
lena, Óscar,
Albert, Néstor,
Janire, Javier,
Aitor, Carmi-
na, Rubén, Je-

sús, Jordi i Álvaro han estat
els dotze primers tripu-
lants de la càpsula Imagine
amb destinació al món de la
creativitat, ja de retorn a
casa: “El que hem vist en
tornar a posar els peus en
aquest país no ens ha agra-
dat gens, a l’ambient es
respira pessimisme; nosal-
tres venim carregats d’en-
ergia positiva i voldríem
ser un virus que injecti a la
gent la capacitat de somiar i
il·lusionar-se”, explica Ja-
vier Pascual, un dels ‘cos-
monautes’ de més edat de
la missió.

Objectiu assolit. “Volíem
que aquesta iniciativa ge-
nerés idees que poguessin
canviar el món o si més no
que fos prou intensa per
canviar la vida de les perso-
nes que hi participessin i
així ha estat”, explica l’ar-
tífex del viatge, Xavier
Verdaguer, fundador de la
firma Innovalley i una de
les figures més rellevants
del món de l’emprenedoria
al nostre país. Els dotze
“genis boigs” -en paraules
de Verdaguer- van passar

E
tot un mes (el juliol passat)
al Silicon Valley de San
Francisco, respirant aque-
lla atmosfera carregada de
positrons i compartint un
dels terrenys amb més ta-
lent per metre quadrat que
cap altra part del món. Al-
guna cosa se’ls deu d’haver
encomanat perquè han
tornat amb les piles ben
carregades i quatre projec-
tes, alguns dels quals ja te-
nen companyies interessa-
des a desenvolupar-los i,
en alguns casos, els seus so-
miadors han estat contra-
ctats.

INICIS. Tot havia començat
uns mesos abans del trasllat
als Estats Units. Verdaguer
explica que una de les fases
clau del projecte va ser la
tria dels candidats: “Vàrem
invertir dos mesos recor-
rent empreses i universi-
tats fins a trobar les dotze
persones que, tot i ser molt
diferents entre si, treba-
llant en equip podien ser
complementàries”. Les
edats, la procedència geo-
gràfica i professional ben
dispars dels integrants de la
nau Imagine són un reflex
d’aquesta filosofia, que és
la base de molts projectes
empresarials presents ba-

sats en la creativitat: inte-
grar persones externes al
camp sobre el qual cal in-
novar -el que podríem
anomenar ‘aire fresc’- dins
d’un equip amb persones
de camps del coneixement,
arrels culturals i genera-
cions diferents. Està de-

mostrat que funciona.
Els dotze participants van

passar un cap de setmana
de convivència abans de
marxar i camí de San Fran-
cisco van rebre l’encàrrec
d’imaginar respostes a
quatre dilemes de futur:
Com serà la mobilitat en les
ciutats? Com serà l’expe-
riència de la compra? Com
serà la publicitat? Com
augmentar l’eficiència del
son? L’única regla era que
no hi havia regles: la imagi-
nació era l’únic límit, més
enllà que havien de ser
projectes consistents en el
seu desenvolupament. Cal
pensar que els resultats ha-
vien de ser presentats en
anglès davant d’un audito-
ri en el qual hi havia desta-
cades personalitats del Sili-
con Valley. “Els vam de-
manar que somiessin, que
no tenien que ser idees rea-

litzables a priori, perquè la
realitat demostra que a ve-
gades els somnis arriben a
agafar cos”, assegura el
promotor del programa
Imagine, que té el suport de
la Fundació Banesto.

PROJECTES. I així és com
l’equip encarregat del pro-
jecte de mobilitat urbana
va imaginar unes ciutats
sense cotxes en les quals el
desplaçament amb trans-
port públic es complemen-
ta amb un sistema uniper-
sonal basat en un giny de
nanotecnologia integrat a
les sabates. L’sliding porta
a la ciutat l’experiència de
l’esquí. L’usuari pot mo-
dular la velocitat a les seves
necessitats.
Myme és el projecte pen-

sat per al futur de la publi-
citat. Consisteix en un pro-
grama que va recopilant

informació de la persona,
sobre les seves preferències
i el seu entorn a fi d’aconse-
guir la màxima informació i
orientar les propostes co-
mercials: “Les campanyes
adaptaran els productes i
serveis al que ens agrada,
passem del feedback al
feelback”, explica un dels
creadors. El projecte al vol-
tant de l’experiència de
compra també proposa re-
copilar tota la informació
que genera el consumidor
en el punt de venda i con-
vertir la compra en una ac-
tivitat positiva que combi-
ni el millor del món virtual i
del món real. Un últim grup
va imaginar una roba de llit
intel·ligent i interconnec-
tada capaç de rebre dades
de la persona i activar dis-
positius per fer més eficient
el son i ser més productiu
durant el dia.

VIRUS PER
SOMIAR

són els membres
de la primera

edició del
programa

Imagine de
foment de la

creativitat

Per Francesc Muñoz
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Els primers ‘somiadors’ del programa Imagine van presentar els seus projectes a El Molino de Barcelona. IMAGINE

CONTRA
XIFRADA
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