
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sense una cultura de la innovació, les possibilitats d'èxits són mínimes" i  "el capital humà és 

fonamental si vols innovar; s'ha de ser capaç de fer evolucionar el producte, sense ell és 

impossible". Van estar dues de les afirmacions que va fer el directiu d’HP Albert Serra durant el 

debat “Converses d’Innovació” del 19 de novembre de 2014. 

 

Hewlett-Packard (HP) ven dues impressores cada segon al món i dues són les innovacions 

setmanals que generen els 400 enginyers del centre d’I+D de Sant Cugat, des d’on l’empresa 

desenvoluparà  les seves impressores 3D per a tot el món. El centre d'R+D d'HP a Sant Cugat 

és considerat el referent en innovació de la multinacional fora dels Estats Units. De fet, gràcies 

a la innovació, aquest centre ha adquirit una gran capacitat de transformació i actualment 

ocupa més de 3.000 persones, acull onze negocis de la companyia i assumeix responsabilitats 

tant europees com mundials.  

 

Albert Serra és el director mundial R+D de la divisió d’Impressió en Gran Format d’HP. 

L’empresa és associada a Sant Cugat Empresarial. 

 

 Quin és el repte de futur del centre d’excel·lència d’HP a Sant Cugat en matèria 

d’innovació, recerca i desenvolupament? 
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Mitjançant la innovació, creem valor. La gestió de la 

innovació tendeix a seguir un model molt més obert 

i busca integrar també la innovació que aporten 

universitats, centres tecnològics o altres empreses 

de l´entorn local o global. 



En aquests moments estem treballant en un parell de projectes d’innovació disruptiva que 

pensem que tindran un impacte molt rellevant en els nostres clients i la indústria en general. Un 

d´ells és una nova línia d´impressores de gran format basada en tecnologia PageWide 

(consisteix en un capçal d’impressió estàtic que cobreix tota l´amplada de la pàgina) que ens 

permetrà oferir impressions molt més ràpides i en color al mercat reprogràfic. 

 

L´altre gran projecte gira al voltant de la impressió 3D. Estem desenvolupant una nova 

tecnologia, Multi Jet Ink Fusion, que pensem que esdevindrà una  nova revolució industrial, ja 

que oferirà velocitats d’impressió 10 vegades superiors a les existents, millors acabats i a 

costos extremadament competitius.  

 

En aquest sentit veiem el futur amb molta il·lusió i amb molta confiança sobre les possibilitats 

que tenim de seguir oferint valor als nostres clients  i fent créixer el negoci apostant de manera 

decidida per la innovació. 

 

 Com es desenvolupa i com s’integra la cultura de la innovació  dins de 

l’estructura de gestió de l’empresa. Com és fomenta la creativitat de l’equip 

professional? 

 

HP des dels seus inicis fa ja quasi 75 anys. ha tingut la innovació com a part fonamental del 

seu ADN. No hem d'oblidar que Bill Hewlett i Dave Packard, els fundadors de l´empresa, eren 

dos enginyers que van arrencar el negoci en un garatge, a partir d’una idea basada en 

innovació tecnològica. 

 

Un dels elements fonamentals a l´hora d´implantar una cultura de la innovació és que ha de ser 

tranversal, implicant a tots els nivells de l´empresa, des de la direcció general als diferents 

equips de cada una de les funcions. És una cultura que no  es concentra només en la innovació 

tecnològica, sinó també en innovacions de models de negoci, de processos o de models 

organitzatius. 

 

Crec que també és bàsic que la direcció de l´empresa entengui la innovació com a motor 

fonamental pel creixement sostingut a llarg termini i que aquesta rellevància del fet innovador 

cali a l'organització. Naturalment això s´ha d´acompanyar d´una estratègia d’innovació. En el 

nostre cas, aquesta estratègia valora no només la innovació dirigida, entesa com aquella que 

busca un objectius clarament definits a partir d´un pla de negoci (el que anomenem innovació  

“tops down”), sinó també la innovació que es crea a partir de les idees i la creativitat de 

cadascuna de les persones que integren l'organització (el que anomenem innovació “bottom 

up”). 

 

 



 Com l’empresa afronta el risc de l’activitat innovadora? 

 

La innovació per definició implica un cert nivell de risc que la direcció ha d'estar decidida a 

assumir i a promoure. A partir d’aquí, s´ha de buscar un model de gestió de la innovació que 

fomenti un balanç adequat del nivell de risc. Un model on es combinin innovacions 

incrementals de risc moderat i innovacions disruptives on s´assumeixen riscos molt més elevats 

però al mateix temps que s'ofereix un potencial de creació de valor molt més alt. 

 

 Quin és el paper de la innovació en temps de crisi? 

 

Crec que és vital. En temps de crisi és quan és més important pensar en com i què s´ha de 

canviar per precisament superar la crisi i al final, això no deixa de ser innovació. És aleshores 

quan és vital entendre molt bé quina és la nova situació de l´entorn, dels nostres clients, de la 

competència  i de la nostra pròpia empresa i buscar, mitjançant la innovació, la creació de 

valor.  

 

 Com l’activitat d’HP en matèria d’innovació incideix en el desenvolupament i 

activitat empresarial del territori.  

 

Crec que hi incideix de diverses maneres. Primer, en la creació directa de llocs de treball. En 

aquest moments al centre de Sant Cugat treballen més de 3.000 persones i tenim un dels 

grups més importants de R&D d´HP en el món.  

 

També hi incideix fomentant una xarxa de col·laboració amb empreses de l´entorn que 

col·laboren en els nostres projectes. De fet, al voltant del 30% de les inversions de R&D que 

gestionem reverteixen en empreses del territori. 

 

També pensem que és important crear una vinculació amb el territori des d'un punt de vista 

social. En aquest sentit fomentem que tant els empleats, mitjançant activitats de voluntariat 

social, com nosaltres mateixos com a empresa, col·laboracions amb la nostra comunitat a nivell 

de foment de la cultura i l’educació, en la majoria dels casos amb tecnologia desenvolupada al 

propi centre.   

 

 Com ha de contribuir l’entorn per afavorir la captació d’inversió i de talent? El 

potencial de Sant Cugat i la seva àrea d’influència (CiT) com a territori  

 

En primer lloc es fonamental gaudir d’una bona xarxa de universitats que puguin aportar el 

talent que necessitem per innovar. En el nostre cas valorem molt la diversitat i tenim empleats 

de més de 60 països diferents, però tot i així, un 70% de les persones que treballem a Sant 



Cugat ens hem format en universitats del nostre entorn. Penso que en aquest sentit estem en 

una bona situació ja que gaudim d´universitats de molt prestigi internacional. 

 

És igualment important comptar amb un teixit d´empreses properes amb les que puguem 

col·laborar i que puguin complementar les nostres capacitats.  També crec que l’administració 

té un paper important a l´hora de crear un marc adequat que incentivi la innovació i la gestió 

dels riscos i les inversions que mencionava abans. 

 

 La importància de la captació de talent. El gap entre la formació universitària i 

les necessitats reals de l’empresa. Ha millorat? Quin és l’estat actual de la 

col.laboració universitat-empresa? 

 

El poder atraure talent és fonamental. Com deia abans, crec que tenim universitats de molt 

nivell al  nostre entorn i això es un molt bon punt de partida. Tot i això, per exemple, en aquests 

moments a vegades veiem que en certes especialitzacions d´enginyeria ens costa trobar els 

perfils adequats. Segurament té a veure amb la manca de vocacions per a aquest tipus de 

carreres que han minvat en els últims anys al nostre país. És important redreçar aquesta 

situació i incentivar la vocació tecnològica dels nostres joves des d´edats primerenques.   

 

També crec que encara que la formació acadèmica que aporten les universitats és alta, hi ha 

però, certes mancances en la formació d'algunes habilitats transversals. Per exemple: el 

coneixement d´idiomes o la gestió de projectes o les capacitats per comunicar en públic. 

 

En el nostre cas hem posat en marxa un programa anomenat Inno+Talent25 de formació dual i 

que fem en col·laboració amb La Salle Campus Barcelona-URL y el Centre Tecnològic Leitat i 

que té com a objectiu potenciar el talent de joves titulats en enginyeries superiors i carreres 

científiques a través de la innovació i la formació dual  establint vincles de qualitat entre la 

universitat i la nostra empresa. 

 

 Quin és el nou paradigma de la competitivitat empresarial  des de la perspectiva 

la innovació i la gestió del talent i del coneixement?. I el paper del treball en 

xarxa i la innovació col·laborativa global i local? 

 

La gestió de la innovació en una corporació com la nostra ha canviat de manera significativa en 

els últims anys. Abans, el model era molt més endogàmic i tot girava al voltant del que 

desenvolupàvem dins dels nostres centres de R+D. Ara el model és molt mes obert i busca 

integrar també la innovació que aporten universitats, centres tecnològics o altres empreses de 

l´entorn local o global. Aquesta és una tendència que ha començat a guanyar força l´última 

dècada  i que en el nostre cas crec que encara serà mes rellevant en els propers anys. 


