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Presentació del Digital Impulse Hub 
Llotja de Mar, seu del Consell General 

de Cambres de Catalunya 
 

Presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 

Barcelona, president del Consell General de Cambres de Catalunya, rector de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, 

 

Hi ha un malentès bastant difós en l'àmbit de la innovació que ho fia tot a la descoberta, 

a ser pioners, a ser disruptius. I és que, sense negar la rellevància d'aquests trets, sovint 

oblidem que la innovació més valuosa és, en primer lloc, aquella que arriba en el moment 

oportú, perquè les millors idees han de ser, també, fructíferes.  

 

I, en segon lloc, de la mateixa manera que necessitem que la innovació superi la fase 

de prototip per escalar industrialment, també ens cal que aquesta mateixa innovació es 

filtri més enllà dels laboratoris i espais d'experimentació per amarar el conjunt de la 

societat amb un impacte real sobre la ciutadania.  

 

"La transformació digital es troba just en aquest punt: disposem 

d'una tecnologia madura, cap sector ja no n'és aliè i la pandèmia n'ha 

accelerat la implantació i el caràcter decisiu." 

 

El Digital Impulse Hub, que avui presentem, n'és la constatació, una constatació que 

pren forma d'espai de trobada on mancomunar esforços perquè aquesta transformació 

digital impacti en el territori, tot connectant el teixit empresarial amb la recerca i 

l'educació universitàries, i amb les administracions públiques i la ciutadania. 

 

Des de la UOC, podem sumar-hi la nostra expertesa digital, la nostra recerca i formació 

i, fins i tot, la nostra emprenedoria. I subratllo el verb sumar-hi perquè tota aportació —

començant per la nostra— només pren sentit si treballem interconnectats amb el talent, 

les necessitats i les capacitats presents en la resta de la societat en general i en 

l'economia en particular.  

 

Es tracta de competència, però no de competència entesa com a rivalitat, sinó de ser 

complementaris per ser més competents: amb aquest esperit, posant en comú 

capacitats, aptituds i actituds, començant des de l'àmbit universitari, on sempre és un 

honor i un privilegi coincidir amb els bons amics de la Universitat Politècnica de 

Catalunya.  
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La transformació digital és com una marea creixent, capaç d'elevar tots els vaixells, des 

dels grans transatlàntics en forma de multinacionals fins a la gran diversitat de naus que 

componen les petites i mitjanes empreses catalanes, tot cobrint des de la indústria 

manufacturera fins a l'enginyeria o el comerç. 

 

"La transformació digital és com una marea creixent, capaç d'elevar 

tots els vaixells, des dels grans transatlàntics en forma de 

multinacionals fins a la gran diversitat de naus que componen les 

petites i mitjanes empreses catalanes, tot cobrint des de la indústria 

manufacturera fins a l'enginyeria o el comerç." 

 
Aprofitar-ho depèn de nosaltres. Avui la transformació digital és ja condició necessària 

per garantir el futur del nostre teixit productiu i de les noves generacions, que s'hauran 

d'incorporar a un mercat de treball exigent i canviant. 

 

La travessia ha començat. Moltes gràcies.  

 

Josep A. Planell 

 

 


