
Com innovar i dinamitzar 
la transformació digital a 

les organitzacions 
 
 

Un viatge de descoberta  



 
 

“Qui bé t'estimi, et farà viatjar”  
  Anònim 

 
 
 

“L'autèntic viatge de descobriment 
no consisteix a cercar nous 

paisatges, 
sinó a tenir una mirada nova” 

   Marcel Proust 
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Entorn complicat i complex 
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Transformació digital 
 

 

Professionals que col·laborant de manera àgil en un entorn 

complicat i complex emprant noves metodologies de treball 

on es comparteixen objectius i responsabilitats per tal de 

crear noves solucions tecnològiques que aportin valor, 

observar l’entorn per detectar noves oportunitats i eliminar 

tot allò que representa un llast per l’eficàcia i la 

diferenciació. 

  

La seva missió és provocar i liderar un canvi estructural 

positiu fonamentat en les noves tecnologies i les  noves 

formes de treballar. 



 
"Viatgem per canviar, no de lloc, 

sinó d'idees"  
    Hipòlit Taine 

 
 

“Alguns llocs són un enigma, 
altres una explicació”  

   Fabrizio Caramagna 
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