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No sobreviuen 
les espècies 
més fortes, 
ni les més 

intel·ligents, 
sinó les que millor 

s'adapten als 
canvis 

Charles Darwin



Agenda
1. Introducció a la 

revolució digital
2. Top tecnologies 

disruptives
3. Guia per a 

sobreviure a la 
revolució digital

4. Riscs
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Què ets tu ?

Dinosaure
Digital

Immigrant
Digital

Nadiu
Digital

Martin Cooper
Motorola



Sectors que ja han patit la Revolució
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XXI Resistències al canvi



8 XIX Luddites
Resistències a la 
Revolució Industrial



Els Governs corren el risc de ser irrellevants en el futur



Mobilitat del transport públic



Moneda
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Top 
Tecnologies 
Disruptives

Miquel Estapé



Computació al núvol
x2 cada 18 mesos (Llei de Moore)
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Mòbils (5G)



Un mòbil fa de tot, menys de telèfon
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http://pennystocks.la/internet-in-real-time/

Xarxes Socials



Internet de les coses



Big Data



Les Dades són el petrol del segle XXI 
(Clive Humby, 2006)

.. Però si no es “refinen” no es podran fer servir

2008 2018
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No tota la 
informació amb
valor public està
accessible per 
l’Administració



Intel·ligència Artificial



Robòtica i Drons



Realitat Augmentada - Virtual



Blockchain



Economia Col·laborativa
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Observatori de les oportunitats de les 
tecnologies disruptives per als ajuntaments

innovacio.aoc.cat



Barreres al
Canvi

Miquel Estapé



Resistències al canvi
“A la única persona a qui li agraden els canvis és a un nadó mullat” Mark Twain
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“No n’hi prou amb que l’estat de les coses 
que volem promoure sigui millor que el que 
la va precedir, ha de millorar el suficient
com perquè compensi els mals de la 
transició”

John Maynard Keynes
“Two memoirs - Dr. Melchior a Defeated Enemy and My
Early Beliefs”
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Barrera
cultural
1ª màquina 
d’escriure 
comercial 
(Wikipedia)
• La primera 

máquina de 
escribir con 
éxito comercial 
real fue 
inventada en 
1867 por Sholes, 
Glidden y Soule. 

• La patente fue 
vendida a E. 
Remington and 
Sons (famosos 
como 
fabricantes de 
máquinas de 
coser)
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Correu electrònic rebut el 31/10/18 
sobre la petició de signar per mitjans electrònics un conveni 

entre l’AOC i una associació privada 

(···) Sobre este particular me temo que en este caso 
tenemos que recurrir a los métodos tradicionales 
porque en materia de registro de la información que el 
Ministerio exige a las Asociaciones, nuestra 
experiencia reciente demuestra que lo quieren todo 
en papel.
Dicho esto agradeceríamos que imprimáis dos copias 
del convenio definitivo, firmadlas a mano y enviadlas 
por correo postal (···)
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El Sector Públic està dissenyat 
per a NO canviar

• Manca de professionalització de la gestió pública i 
cicles polítics

• Model de funció pública
• Selecció, atracció del talent, retribució, 

renovació
• Manca de formació continuada en habilitats i 

competències
• Manca d’una visió estratègica consensuada a llarg 

termini
• Priorització / distribució dels recursos

• Solapament (competició) de competències / 
iniciatives d’organismes diferents

• Manca d’incentius a la col·laboració
• ...
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Perquè:

“la cultura es 
menja l’estratègia 
per esmorzar” 
Peter Drucker
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Guia per a 
sobreviure a la 

revolució digital
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Missió



Orientats a una Missió i Visió



Orientats a una 
Missió i Visió



Primer, el Repte. Després, la Tecnologia
la tecnologia és un mitja, no un fi
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Digital, Obert i 
Ubiqüitat

per defecte



La transformació digital comença 
per un mateix



Digital per defecte



Oberta



Ubiquitat
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Experiència 
d’Usuari

UX



Experiència d’usuari = Fer-ho fàcil



Experiència d’usuari



Experiència d’usuari



KISS UX
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Talent



57Les persones són la clau





Apoderar les persones
Ciutadà al Centre



Gestió del Talent
Selecció i Desenvolupament



Competències 
Digitals del 
segle XXI



Competències Digitals segle XXI
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Gestió del 
Canvi



Cal Liderar el Canvi i
la Transformació Digital



Projecte a llarg termini (no hi ha dreceres)



La transformació (digital) és Artesania



Beneficis per a tots
Ciutadans, treballadors públics, secretaris/interventors i polítics



Gestió del Canvi segons John Kotter
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Pioners



Corba d’adopció de serveis innovadors
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Quick Wins



Regla de Pareto

20% Esforç 80% Problema



Comunicació
col·laborativa
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El Ciutadà 
al Centre



Usuari al Centre





Preguntant la seva 
satisfacció i opinió

Demanant 
propostes de millora 

i que les votin

Impulsant processos 
de creativitat 

col·lectiva (reptes)

Tallers design thinking

Analitzant el seu 
comportament

Fent anàlisis 
predictius del seu 

comportament futur

Ciutadà al Centre: com ho fem?





Metodologies de Disseny de Serveis

Model del doble diamant del British Design Council
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Agilitat
(Antiburocràtic)



Àgil i “Lean”
(antiburocràtic)
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Lean Government (radicalment antiburocràtic)



Metodologia NO Àgil: Cascada



Metodologies Àgils (Lean)





El que demana el Client i el que realment necessita
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Innovació
(experimentar i aprendre)
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Innovació
“If I had asked people what they wanted, 
they would have said faster horses” 1899 Henry Ford





Factors clau de la Innovació



Cal fer Preguntes incòmodes



Cal trencar les Jerarquies



Innovació Oberta

Miquel Estapé





Lean Canvas



Espais d’experimentació (i d’error)



Innovar és provar – avaluar – aprendre - provar
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Avaluació
en base a les 

dades



Avaluació



Gestió dirigida per 
les dades



Benchmarking: aprenent dels millors
Comparar, aprendre i copiar (de forma adaptada)
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Col·laboració



Col·laborar i Compartir



Economia Digital i Col·laborativa (s. XXI)

Economia Tradicional (s. XX)
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Humana



Tecnologia és un 
“commodity” 

La Satisfacció Ciutadana 
NO es pot externalitzar

Quin és el rol clau dels Governs?



Humana



Nadius digitals
109
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Riscs

Miquel Estapé



Riscs (uns quants i no petits)

• Privacitat
• Ciberseguretat

• Ètica
Llibertats
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El major risc és NO fer res





Revolució i Innovació Digital
Miquel Estapé


