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Carles Grau
Enginyer industrial
i expert en noves
tecnologies, Carles
Grau acaba de ser
nomenat director
general de la fundació Mobile World
Capital, responsable
del congrés anual
de mòbils de Barcelona. Té una experiència de més de 25
anys en càrrecs de
responsabilitat en
grans empreses del
sector tecnològic,
com ara Microsoft,
de la qual va ser
director a Catalunya
entre els anys 2005
i 2014. Precisament,
des de la seva
responsabilitat en
aquesta multinacional va ajudar
a consolidar el
projecte Connecta,
impulsat per Fundación Esplai i on ell
mateix també va fer
de voluntari. Des del
2013 és membre del
Consell Assessor de
Fundesplai i des del
passat mes de juliol
és membre del seu
Patronat.

@josepvallsh

Josep M.
Valls
A primers de novembre has estat nomenat
director del Mobile
World Capital, la fundació responsable de
l’organització del macrocongrés anual de
mòbils a Barcelona.
Quins són els principals objectius que et
planteges?
Enfoco el meu pas per
Mobile World Capital
com una etapa d'evolució en la qual tractarem
de maximitzar l'impacte
de tota l'activitat de la
fundació al territori. El
meu objectiu és seguir
construint, en col·laboració amb els nostres partners, un llegat que posicioni Barcelona com un
agent rellevant en l'àmbit
digital, tant en el vessant
econòmic com social.
MWCapital es va fundar
per estendre l'impacte del
Mobile World Congress
fa ja més quatre anys.
Des del seus inicis, s’ha
fet una molt bona feina
a través de les diferents
àrees en les quals treballa

l’entrevista

Carles Grau

Director general de la Fundació Mobile World
Capital i patró de Fundesplai

“Un emprenedor és
un somiador que
lluita per arribar
a la seva fita”
la Fundació —innovació,
transformació i capacitació—, però tenim l’oportunitat de continuar
creixent i de posicionar
Barcelona com un referent en l’àmbit digital
global.
En fer-se públic el teu
nomenament vas declarar que volies posar
l’accent en aspectes socials, laborals,
productius i competitius…
Crec amb fermesa en el
desenvolupament de les
persones dins de les organitzacions i crec que
són les empreses que
han de dinamitzar la comunitat per crear punts
de trobada on la col·laboració, la innovació i
el talent comparteixin
espai. L’empresa ha de
generar compromís amb
els professionals a través
d’una relació on tots es
beneficiïn.
L’equip de MWcapital
produeix un impacte
sorprenent per a la seva
petita dimensió. Tenim
davant de nosaltres una
oportunitat per a seguir
creixent i obtenir resultats positius tant en
l’àmbit econòmic com el
social.
Posa’ns tres exemples
de com la tecnologia
mòbil afectarà l’acció
de les entitats socials
Des de la Fundació pensem que la tecnologia ha
de servir per donar resposta als reptes del món
digital però sense oblidar
l’impacte final en la societat i les persones. De fet,
a MWCapital desenvolupem projectes, a través de
d-LAB, que ajuden a millorar la vida de les persones. Ara mateix tenim en
funcionament tres reptes

que donen resposta a diferents realitats socials.
El primer se centra en
l'apoderament de les
persones amb discapacitats. Irisbond i Wayfindr
van ser seleccionats com
a guanyadors. El primer
és una solució de eyetracking que permet controlar dispositius amb els
ulls a persones amb mobilitat reduïda augmentant la seva capacitat de
comunicació. D'altra banda, Wayfindr, l'audioguia
mòbil perquè les persones
amb discapacitat visual
puguin navegar per espais
interiors, s'està testejant
per poder integrar-la en
un centre comercial.
D'altra banda, del segon
repte, sobre la transformació dels models d'ús
i governança de les dades personals de salut,
es van seleccionar també
dos projectes guanyadors: MJN i Salus.coop.
El primer és un dispositiu
capaç de llegir l'activitat
cerebral i, amb una app
basada en intel·ligència
artificial, detectar un
atac d'epilèpsia un minut
abans que succeeixi. Salus.coop, en canvi, és una
cooperativa que apodera
els ciutadans perquè comparteixin les seves dades
personals de salut.
El tercer repte es troba
en la fase de selecció.
Hem rebut 22 propostes
per afrontar el repte del
ciberbullying a través de
la tecnologia i els guanyadors s'anunciaran al
Mobile Week2018.
Tu ets un expert en
innovació a l’empresa.
Les entitats socials es
poden permetre no
innovar?
Les entitats socials han
de treballar internament
en la millora de les seves

habilitats i coneixements
tecnològics. Cal abordar
amb decisió la transformació digital dels
processos de la mateixa
forma que ho han fet altres sectors econòmics.
La innovació tecnològica
serà una eina cabdal per
a apoderar les persones
en risc d’exclusió ateses
per les entitats socials.
Pel que fa al desenvolupament de tecnologia mòbil
sabem que provocarà una
major participació ciutadana, una major capacitació d’habilitats i competències de professionals i
voluntaris.
Com es passa d’innovar (individualment) a
esdevenir una organització innovadora?
Essent emprenedor. Identificant una oportunitat i
organitzant els recursos
necessaris per aprofitarla i portar-la a terme a
través d’una empresa.
Emprendre implica molt
de risc financer i sacrifici
personal, per aquest motiu, per a mi, un emprenedor és, davant de tot,
un valent. Ser emprenedor requereix motivació,
passió, ganes per canviar
les coses, total confiança
i capacitat de convicció,
entre d’altres. És per
això que ser emprenedor
és molt més que arrencar
un negoci. Es tracta d’un

modus vivendi, d’aquella
actitud i aptitud de la persona que decideix apostar
per una idea. Un emprenedor és un somiador que
lluita per arribar a la seva
fita. No deixa de ser un
concepte molt romàntic.
El passat mes de juliol
et vas incorporar al
Patronat de Fundesplai. Què et va moure
a fer aquest pas?
Amb el programa “Conecta” vaig estar al Centre
Cívic de Sant Martí, durant tres mesos, com a
voluntari, amb la gent
que dinamitzava les aules,
perquè els participants
descobrissin els avantatges de la societat del coneixement i de la tecnologia. De fet, vaig animar un
30% dels companys de la
meva anterior feina perquè hi col·laboressin. Allà
vaig conèixer el projecte i
vaig decidir sumar-me a
Fundesplai.
Com a nou membre
del Patronat, quins
objectius en planteges?
El meu objectiu principal
consisteix a posar el punt
de contrast empresarial
en el debat i les prioritats
de la Fundació. En definitiva, trobar les oportunitats perquè el món
empresarial trobi col·laboracions.

Qüestionari

Proust

Si no fossis
enginyer i director
de MWCapital, què
t’agradaria ser?
Crec que seria
professor

Persona que
admires en la vida
real?
Admiro el Rafa Nadal
per la seva capacitat
de sacrifici i concentració.

El teu heroi de
ficció?
Tintín

Què és la felicitat
per a tu?

Veure feliç i contribuir
a fer feliç la gent que
m’envolta.

La teva flor favorita?

Lilium oriental per la
seva olor

Un llibre?

La buena suerte de
Fernando Trias de Bes

Un estil musical?
Pop-rock

Una pel·lícula?
Gladiator

El teu menjar
preferit?
Peix al forn

El teu somni?

Contribuir a fer que
de la màgia de la
tecnologia aprofitem
les oportunitats per
impulsar un món millor, més sostenible.

