
Curs Gestió de Innovació Àgil 2021 
Accelerar el flux d'innovació com a estratègia d’empresa 

El Curs: 

El curs es realitza des del 2006 i es 
redissenya i perfecciona anual-
ment amb les experiències  com-
partides amb les empreses parti-
cipants. (Veure referències) 

La metodologia inclou realitzar  
una reunió online amb l’empresa 
abans i posteriorment al curs.  

Primer per detectar les prioritats i 
expectatives respecte al curs i 
adaptar-lo a elles. 

La reunió posterior, serveix per a 

orientar i ajudar als participants a 
treure el màxim profit en la im-
plementació dels seus plans d’ac-
ció. 

Objectiu: implementar, millorar i accelerar el procés de gestió d'innovació àgil. 
Innovar àgilment precisa d’un procés estratègic que es basi en la fusió activa d’aquests dos conceptes: 

Innovació + Agilitat = Innovació àgil 
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Informació i inscripcions:  
info@fguell.com 

Es programa per demanda i per a grups d’entre 6 i 15 persones d’una empresa o organització. La durada es pot 
adaptar a les necessitats i normalment és de 15 hores. Es programa en 5 dies i en sessions interactives online 
de 3 hores.  

Webinar interactiu online: 

 5 mòduls de 3 hores 

 Amb exercicis pràctics 
 

Experiència internacional: 

Tant el  curs com el suport addici-
onal es basen en l'experiència in-
ternacional i l'excel·lència.  

Es presenten moltes idees i expe-
riències provades que podreu im-
plementar a la vostre organització.  

Al curs aprendreu a: 

Estructurar, millorar i agilitzar el procés d'innovació àgil: 
 Reduir el temps de posada al mercat  
 Reduir falles en els llançaments 
 Reduir les inversions perdudes  
 Incrementar la productivitat del procés i “nous ingressos” 
 Planificar escenaris alternatius  
 Organitzar la generació i selecció d'idees. Crear el “portafolis” 
 Gestionar la  ‘intel·ligència’  econòmica i estratègica. 
 Veu del client, expectatives, us d’eines de disseny orientades, ‘Design 

Thinking’, Kano i QFD.  
 Gestió de projectes i programes amb metodologies i eines com 

PMBOK, PRINCE2 y SCRUM. 
 El risc i la incertesa, costos i  recursos per a múltiples projectes. 
 Mesurar el procés d'innovació. Us d’una eina d'avaluació del procés i 

de la ‘cultura innovadora’ 
 Com eliminar barreres, hàbits i paradigmes que s'oposen a la innova-

ció.  
 La gestió del canvi i el treball d’equips d’alt rendiment. 
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Referencias : 
 
 
 
Almirall - Prodesfarma 
Alcahuz Distribuciones  
Apinas 
Âuria Cooperativa 
Puig S.A.  
Arbora & Ausonia 
Astra-Zeneca 
Aventis   
Boehringer Ingelheim   
CAF 
Chupa Chups S.A. 
Farma Lepori S.A. 
Fenoplástica S.A. 
Ferro España S.A. 
Finaf.– Farma Lepori. 
F. Jaume Casademont. 
F. Joan Salvador Gavina 
Fundación Prevent 
Galde s.l. Privata 
Glaxo SmithKline  
Grefusa S.A. 
IAF. Inst. Aragonés de 
Fomento 
ICI España - Uniqema 
IIR España 
Inspiralia.- Pera Spain 
Interni Grupo.  
Johnson & Johnson  
Johnson Mathey  
Laboratorios Ordesa 
Legrand Española 
Levi Strauss EMEA  
Lonza Biologics  
Merck Generics  
Messier-Dowty Internat.  
Persan S.A. 
Pikolin S.A. 
Repsol S.A. 
Sanofi Aventis 
Sara Lee  
Schneider Electric  S.A. 
Siemens VDO  
Snecma Moteurs  
Soler & Palau S.A. 
Solvay 
T-Systems Iberia 

Curso Gestión de la Innovación Ágil 2021 

Francesc Güell 
Amplia experiència com a directiu i conseller en empre-
ses internacionals d’especialitats químiques i farmacèu-

tiques. 

Com a consultor independent, 
ha donat formació i suport a 
empreses de sectors industri-
als, químic, farmacèutic, cos-
mètica, perfumeria, electròni-
ca i sistemes, detergents, 
alimentació, consum, trans-
ports, maquinaria, vidre i 
altres en temes d'innovació i 
estratègia, excel·lència opera-
tiva, millora de processos, projectes ’lean’, i de canvi, 
gestió del coneixement, mesures i indicadors, i gestió 

integral.  

També treballa en tasques de voluntariat amb ESADE 
Alumni Social en projectes de consultoria i suport a 

entitats del tercer sector social.. 

Soci de Cinergence, Delos Partnership va desenvolu-

par les activitats de Oliver Wight a Espanya  

Director general i conseller delegat de Goldschmidt  i 

de Witco Co. a Espanya.  

Managing Director de Witco ODG Europa, membre del 
Comitè Directiu de Witco GmbH, i membre del “Global 

Business Team” de Witco ODG (USA).  

Director de la Divisió Química de Schering España, 
director general i conseller delegat en Rewo Química i 
directiu internacional d’exportacions a Hispano Química 

Houghton. 

Soci de ACCID, comissió de intangibles. Soci fundador 
del Fòrum de Gestió Integral. Va ser president de la 
Comissió Organitzadora del congres mundial CESIO 
1996 a Barcelona i vicepresident de la Asociació Espa-

ñola de Tensioactius, (AEPSAT) . 

Enginyer Químic UPC.  Postgrau a ESADE en Alta 
Direcció d’Empresas i Màster en Gestió del Coneixe-

ment ICT-UPC el 2002. 

Ha participat en nombrosos programes, seminaris i 
cursos a ESADE, IESE, EADA, APD, y en el MCE 

(Brussel·les). 

Autor d'articles i cursos sobre innovació, industria quí-
mica,  direcció estratègica, models de gestió integrada, 
gestió del coneixement, gestió del canvi i excel·lència 

en els processos d’empresa. 
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Contingut del curs: 

Mòdul 1: La innovació: motor del canvi i de 
creació de valor. 

1.1 Innovació i rendiment. Crear valor des del 
principi. Autoavaluació inicial. La nostra cultura 
innovadora 

1.2 Estratègia i innovació. Idees o estratègia. La 
innovació como procés: Els 9 elements clau. 

1.3 Processos de suport. La ’intel·ligència’ estratè-
gica, portafolis de productes, gestió de la tecnolo-
gia. Flux dels processos 

Mòdul 2: La innovació àgil, processos ‘lean´ i 
agilitat. 

2.1 Innovació àgil. Processos Lean. Lean startup. 
Eines. Escenaris. 

2.2 Innovació oberta. Generar i seleccionar idees i 
oportunitats. Veu del client, arbres d'idees, afini-
tats, diferenciació, Kano i QFD. Creació del porta-
folis d’innovació 

2.3  El Disseny i “Design Thinking”.  

Mòdul 3: De idees a projectes. Projectes i 
programes d'innovació 

3.1 De idees a projectes. Filtres i selecció. 

3.2. Gestionar Projectes i Programes. Metodolo-
gies PMBOK, eines: PRINCE2 i gestió àgil  SCRUM. 

Mòdul 4: El coneixement i els actius intangi-
bles. L’ecosistema: Barreres a la innovació 

4.1 Recursos i actius intangibles. El Balanç invisi-
ble. Gestión del coneixement: De tàcit a explícit. 
Facilitar el cercle virtuós 

4.2 Identificar i eliminar barreres a la innovació. 
Maduresa organitzativa. L’entorn i  ecosistema de 
la innovació. 

Mòdul 5: La innovació és canvi. Mesures i 
indicadors.  

5.1 Como mesurem la innovació?. Mesures i indi-
cadors. Eines d'avaluació,. 

5.2 La innovació es canvi. Compromís de la direc-
ció. Gestionar el canvi. Cultura innovadora. 

5.3 Sostenir las millores adquirides. Conclusions. 


