. "Un robot mai podrà fer surf, perquè a part d'equilibri, requereix la consciència 
d'on estàs", ha apuntat. 
 
La intervenció de Vidal ha servit per dibuixar les coordenades del posterior debat, en el 
qual, a més d'ell, han participat la fundadora de Womenalia, que va presidir durant deu 
anys l'Associació Espanyola d'Economia Digital, Elena Gómez de Pozuelo, el director de 
Màrqueting de CaixaBank, Javier Mas, el managing director de Balandra Software i 
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fundador de MyTaxi, Antonio Cantalapiedra, i el Business 
Development manager de Google Spain&Portugal, Adolfo 

Fernández. 
 
Cantalapiedra ha tingut ocasió de compartir el seu criteri sobre la problemàtica que 
actualment viu el sector del taxi. Al seu judici, el taxi ha de ser "una solució més, però no 
tenir el monopoli". Es requereix "un nou marc regulatori perquè convisquin un taxi 
digitalitzat i les VTC". A més, considera que, en el llarg termini, serà "la mobilitat autònoma 
la que lideri". 
 
Nous marcs regulatoris 
 
La pertinència d'establir regulació que posi ordre en fenòmens nascuts de la mà de la 
societat digital ha sortit a col·lació diverses vegades al llarg del col·loqui. Una d'elles, en 
tractar el tema dels lloguers turístics a través de plataformes digitals. "Si es regula amb 
sentit comú, aflorarà economia submergida i llocs de treball", ha assenyalat Elena Gómez 
de Pozuelo. Per la seva banda, Marc Vidal ha volgut matisar que plataformes com Airbnb 
"no són col·laboratives. Són cadenes que l'única cosa que han fet és desfer-se 
d'intermediaris". 
 
El futur 
 
Tractant-se d'un esdeveniment sobre transformació digital, era inevitable la pregunta sobre 
quines tendències marcaran el futur. En referència al seu sector, Javier Mas, pronosticat 
"una disrupció" al món de la banca, encara que no es pugui determinar encara "ni quan ni 
com". Vidal també creu que una gran sacsejada aguaita al sector financer: "Dins de deu 
anys, els bancs no seran el que són avui. El bitcoin i la criptomoneda ens situen al moment 
exacte de l'inici del canvi". Adolfo Fernández ha apuntat a l'impacte que les impressores 3D 
generaran en el sector logístic. Finalment, Gómez de Pozuelo ha centrat la seva mirada en 
el consumidor. "Cada vegada més, som 'disfrusuarios'. La gent ja no vol una propietat sinó 
fer ús dels béns i serveis". 
 
Formació davant l'impredictible 
 
La magnitud dels canvis té també que tenir reflex en el model educatiu. "Es necessiten 
professionals que sàpiguen aprendre, que sàpiguen afrontar els canvis", ha assenyalat 
Adolfo Fernández. Tots han coincidit en la impossibilitat accedir a un coneixement tancat i 
complet, donat l'impredictible del procés en el qual estem immersos. "És impossible ser 
expert en transformació digital, com a molt es pot ser un especialista, una personal 
informada". Per la seva banda, Javier Mas, aposta perquè es "fomenta l'emprenedoria" en 
les institucions educatives. 
 
Ha moderat el debat la vicerectora d'Ordenació Acadèmica de la Universitat Abat Oliba 
CEU, Eva Perea.  


