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La mobilitat, prioritat empresarial

La mobilitat ja ha adquirit el rol 
d’inversió estratègica. L’estudi Ac-
centure Mobility Insights 2014 confir-
ma que és una de les tecnologies di-
gitals més importants per a totes les 
empreses. Aquest estudi global rea-
litzat entre 1.475 directius de 14 paï-
sos s’ha dut a terme al nou Centre de 
Mobilitat que Accenture ha inaugu-
rat recentment a la seu de la Funda-
ció Mobile World Capital (FMWC) de 
Barcelona. En l’estudi, el 43% dels 
directius d’arreu del món enques-
tats van citar la mobilitat com una 
de les seves dues principals priori-

Un estudi d’Accenture 
destaca la importància
de la inversió digital

tats per a aquest any, mentre que 
el 68% dels executius espanyols la 
van incloure entre les seves cinc pri-
oritats.
 La gran majoria dels participants 
espanyols (79%) consideren les tec-
nologies digitals com una inversió 
estratègica per créixer i arribar a 
més clients. De fet, únicament 10 
de cada 100 empreses espanyoles 
no tenen una estratègia formal so-
bre mobilitat. No obstant, i malgrat 
aquesta tendència positiva, encara 
hi ha una sèrie de carències estratè-
giques, operatives i organitzatives 
que suposen un obstacle a l’hora de 
fer realitat el potencial de la mobili-
tat de manera plena.
 Aquests reptes tenen a veure 
amb les dificultats per adquirir ca-

pacitats mòbils, l’absència d’indi-
cadors per mesurar-ne l’eficàcia i la 
falta d’inversió suficient per respon-
dre a les prioritats en mobilitat.
 De les empreses de tot el món que 
han aconseguit una rendibilitat su-
perior al 100% de les seves inversi-
ons en mobilitat durant els dos úl-
tims anys (1 de cada 10), més de dos 
terços asseguren haver adoptat i 
desplegat amb èxit tecnologies mò-
bils, davant de només un 45% de les 
altres empreses.
 El Centre d’Innovació d’Accen-
ture per a Mobilitat a Barcelona té 
una plantilla de 16 arquitectes i con-
sultors experts en mobilitat, que 
treballen en projectes per a diver-
sos sectors. «Estem enormement sa-
tisfets del nostre vincle amb Accen-
ture i de les possibilitat de portar a 
terme reflexions i accions conjun-
tes», explica Agustí Cordón, vicepre-
sident executiu de Mobile World Ca-
pital Barcelona.INNOVACIÓ. Instal·lacions de la Fundació Mobile World Capital 
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C ada vegada que es ve-
uen a la televisió les 
imatges eloqüents de 
com responen els ciu-
tadans a la crida a la so-

lidaritat amb les famílies pobres que 
necessiten menjar, amb l’acumula-
ció d’aliments de primera necessitat 
envasats, sorgeix la pregunta: ¿com 
s’ho fan les entitats socials convo-
cants del recapte per fer arribar ca-
da donació als més necessitats? Po-
dria afegir-se que es faci, a més, amb 
la màxima eficiència. En termes es-
trictament empresarials, sense cap 
minva.
 Que la pregunta està justificada 
ho prova el fet que s’acaba de donar 
un premi de reconeixement, per sa-
ber donar resposta a aquesta exigèn-
cia, a eQuàliment, en el marc de BDi-
gital, el certamen del sector patroci-
nat per l’Ajuntament de Barcelona 
que cada any reconeix els millors 
programes informàtics  que presten 
un bon servei a la societat.
 Per entendre que eQuàliment ob-
tingui aquest reconeixement s’ha 

eQuàliment  
posa lògica al 
repartiment 
d’aliments
Un programa innovador ajuda les entitats socials 
a guanyar eficiència en la gestió de menjar
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de conèixer abans les persones que 
la van impulsar. Dos amics amb ex-
periències professionals molt diver-
ses però que coincideixen a l’hora de 
detectar una necessitat social i do-
nar-hi la resposta informàtica ade-
quada.
 D’un costat, Jaume Roqué, barce-
loní llicenciat en Física que, després 
de passar per la Cambra de Comerç, 
més tard es va especialitzar a crear 
un programa de gestió de serveis so-
cials per al municipi de Santa Colo-
ma de Gramenet. D’un altre, Jósean 
Lavado (nom amb accent esdrúixol 
per a un psicòleg nascut a Basauri, 
quasi Bilbao). Tots dos van concebre 
el 2009, a partir de sumar les expe-
riències de les seves dues empreses 
personals (Districte Digital i Bidea, 
que continuen existint), el millor 
programa de gestió d’aliments 
–penjat al núvol digital– que existeix 
a Catalunya. I que hauria de ser la ba-
se de racionalització del que preocu-
pa els ciutadans: que no es perdi ni 
un gra d’arròs.
 eQuàliment ja treballa amb 30 
municipis catalans, tant metropo-
litans com eixos de comarca. La se-
va oferta és, bàsicament, de suport 
als ajuntaments. I de manera com-

SOCIS.  Jaume Roqué, esquerra, i Jósean Lavado, dimecres passat, en un jardí a prop de la seu d’eQuàliment. 
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de declaracions buides es convertei-
xin en suport eficaç per a un progra-
ma de gestió logística de les donaci-
ons d’aliments. 
 L’ús de l’aplicació d’eQuàliment 
arriba, de moment, a 22.000 famí-
lies catalanes (75.000 persones, de 
les quals 15.000 són menors d’edat). 
Quan es converteixi en el programa 
de referència per a tota la logística 
de repartiment d’aliments serà un 
dels millors instruments de mesura-
ment de la pobresa, amb tots els seus 
matisos. Roqué i Lavado van comen-
çar com qui veu la televisió: que no 
es perdi ni un paquet de llet és qües-
tió de lògica. 

plementària, donar instruments a 
les entitats socials, des de Càritas, la 
Creu Roja i parròquies catòliques, 
fins a moltes oenagés locals que te-
nen tanta bona fe com dificultat per 
tramitar de manera eficaç les dona-
cions que reben.
 Roqué i Lavado es reparteixen 
funcions. El primer, estendre la xar-
xa de subscripció al programa eQuà-
liment que, per primera vegada, per-
met ajustar al límit que no es perdi 
cap donació i que els sobrants es pu-
guin compartir entre organitzaci-
ons socials. I el segon, que l’apartat 
RSC (responsabilitat social corpora-
tiva) que totes les empreses omplen 

Líder mundial en la creació 
d’aromes i fragàncies, la 
multinacional catalana LUCTA 
ha donat exemple de com 
interpretar la responsabilitat 
social corporativa de les empreses 
i ha optat per patrocinar la 
implantació del programa 
d’eQuàliment en quatre municipis 
del Vallès Oriental, els més 
pròxims al seu principal centre de 
producció a Catalunya. 
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