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Època de canvis, canvi d’època

Canvi macro:Canvi macro: 
redefinició del paper de la institucióp p

Canvi meso:Canvi meso:
reestructuració organitzativag

Canvi micro:Canvi micro:
noves competències



Repensar la missió de l’empresa

Quin és el nostre sectorQuin és el nostre sector
Quin és el nostre producteQ p

Qui és el nostre client
Q i é l t ïdQui és el nostre proveïdor

Quin és el nostre valor afegitQuin és el nostre valor afegit

Quin pes té el coneixement en
els nostres processos?els nostres processos?



Canvi organitzatiu (I)g ( )

Gestió internaGestió interna
• com treballen?
• amb què treballem?

cloud computingcloud computing
Teletreball i empresa xarxa
prossumidor



Canvi organitzatiu (II)g ( )

Els nostres experts:Els nostres experts:
• On són?
• Qui són?

Xarxes professionalsXarxes professionals
Crowdsourcing



Competència digital (I)g ( )



Competència digital (II)g ( )

Pla de comunicació:Pla de comunicació:
• El web institucional
• Estratègia a les xarxes

Id i di i l• Identitat digital

Web / Blog
Microblog
Xarxes socialsXarxes socials



Competència digital (III)g ( )

Estratègia a les xarxesEstratègia a les xarxes
• Escoltar
• Parlar

Di l• Dialogar

RSS
Mètriques
Tag / #hashtagTag / #hashtag



Reflexions finals (I)( )

Si una empresa és un capital queSi una empresa és un capital que 
empodera el treball per a la p p
transformació dels recursos, 

è é l• què és una empresa quan el 
capital és un PC+ADSL?capital és un PC+ADSL?
• què/qui és un emprenedor?



Reflexions finals (II)( )

Ser a les xarxes té un futur incert;Ser a les xarxes té un futur incert;
no ser a les xarxes té un futur cert.

L ó t ió ( ltLes xarxes són una extensió (molt 
poderosa) de la vida real No méspoderosa) de la vida real. No més, 
però tampoc menys.



Reflexions finals (III)( )

La competència digital serà tanLa competència digital serà tan 
necessària com la parla o p
l’escriptura.

No per fer negocis:No per fer negocis:
per viure en societat.
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