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2 Maresme Comarca Emprenedora

Editorial

Aquells que coneixen la comar-
ca del Maresme saben que és 

un territori que sempre ha destacat 
per la seva emprenedoria. Els ma-
resmencs i les maresmenques són 
persones amb molta empenta, ca-
paços de crear projectes atractius i 
lluitadors perquè aquests projectes 
arrelin en el territori i es puguin ex-
pandir.

Aquesta 3ª edició de la revista 
d’emprenedoria és un homenatge a 
tots ells, als que han fet història i 
als que, en aquests temps difícils, 
perseveren per fer realitat els seus 
somnis. Aquells que s’esforcen per 
aconseguir les seves fites i aquells 
que saben transformar els proble-
mes en oportunitats. 

El Consell Comarcal del Mares-
me, el Tecnocampus Mataró - Ma-
resme i els Ajuntaments de la co-
marca estem treballant  diàriament 
per tal de poder oferir un recolza-
ment a totes aquestes persones 
emprenedores. Som conscients 
que només amb una visió global 
del territori i amb una filosofia de 
compartir treball i recursos podrem 
aconseguir superar aquests difícils 
temps que ens han tocat.

A més, l’objectiu final de totes 
les àrees i regidories de promoció 
econòmica és el mateix: rebaixar 
les xifres d’atur fomentant l’empre-
nedoria  i contribuint a consolidar 
les empreses perquè cada vegada 
siguin més  competitives. 

En aquest procés, tenim clar que 
és important educar i potenciar la cul-
tura emprenedora entre els joves, no 
només per millorar el seu currículum, 
cal fomentar també les seves compe-
tències professionals. Si alguna cosa 
hem aprés és que el mercat laboral 
exigeix, cada vegada més, unes ca-
pacitats, uns valors i unes actituds 
que ens facin brillar amb llum pròpia.

En aquest context, la revista Ma-
resme Comarca Emprenedora pre-
tén ser una eina de suport més per 
a vosaltres: emprenedors/es i em-
preses de la comarca. No se’ns es-
capen les dificultats amb les quals 
us trobeu en el vostre dia a dia, i 
és per això que les entitats volem 
estar més pròximes a vosaltres.

El Maresme territori
emprenedor
L’equip emprenedor de la revista XEM
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Maresme Comarca Emprenedora 3

Xarxa d’Emprenedoria

La Fundació Tecnocampus Ma-
taró-Maresme i el Consell Co-

marcal del Maresme han impulsat 
conjuntament la XEM: XARXA EM-
PRENEDORIA DEL MARESME, amb 
el suport de la Diputació de Barce-
lona. Aquest projecte té com a ob-
jectiu  donar una millor i més amplia 
atenció a les persones emprenedo-
res de la comarca que volen iniciar 
i impulsar el seu negoci.

La Xarxa coordina tot un seguit 
d’accions per fomentar i potenciar 
l’emprenedoria a la comarca. Entre 
elles el de donar suport a aquelles 
persones que volen crear la seva prò-
pia empresa, oferint itineraris orienta-
tius i unificant la informació i recursos 
disponibles al territori. L’objectiu ope-
ratiu de la XEM és crear i posar en 
marxa una xarxa de recursos compar-
tits pels diferents municipis per l’im-
puls, acompanyament, capacitació, 
localització i consolidació de l’empre-
nedoria empresarial al Maresme. 

Per a les persones emprenedo-
res del Maresme, la XEM significa 
un avantatge en quant a :

•	Obre un ventall de serveis a les 
persones emprenedores.

•	Ofereix un servei d’emprenedo-
ria de qualitat independentment 
del municipi de residència de 
l’emprenedor/a.

•	Posa a l’abast de l’usuari un web 
que unifica l’oferta actual de serveis 

per iniciar un projecte empresarial.

•	Permet la mobilitat dels emprene-
dors/es dins la comarca.

•	Millora la viabilitat i creixement del 
seu projecte amb el suport de dife-
rencials d’innovació i base tecno-
lògica propiciats per l’ecosistema 
Tecnocampus Mataró- Maresme i 
el Consell Comarcal del Maresme.

En aquesta línea, des del passat 
mes de Març de 2011 ha entrat en 
funcionament el web de la Xarxa 
d’Emprenedoria del Maresme www.
xem.cat. En ell s’hi pot trobar infor-
mació unificada com ara la Graella 
Formativa en Emprenedoria i Em-
presa que mostra tota la formació 
que les diferents àrees de Promoció 
Econòmica de les entitats del Ma-
resme programen, permetent la ins-

cripció on-line a qualsevol acte.

Els locals que ja s’han adherit vo-
luntàriament a la XEM, per comple-
mentar l’oferta de serveis que actu-
alment proposen, són els municipis 
d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Argentona, Cabrera de Mar, 
Cabrils, Caldes d’Estrac, Canet de 
Mar, Dosrius, El Masnou, Mataró, 
Montgat, Pineda de Mar, Premià de 
Dalt, Premià de Mar, Sant Iscle de Va-
llalta,  Sant Vicenç de Montalt, Teià, 
Tordera i Vilassar de Mar. Calella està 
actualment en procés d’adhesió.

Tots els municipis adherits a la 
XEM, el Consell Comarcal del Ma-
resme i el Tecnocampus Mataró-
Maresme, es complauen en posar 
a disposició de la ciutadania aquest 
nou recurs.

Crea la teva empresa a la comarca
El nou web de la XEM: www.xem.cat
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4 Maresme Comarca Emprenedora

Punts de suport
Punts de suport a la creació
d’empreses
Directori de punts de suport a la creació
d’empreses de la comarca del Maresme

Punts de suport a la creació
d’empreses
Directori de punts de suport a la creació
d’empreses de la comarca del Maresme

  Alella
Ajuntament d’Alella
Plaça de l’Ajuntament,1
08328 Alella
www.alella.cat
Tel. 93 555 23 39

  Arenys de Mar
Ajunt. d’Arenys de Mar
Regidoria Promoció Local
Edifici Xifré
C/ Auterive, s/n, 1a pl. 
08350 Arenys de Mar
www.arenysdemar.cat
Tel. 93 792 26 01

  Arenys de Munt
Ajunt. d’Arenys de Munt
Promoció Econòmica
C/ Santa Pau, 2
08358 Arenys de Munt
www.arenysdemunt.cat
eferrer@arenysdemunt.cat
Tel. 93 793 77 10

Argentona
Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 61
08310 Argentona
www.argentona.cat
creacioempreses@argento-
na.cat
Tel. 93 797 49 00

  Cabrera de Mar
Ajunt. de Cabrera de Mar
Plaça de l’Ajuntament,5
08349 Cabrera de Mar
www.cabrerademar.cat
promocioeconomica@
cabrerademar.cat
Tel. 93 759 00 91

  Cabrils
Ajuntament de Cabrils
C/ Domènec Carles, 1
08348 Cabrils
www.cabrils.cat
carlosbj@diba.cat
Tel. 93 753 96 60 ext.7

  Caldes d’Estrac
Ajunt. de Caldes d’Estrac
Plaça de la Vila, s/n
08393 Caldes d’Estrac
www.caldetes.cat
p.eco.caldese@diba.cat
Tel. 93 791 00 05

Calella
Ajuntament de Calella
Regidoria Promoció Econ.
Servei creació d’empreses
Edif. Fàbrica Llobet
C/ Sant Jaume, 339
08370 Calella
www.calella.cat
jodarfe@calella.cat
Tel. 93 769 72 40

28
1 27

30

16

6

31

5

10

25

7

2

3

23
12

17

26

24

22

15
11

20

19

4

13

14

9

8
18

29

21

8

1

2

3 5

6

7

4

revista2_pol_CS5_def.indd   4 10/01/12   10:49



Maresme Comarca Emprenedora 5

Canet de Mar
Ajunt. de Canet de Mar
Àrea Promoció Econòmica
Centre Cívic Vil·la Flora
Riera Gavarra, s/n
08360 Canet de Mar
www.canetdemar.cat
demperedm@canetdemar.cat
Tel. 93 795 46 25
 

  Dosrius
Ajuntament de Dosrius
C/ Sant Antoni,1
08319 Dosrius
www.dosrius.cat
edaniel@dosrius.cat
Tel. 93 791 97 41

El Masnou
Ajuntament del Masnou
Unitat Prom. Econ.Edifici Centre
C/ Itàlia, 50, 1a planta
08320 El Masnou
www.elmasnou.cat
p.economica@elmasnou.cat
Tel. 93 557 17 60
 

  Malgrat de Mar
Ajunt. de Malgrat de Mar
Regidoria de Prom. Econ.
C/Ramon Turró, 47
08380 Malgrat de Mar
www.ajmalgrat.cat
Tel. 93 765 56 80

Mataró
Consell Comarcal Maresme
Servei Emprenedoria Maresme
Plaça Miquel Biada,1
08301 Mataró
www.maresmecn.cat
emprenedoria@ccmaresme.cat
Tel. 93 693 14 50
 

Mataró
Fundació Tecnocampus
Mataró-Maresme
Torre TCM2 Planta Baixa
Av. Ernest Lluch,32, s/n
(Porta Laietana)
08302 Mataró (BCN)
www.tecnocampus.cat

Tel. 93 169 65 02
Tel. 93 169 65 65

Montgat
Ajuntament de Montgat
C/ Pare Claret, 25
08390 Montgat
www.montgat.cat
promoecomontgat@diba.cat
Tel. 93 469 07 37
 

  Òrrius
Ajuntament d’Òrrius
Plaça de l’Esglesia,5
08389 Òrrius
www.orrius.cat
orrius@diba.cat
Tel. 93 797 14 55

  Palafolls
Ajuntament, Punt inform. labo-
ral: promoció econòmica
C/ Francesc Macià,1
08389 Palafolls
www.palafolls.cat
promocioeconomica@
palafolls.cat
Tel. 93 762 08 24

Pineda de Mar
Ajuntament Pineda de Mar
Centre Innova
C/ Torres Quevedo,16
08397 Pineda de Mar
www.pinedademar.org
innova@pinedademar.org
Tel. 93 767 15 60 ext.2
 

Premià de Mar
Ajuntament Premià de Mar
Servei Promoció Econòmica
C/ Joan XXIII, 2-8
08330 Premià de Mar
www.premiademar.cat
aj172.promocio@premiade-
mar.cat
Tel. 93 741 74 00
 

Premià de Dalt
Ajuntament Premià de Dalt
Servei Municipal d’Ocupació 
i Promoció Econòmica
Plaça del Mil·lenari,5
08338 Premià de Dalt
www.premiadedalt.cat
ocupacio@premiadedalt.cat
Tel. 93 693 15 90

 Sant Andreu 
de Llavaneres

Aj. St. Andreu de Llavaneres
Servei creació d’empreses
Passeig Mare de Déu de 
Montserrat,27-33
08392 St. Andreu de 
Llavaneres
www.llavaneres.es
promocio.economica@
llavaneres.es
Tel. 93 702 36 44
 

 Sant Cebrià 
de Vallalta

Ajuntament Sant Cebrià
C/ Centre,27
08396 St. Cebrià Vallalta
www.stcebria.cat
besor@diba.cat
Tel. 93 763 10 24

 Sant Iscle 
de Vallalta

Ajuntament St. Iscle
C/ Escoles,2
08359 St. Iscle de Vallalta
www.santiscle.cat
sanspn@diba.cat
Tel. 93 794 61 28

  Sant Pol de Mar
Ajunt. de St. Pol de Mar
C/ Abad Beat, 36
08395 Sant Pol de Mar
www.santpol.cat
digueslateva@santpol.cat
Tel. 93 760 45 47

 Sant Vicenç 
de Montalt

Ajuntament de St. Vicenç
C/ Sant Antoni,13
08394 St. Vicenç de 
Montalt
www.svmontalt.cat
promocioeconomica@
svmontalt.cat
Tel. 93 791 05 11

  Santa Susanna
Ajuntament de Sta. Susanna
Plaça Catalunya,s/n
08398 Santa Susanna
www.stasusanna.org
Tel. 93 767 84 41

  Teià
Ajuntament de Teià
C/ Pere Noguera,12
08329 Teià
www.teia.cat
Tel. 93 540 93 50

  Tiana
Ajuntament de Tiana
Plaça de la Vila,1
08391 Tiana
www.tiana.cat
Tel. 93 395 50 11
 

Tordera
Ajuntament de Tordera
Promoció Económica
Plaça de l’Esglesia,2
(antigues galeries comercials)
08940 Tordera
www.tordera.cat
creacioempresa@tordera.cat
Tel. 93 764 28 16
  

  Vilassar de Dalt
Ajunt. de Vilassar de Dalt
Plaça de a Vila,1
08339 Vilassar de Dalt
www.vilassardedalt.cat
llauradoia@vilassardedalt.cat
Tel. 93 753 97 94

  Vilassar de Mar
Ajunt. de Vilassar de Mar
C/ Santa Eulàlia, 40
08340 Vilassar de Mar
www.vilassardemar.cat
gomezpc@vilassardemar.cat
Tel. 93 754 05 00
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Relació de:

Entitats que pertanyen a la Xar-
xa Inicia de la Generalitat de 
Catalunya www.inicia.gencat.cat 
i ofereixen serveis globals per la 
creació d’empreses.

  Altres entitats del Mares-
me amb serveis d’emprenedoria.
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Actualitat

En el marc de la 4rta 
Jornada de l ’Em-

presariat del Maresme, 
organitzada per la Fe-
deració d’Associacions 
i Gremis Empresarials 
del Maresme (FAGEM) 
amb el suport de l ’Ajun-
tament de Mataró, es 
van l l iurar el passat 24 
de novembre els premis 
Cre@tic (11ena edició), 
que organitza la Funda-
ció TecnoCampus Mata-
ró-Maresme amb la col-
laboració de l ’ Institut 
Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró, 
la Diputació de Barce-
lona, el Departament d’Empresa i 
Ocupació de la General i tat de Ca-
talunya, el Programa Innova de la 
Universitat Pol itècnica de Catalu-
nya, l ’associació Gentic, Acc1ó i 
Caixa Laietana. 

Va ser un acte en el qual l’alcalde 
de Mataró, Joan Mora, va apostar 
per recuperar valors com el treball 
i l’esforç per sortir de la crisi  i va 
destacar el teixit empresarial de la 
ciutat i la comarca.

D’aquesta edició dels premis, cal 
destacar que un total de 37 projec-
tes s’hi van presentar. Aquesta xifra 
suposa un increment d’un 20% res-
pecte de l’edició de l’any passat, i 
demostra la consolidació i l’atractiu 
dels guardons, que compten a més 

amb un jurat independent que ava-
lua els projectes.

El primer premi va estar dotat 
amb 7.000 euros; el segon, amb 
1.500 euros; i el tercer, amb 1.000 
euros. Els tres guanyadors t indran 
dret a més a instal· lar-se a la incu-
badora de la Nau Minguel l  durant 
un any amb un 50% de descomp-
te sobre el preu de l loguer de les 
of icines. L’accèssit, adreçat a es-
tudiants dels centres universitaris 
del TecnoCampus, està dotat amb 
500 euros.

Els guanyadors d’aquesta edició 
van ser:

•	 1er premi: Quantium Medical. 
Guanyadors: James Marugg i 
Pedro Gambús. Empresa que 

realitza el desenvolupa-
ment, disseny, produc-
ció i comercialització a 
nivell mundial d’equips 
de monitorització de pa-
cients principalment de 
les especialitzacions de 
cardiologia, anestèsia i 
unitats critiques.

•	 2on premi: Enhan-
cing e-books. Guanya-
dors: Pau Vidal i Albert Vi-
dal. El projecte consisteix 
en una editorial de llibres 
electrònics amb contin-
gut de valor afegit audi-
ovisual en format d’apps 
per a dispositius tablet.

•	 3er premi: Càsting for jobs. 
Guanyadors: Daniel Garcia Mi-
ralles i Miquel Cazorla Pérez. 
L’empresa impulsa una platafor-
ma on-line de recerca de feina 
que incorpora un nou format de 
currículum vitae amb vídeo pro-
mocional i crea un servei per-
sonalitzat per a col·lectius de 
difícil inserció laboral.

•	 Accèssit: MagicStick. Guanya-
dors: Antonio Ortel, Moisès Or-
tiz, Daniel de Amos, Juan Daniel, 
Pere Ortega i Miquel Martinez. 
MagicStick és un projecte de 
disseny i comercialització d’un 
bastó per a cecs amb imple-
mentació de tecnologies d’auto-
ajuda per aquest col·lectiu.

Els Premis Cre@tic de suport
als emprenedors baten rècord
de participació

James Marugg (centre) i Pedro Gambús (dreta) de Quantium Medical, recollint 

el premi.
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Actualitat

El Consell Comarcal del Mares-
me ha organitzat, durant el dar-

rer trimestre de 2011, més de 40 
cursos de formació en competèn-
cies TIC, amb l’objectiu de posar a 
l’abast dels usuaris de 26 munici-
pis de la comarca els coneixements 
necessaris per poder presentar-se  
amb garanties a la prova oficial AC-
TIC de la Generalitat de Catalunya. 

L’ACTIC és el 
certificat acreditatiu 
de la competència 
digital, entesa com 

la combinació de coneixements, 
habilitats i actituds en l’àmbit de 

les tecnologies de la informació i 
la comunicació que les persones 
despleguen en situacions reals per 
assolir objectius determinats amb 
eficàcia i eficiència. Aquest cursos, 
amb un total de 880 hores efecti-
ves de formació, s’han desenvolu-
pat a 26 municipis del Maresme i al 
propi Consell Comarcal.  

Hi ha dues novetat importants al 
voltant d’aquesta formació: 

•	 Des de el propassat setembre 
el Consell Comarcal del Mares-
me és centre oficial i reconegut 
d’avaluació ACTIC per la Gene-
ralitat de Catalunya.

•	 Totes les persones participants 
en els cursos han hagut de rea-
litzat un test de nivell previ, per 
tal de poder determinar l’estat 
inicial dels seus coneixements, i 
així optimitzar el màxim possible 
els recursos de formació.

D’aquesta manera tots els partici-
pants de la formació han pogut ins-
criure’s i realitzar la prova oficial, que 
és gratuïta per a les persones en situ-
ació d’atur i registrades a les oficines 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), al propi Consell Comarcal del 
Maresme. Per més informació consul-
tar a: https://actic.gencat.cat/

Més de 500 usuaris dels serveis locals d’ocupació 
reben formació en competències TIC

Catàleg de Productes
de la Terra i Artesania
Alimentaria del
Maresme

El Consell Comarcal del Maresme 
participa, des del seu inici, en 

el Pla Estratègic de suport al teixit 
empresarial de productors i elabo-
radors de productes alimentaris de 
qualitat anomenat “Productes de la 
Terra”, que compta amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. 

Aquest projecte que pretén bene-
ficiar en diferents accions al cente-
nar de productors i elaboradors de 
productes alimentaris de qualitat del 
Maresme es basa fonamentalment 
en les següents línies estratègiques:

•	 Coneixement	 i	 estructuració	 del	
Sector: Actualització del Cens.    

•	 Optimització	de	la	gestió	empre-
sarial: Formació especialitzada.

•	 Millora	 de	 la	 Producció:	 Promo-
ció de les varietats autòctones.

•	 Promoció	 i	 millora	 de	 la	 comer-
cialització: Participació en Fires i 
Jornades Gastronòmiques.

•	 Integració	de	les	actuacions	a	ni-
vell territorial: Campanya de sen-
sibilització i senyalització del Sec-
tor de restauració de la comarca.

Una primera fase d’aquest pro-
jecte va ser l’any 2009 amb la crea-
ció d’un catàleg de productes de la 
Terra i artesanats del sector alimen-
tari que es pot consultar a través de 
la web del consell comarcal (www.
ccmaresme.cat) i en la que va estar 
present la Carme Ruscalleda.

 L’objectiu final i principal de totes les 
accions que es van realitzant, és la pro-
moció i difusió del producte alimentari 
de qualitat i de proximitat produït en el 
territori, tant a nivell de consum a les 
llars de la comarca com dins del sector 
de Restauració i Hostaleria del Mares-
me. Una de les darreres activitats que 
es van portar a terme i que va tenir un 
gran èxit entre els productors i elabora-
dors alimentaris va ser el Getting Con-
tacts, jornada que es va organitzar el 
passat 18 d’octubre de 2011 al CCCB 
(Centre de Cultura contemporània de 
Barcelona), amb la finalitat que les em-
preses ampliïn els seus contactes amb 
clients, proveïdors i col·laboradors que 
ajudin a obrir noves portes de negoci. 
En total hi va haver una participació de 
més de 120 empreses interessades en 
els Productes de la Terra.

S’impulsen els productes artesans i alimentaris 
de qualitat del Maresme
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8 Maresme Comarca Emprenedora

Graella formativa

Cursos de l’Ajuntament del Masnou – Tallers per emprendre

LLOC: Edifici Centre – C/Itàlia, 50 – 1ª Planta – Masnou – Tel: 93.557.17.60 – e.mail: p.economica@elmasnou.
cat – www.elmasnou.cat 

Cursos de Mataró – Consell Comarcal del Maresme

LLOC: Pl. Miquel i Biada, 1 – Mataró – Tel: 93.693.14.50 - e.mail: emprenedoria.suport@ccmaresme.cat –  
www.ccmaresme.cat 

Formació serveis d’emprenedoria
del Maresme

DIA I HORA ACTIVITAT

29.11.2011 i 01.12.2011 
de 16.00h a 19.00h

Marketing: Punt de partida Aquest taller de 6 hores vol ser una eina 
útil per a petites empreses i persones emprenedores que volen do-
nar-se a conèixer sense fer una gran despesa.

13.12.2011 i 15.12.2011 
de 16.00h a 19.00h

La venda: Com afrontar amb èxit l’entrevista comercial: Taller de 6 
hores dirigit a millorar l’efectivitat de l’entrevista comercial, treballant 
l’elecció del client potencial, la concertació i la preparació de l’entrevis-
ta, la gestió de la visitat i el tancament de la venda.

DIA I HORA ACTIVITAT

06.03.2012 i 26.04.2012 
de 16.30h a 19.00h

Comptabilitat Bàsica: Total 40 hores.

03.01.2012 i 24.01.2012
Dimarts i Dijous de 16.30h 
a 19.00h

Estratègies de Marketing per a Pimes: Total 16 hores.

05.12.2011 i 28.12.2011
Dilluns i Dimecres de 
16.00h a 18.30h

Relacions empresa-banc: Total 16 hores.

31.01.2012 i 01.03.2012
Dimarts i Dijous de 16.30h  
a 19.00h 

Coaching PNL: Total 16 hores.

23 de gener de 2012         
de 9:00h a 14:30h

Curs de formació en seguretat alimentària (antic carnet de 
manipulador d’aliments): Professionals que intervenen i/o participen 
en algun procés de la cadena alimentària. Modalitat: Presencial
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Cursos de Mataró – Fundació Tecnocampus

LLOC: Avda. Ernest Lluch, 32 – Mataró – Tel: 93.169.65.02 – e.mail: emprenedors@tecnocampus.com – 
www.tecnocampus.cat

Cursos de Sant Andreu de Llavaneres

Cursos de l’Ajuntament de Canet de Mar – Curs Taller

LLOC: Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora – Canet de Mar – Tel: 937 943 940  –  www.canetdemar.org

DIA I HORA ACTIVITAT LLOC

30.11.2011 – 16.00h Emprendre amb éxit Sala Burriac

01.12.2011 – 09.15h Formació Control Pressupostari Sala Burriac

01.12.2011 – 09.30h Emprendre amb éxit Sala Burriac

14.12.2011 – 16.00h Emprendre amb éxit Sala Burriac

15.12.2011 – 09.30h Introducció al Model d’empresa Cooperativa Sala Burriac

22.12.2011 – 09.30h Emprendre amb éxit Sala Burriac

DIA I HORA ACTIVITAT LLOC

10.01.2012 al 06.03.2012 
Dimarts, Dimecres i Dijous 
de 18.15h a 20.15h

Comptabilitat bàsica: Durada 50 h.

Biblioteca Municipal – C/Clò-
sens, 65 – St. Andreu de Lla-
vaneres – Tel: 93.795.26.30 
– e.mail: promocio.economi-
ca@llavaneres.es

13.12.2011 de 09.00h a 
14.45h  – Diferents tallers 
durant el matí (Aparcament 
gratuït)

4rt Cicle d’empresa I responsa-
bilitat social empresarial de les 
3 viles: “El Compromís social per 
endavant”: Jornada de tallers adre-
çades als responsables i treballadors 
d’empreses, comerços i serveis, així 
com d’altres interessats.

Club Nautic el Balís - Edi-
fici Social 2ª Planta – Sant 
Andreu de Llavaneres – 
Tel: 93.795.26.30 – e.mail: 
promocio.economica@lla-
vaneres.es – www.santan-
dreudellavaneres.cat

DIA I HORA ACTIVITAT

25.11.2011 i 2, 13, 16 i 
20.12.2011 de 10.00h a 
14.00h

Curs-Taller per a gent emprenedora: Taller en format interac-
tiu, per tal que els participants puguin realitzar el seu propi Pla d’Em-
presa un cop analitzats tots els aspectes a tenir en compte a l’hora 
de crear una empresa. Total 20 hores.

*El contingut d’aquesta graella formativa és el que s’ha fet en l’últim trimestre i el que hi ha programat fins a data 
d’avui. Per anar veient tots els cursos que anem introduint entrar a la següent web: www.xem.cat.
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Coneix les entitats

El Servei de creació i consolidació d’empreses de 
l’Ajuntament del Masnou forma part del catàleg de 

serveis oferts per la UPEM (Unitat de Promoció Econò-
mica del Masnou) i és membre de la Xarxa Inicia: per 
a la creació d’empreses del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i de la Xarxa 
d’emprenedoria del Maresme (XEM). Té els seus orí-
gens l’any 1996 quan va ser homologat com a Punt 
d’informació i Orientació del llavors anomenat Servei 
d’Autoempresa de la Generalitat. Des d’aquell moment 
fins a l’actualitat ha crescut considerablement el volum 
d’usuaris del servei i ha anat diversificant les seves lí-
nies d’actuació que actualment inclouen la sensibilitza-
ció i foment de l’esperit emprenedor, l’assessorament 
per a la creació d’empreses i l’acompanyament en els 
processos de consolidació de les empreses de recent 
constitució, sense deixar de banda les accions forma-
tives necessàries en les diferents etapes de creació i 
consolidació d’un projecte empresarial.

Projecte Casa del Marquès

Amb la voluntat de donar un pas endavant i crear 
un instrument generador d’avantatge competitiu per les 

persones emprenedores i les empreses del territori, la 
UPEM va treballar un projecte de creació d’un centre de 
serveis a les empreses i, per finançar la seva posada en 
marxa, va demanar una subvenció del programa FEDER 
Catalunya 2007-2013, Eix 1, que li va estar concedida. 

El projecte consisteix en l’adequació de l’edifici ano-
menat Casa del Marquès en un centre d’empreses 
per a convertir-lo en dinamitzador i catalitzador de la 
innovació per al teixit empresarial del territori, alhora 
que permetrà intensificar l’oferta actual de serveis de 
suport a les empreses i emprenedors oferint espais i la 
possibilitat d’allotjament empresarial, ja sigui en règim 
d’incubació o de consolidació.

L’oferta de serveis contemplarà les activitats se-
güents:

•	Servei de lloguer de mòduls i espais comuns.

•	Serveis genèrics i avançats d’acompanyament in-
tegral a la creació i consolidació d’empreses (pre-
incubació inclosa).

•	Punt de trobada empresarial: organització sistemàtica 
de jornades, cursos, formació, esmorzars temàtics...

L’oferta d’allotjament estarà formada per 16 espais 
modulars d’entre 10 i 18 m2 de disseny funcional, atrac-
tiu i confortable, tots ells equipats amb el concepte Plug 
and work. S’ha dimensionat una àmplia oferta d’espais 
comuns per a empreses i persones emprenedores entre 
els que destaquen un auditori o sala d’actes amb equi-
pament audiovisual, cinc sales de reunions, una sala de 
videoconferències, i quatre sales de formació.

Si es compleix el caledari d’execució treballat amb 
el projecte, el centre d’empreses La Casa del Marqués 
estarà funcionant durant el primer semestre del 2013.

El servei de creació d’empreses
de l’Ajuntament del Masnou

Casa del Marquès al Masnou

Ajuntament del Masnou
Servei de Creació

i Consolidació d’empreses
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Educació i Emprenedoria

Els tal lers d’emprenedoria per 
a joves estudiants del Mares-

me és una iniciat iva que va posar 
en marxa el Consel l  Comarcal el 
passat curs amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. La bona 
resposta obtinguda per part dels 
centres docents ha fet repetir 
l ’experiència. A través del servei 
d’emprenedoria comarcal s’ofe-
reixen als centres de secundària 
5 tal lers a part i r dels quals els 
adolescents poden ref lexionar i 
valorar l ’auto ocupació com a una 
alternat iva viable. La f i losof ia del 
projecte és la mateixa que segueix 
el paquet de mesures de foment 
de l ’emprenedoria que ha anun-
ciat la Consel ler ia d’Ensenyament 
que s’apl icarà el curs vinent com 
a matèria curr icular a tots els ci-
cles educatius.

El servei d’emprenedoria comar-
cal i el servei de joventut, que està 
liderant el projecte “Transició Esco-
la-Treball”, consideren transcenden-
tal que els adolescents coneguin els 
canvis que en els darrers anys està 
patint el mercat de treball. D’aques-
ta manera estaran més preparats 
per afrontar els reptes laborals amb 
els quals es trobaran una vegada 
finalitzin la seva etapa formativa. A 
més, els experts coincideixen que la 
creació d’empreses és el principal 

motor de desenvolupament econò-
mic i social del país. 

 Els tallers que ofereix el servei 
d’emprenedoria del Consell Co-
marcal del Maresme tenen com a 
objectiu despertar el interès dels 
adolescents a l’entorn de l’empre-
nedoria i que, a la vegada, puguin 
valorar la seva capacitat i actitud 
per a l’autoocupació. 

Aquests tallers abasten 5 àmbits:

1. Taller de generació d’idees.

2. Jo, emprenedor.

3. Passos a seguir per crear la 
teva empresa.

4. Treballem el nostre pla d’empresa.

5. Fonts d’informació i xarxes so-
cials.

El Consell Comarcal trasllada
a les aules l’esperit empresarial
i emprenedor

Foto cedida per l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres (Institut de Llavaneres)

cles educatius. creació d’empreses és el principal 

3436

3.436 alumnes de 21 instituts de secundària
i de cicles formatius del Maresme participen

fins a finals de desembre en els aproximadament
140 tallers que ofereix el servei d’emprenedoria

del Consell Comarcal per motivar els adolescents
a descobrir les seves capacitats i aptituds

per al desenvolupament d’un negoci propi. 

Es quintuplica el nombre
de joves estudiants del Maresme que segueixen

formació en emprenedoria.

21

Alumnes

Centres
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Educació i Emprenedoria

El projecte de foment de l’emprenedoria a l’esco-
la Sant Miquel del Cros, va néixer el curs passat 

com a prova pilot per donar resposta a una necessi-
tat de la nostra cultura: el foment d’una actitud em-
prenedora a la nostra societat.

Fins ara els esforços de les administracions públi-
ques del nostre país s’havien centrat en incentivar, 
assessorar i acompanyar a noves iniciatives empre-
sarial. Fa uns anys, des del SEMPRE (Servei Mun-
cipal de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Argentona) vàrem començar a treballar el foment de 
l’esperit emprenedor amb sessions informatives de 
sensibilització adreçades a la població en general i 
a persones que participaven en les diferents políti-
ques actives per el propi Ajuntament tals com, cursos 
de formació ocupacional, PQPIS, contractacions de 
plans de Ocupació, tallers ocupacionals…

El curs passat ens vàrem plantejar un nou repte: 
fomentar una educació emprenedora en el nostre mu-
nicipi que facilités el desenvolupament de les caracte-
rístiques pròpies de l’esperit emprenedor: la creativitat, 
la comunicació, la negociació, la capacitat d’assumir 
riscos calculats, la planificació, la presa de decisi-
ons,…construint una plataforma integradora de conei-
xements curriculars que al mateix temps, acostés la 
realitat empresarial als alumnes de primària.

La proposta va ser molt ben acollida per part de 
l’equip directiu i per els mestres de l’escola Sant Mi-
quel del Cros, on es va dur  a terme el projecte, apro-
fitant la 6ena hora del grup de 6è i prenent com a ob-
jecte de treball la fireta que tradicionalment organitza 
aquest centre per nadal.

Si voleu consultar el vídeo resum podeu anar a: 
http://www.youtube.com/watch?v=CtvI921TUgY o fent 
una cerca pel nom de la cooperativa que es va crear: 
DECOCROS, S.C.C.L.

En el present curs, l’escola i el SEMPRE aposten per 
consolidar el projecte, s’amplia el termini d’execució 
a tot el curs escolar, dedicant més hores lectives a la 
iniciativa empresarial. 

Actualment els alumnes de 5è, s’estan preparant per 
engegar una nova empresa, han rebut formació en ge-
neració d’idees empresarials, han conegut exemples i 
diferents tipus d’empreses. Se’ls ha format i sensibilit-
zat en temes mediambientals, a través d’una visita a la 
deixalleria i han pres consciència de la importància de 
no generar més residus amb l’activitat que faran i de 
gestionar-los correctament. 

A la darrera sessió i després d’un procés de valora-
ció grupal, els alumnes van decidir muntar una empre-
sa de serveis. A partir d’aquí, hauran de concretar el 
servei, fer un logotip de l’empresa, consituir-se jurídi-
cament, fer la publicitat del servei i el més important: 
donar el servei als clients que ho sol·licitin!!!!

L’escola de Sant Miquel del Cros es 
prepara per crear una nova empresa

Fent Brainstorming a Sant Miquel del Cros (Argentona)
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Empresa i Autònoms

1. CAPITALITZACIO DE LA PRESTACIÓ D’ATUR

Els autònoms poden sol·licitar un percentatge de la seva 
prestació d’atur per tal de poder finançar la inversió inicial i 
d’altres despeses posteriors de la seva nova activitat.

Tipus d’ajut:

1. El treballador pot sol·licitar fins a un màxim del 60% de la 
seva prestació d’atur per tal de poder finançar la inver-
sió inicial (maquinària, vehicle, equips informàtics, mobiliari 
d’oficina, eines, compra d’un local, obres de reforma, instal-
lacions, etc.), inclòs l’IVA, que haurà de justificar documen-
talment amb pressupostos en el dia del tràmit de sol·licitud 
i posteriorment amb factures i rebuts un cop hagi percebut 
aquesta quantitat. La resta de la seva prestació d’atur, és a dir 
el 40% restant, li servirà per a poder subvencionar mensual-
ment la seva cotització del RETA. Beneficiàris: Autònoms 
persona física, Societat Civil Privada o Comunitat de Bens  Si 
el sol·licitant fos una persona amb discapacitat reconeguda 
>33%, pot demanar el 100% de la seva prestació d’atur 
per finançar la seva inversió inicial, inclòs l’IVA.

2. Existeix la possibilitat de destinar tota la prestació d’atur, és a 
dir el 100% de la prestació d’atur, per a poder subvenci-
onar mensualment la q a la Seguretat Social, en el cas 
d’ homes fins a 30 anys i les dones fins a 35 anys, que ca-
pitalitzin l’atur com a empresaris o empresàries autònomes, 
veuran augmentat fins a un 80% el pagament de la prestació 
contributiva, per a realitzar les inversions d’actiu fix.

Requisits bàsics:

•	 Tenir dret a la prestació contributiva per desocupació (atur).

•	 No haver fet ús de la capitalització en els 4 anys immedi-
atament anteriors a la sol·licitut.

•	 Tenir pendents de percebre 3 mesos o més de prestació.

Més informació: A la vostra Oficina de Treball www.oficina-
detreball.cat. A qualsevol punt Inicia de la Comarca, veure re-
lació dels punts del Maresme a la pàgina 4-5.

2. SUBVENCIO PER LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 
AUTÒNOMA

Són subvencions per a persones aturades que inicien acti-
vitat com a nous autònoms. Aquestes subvencions estan divi-
dides en tres línies:

1. Subvenció per a l’establiment: Si estàs a l’atur i et vols 
establir com a treballador/a autònom/a o per compte pro-
pi, podràs accedir a una subvenció per a l’inici d’activitat.

2. Subvenció financera: Si has obtingut un préstec d’una 
entitat financera per invertir en la posada en marxa de la 
teva empresa, pots reduir-ne els interessos.

3. Subvenció per assistència tècnica: Si necessites 
contractar algun servei professional extern per la millora 
de l’activitat empresarial.

Les 3 línies són independents i es poden demanar totes, 
dues o només una per el mateix projecte.

Requisits per poder sol·licitar-ho:

•	 Esser treballador autònom per compte propi, donat d’alta 
en el Règim Especial de la Seguretat Social (RETA) i també 
els que formin part de comunitats de béns o societats civils 
SCP, i sol.licitar-ho dins dels 2 primers mesos d’alta.

•	 Trobar-se en situació d’atur abans d’haver iniciat activi-
tat i constar inscrit a les oficines OTGs.

•	 Realitzar una inversió com a mínim de 5.000 € en immo-
bilitzat (equipaments, reformes, mobiliari, equips informàtics, 
maquinaria, eines i estris, plana web, etc) sense incloure l’IVA.

•	 Elaborar	una	memòria econòmica (Pla d’empresa) de 
l’activitat a realitzar.

•	 Acreditar	 la	viabilitat del pla d’empresa mitjançant un 
informe emès per una entitat de la Xarxa INICIA.

Més informació:
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/
A qualsevol punt Inicia de la Comarca, veure relació dels 
punts del Maresme a la pàgina 4-5.

Ajuts i subvencions per a la creació 
d’empreses
Aquest nou espai està directament destinat a aquells que esteu apunt de iniciar un negoci o l’heu iniciat fa molt poc, i 
per tant sempre hi posarem continguts que puguin ser del vostre interès.

ENLLAÇOS D’INTERÈS PER A PERSONES EMPRENEDORES
www.inicia.gencat.cat - INICIA per la creació d’empreses-GENCAT
www.ccmaresme.cat - Consell Comarcal del Maresme
www.maresmecn.cat - Servei Emprenedoria del Maresme
www.tecnocampus.cat - Tecnocampus Mataró-Maresme
www.xem.cat - Xarxa Emprenedoria del Maresme
www.aeat.es - Agència Tributaria
www.seg-social.es - Seguretat Social
www.diba.cat - Diputació de Barcelona
www.icodirecto.es - Instituto de Crédito Oficial- Línies ICO
www.icf.cat - Institut Català de Finances
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Emprenedors d’èxit
Em dic César, i a Be(Sthetic) podreu trobar tot un ventall de 
tractaments i serveis destinats al tractament del vostre cos, tals 
com la foto depilació, altres fototeràpies, serveis facials…

Emprenedor: César Salmerón Coma
Nom Comercial: Be(Sthetic) Llavaneres 
Adreça: C/ de Munt, 61
  Sant Andreu de Llavaneres
Telf:  93.792.92.74
e.mail: llavaneres@besthetic.com

Em dic Núria, i vull compartir amb vosaltres què és el que m’ha por-
tat fins a Mima’m. És un espai de criança natural, on oferim acom-
panyament i suport a les famílies i als infants. Us convido a participar 
de les nostres propostes que, us ajudin a potenciar i a experimentar 
la paternitat i maternitat de manera més natural.

Emprenedor: Núria Alsina Punsola
Nom Comercial: Espai mima’m
Adreça: Passeig Joaquim Matas, 25
   Sant Andreu de Llavaneres
Telf: 650.95.92.88
e.mail: nuria@espaimimam.com

Color Glo International ofereix reparacions especials y restauració 
del color, combinació de colors, transformació de colors, neteja de 
taques, eliminació de olors del cuir, vellut, vinil,  i altres teixits com 
servei per a les companyies de automòbils, vaixells, avions i mobles.

Emprenedor: Cristina Venturi
Nom Comercial: Colorglo España
Adreça: C/ Pla de la Torreta, 2
   St. Andreu de Llavaneres
Telf: 93.792.95.23
e.mail: tinavent@gmail.com

Em dic Enric i sóc el creador de l’Espai Gastronòmic Arenys, un 
punt de trobada per afeccionats a la cuina independentment del ni-
vell. Aprendrem a cuinar, a fer tastets de productes, maridatges, etc. 
Està obert a tothom que vulgui aprendre i tastar. Tindrem una petita 
botiga on trobar estris o ingredients que no podem trobar enlloc.

Emprenedor: Enric Goderch
Nom Comercial: Espai Gastronòmic Arenys
Adreça: C/Riera Bisbe Pol, 88
   Arenys de Mar
Telf: 629.76.54.86
e.mail: http://ca-es.facebook.com/espaigastronomicarenys

Som en David  i en Javier, presentem la nostra empresa “Fitting 
Desing”, orientada al sector de moda Jove femenina i infantil.  Un 
servei global de disseny i fabricació on oferim als nostres clients un 
recull de les últimes tendències del mercat a nivell de teixits, estilis-
me i gràfics, amb el valor  afegit d’un procés de qualitat, amb preus 
molt competitius i un curt procés d’entrega.                               

Emprenedor: David Fabregà i Javier Dolader
Nom Comercial: Fittin Desing, S.C.P.
Adreça: C/ Barcelona, 24 – 2n 2ª - Mataró
Telf: 93.707.48.84 – 673.29.16.59

Em dic Maria, i us presento la meva empresa Interzoo Canet, forma 
part d’una cadena de franquícies repartides per Espanya. Venda de 
pinsos, accessoris i petits animals, com rosegadors, aus, peixos i 
rèptils. Per encàrrec, també disposem de gossos, gats i aus de més 
envergadura. Servei gratuït a domicili i assessorament personalitzat.

Emprenedor: Maria Romero Alzina
Nom Comercial: Interzoo Botigues d’animals
Adreça: C/ Riera Gavarra, 75 – Local 1
   Canet de Mar
Telf: 93.128.36.27
e.mail: interzoocanet@hotmail.com

Sóc la Lydia i us presento ”La Cuisine”, el primer restaurant francès 
de Mataró. La nostra filosofia és fer cuina creativa amb producte 
sempre fresc! Importem productes francesos, sempre amb la millor 
qualitat, el formatge, el pà, el vi, i per descomptat el “canard”.
T’esperem a “La Cuisine” per que descobreixis i gaudeixis de la 
millor cuina francesa.

Emprenedor: Lydia Cabanes
Nom Comercial: La Cuisine
Adreça: Camí Ral, 434 - Mataró
Telf: 93.218.30.00
e.mail: restaurantelacuisine@gmail.com

Som en Miguel Angel Moreno i en Luís León, i us donem a conèixer 
BÚ-HO, una empresa especialitzada en imatge corporativa i desen-
volupament web. BÚ-HO ofereix un equip jove, competitiu i amb una 
molt alta experiència en el sector. Publicitat, venda i campanyes tant 
on line (websites, e-commerce...) i clàssiques (catàlegs, gran format). 

Emprenedors: M. Angel Moreno i Luís León
Nom Comercial: BÚ-HO
Adreça: Pg. de Montserrat 30, 08349
   Cabrera de Mar
Telf: 93 754 24 59
e.mail: info@bu-ho.es
Web:  www.bu-ho.es

Sóc la Sofia i us presento Sofia Atelier, un nou espai a Mataró 
dedicat a la núvia i tot el que l’envolta. Tenim la colecció de ves-
tits de núvia Alma Novia i vestits de festa Alma Festa del Grupo 
Rosa Clarà, a més de tots els seus complements.

Emprenedor: Sofia Atelier
Nom Comercial: Sofia Atelier 
Adreça: C/ Montserrat, 48
   Local 3 – 08.302 – Mataró
   (al costat de la Plaça Sta. Anna)
Telf: 93 790 33 99

Sòc l’ Estefane Pousardin i us presento Atelier d’Stéphane, un con-
cepte de restauració  diferent, ja que  ofereix tres serveis diferenciats 
dedicats a tot tipus de consumidor. El local estarà ubicat en el Centre 
de Cabrera de Mar. Els serveis son: Chef privé, és a dir, cuina d’autor 
a domicili, en segon lloc, Taller de cuina a l’Atelier i per últim, sopars 
privats i maridatges en el mateix Atelier.

Adreça: C/Pare Jaume Català, 30-36
   local1. Cabrera de Mar
Telf: 609.44.30.52
Web: www.atelierdestephane.com
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Passatemps
1 2 3 4

5

6

9

7

8

10

11

12

13 14

1.- En plural. Ajuda sistemàtica, en forma d’orienta-
ció i consell, que una persona qualificada presta a un 
subjecte. 2.- S’anomena a la persona que identifica 
una oportunitat de negoci i organitza els recursos ne-
cessaris per a posar-la en marxa. 3.- Persona física 
que realitza en nom propi una activitat econòmica amb 
finalitat de lucre i de forma habitual. 4.- Provinent del 
llatí: “allò que no és oci”. 5.- En plural. Quantitat fixa 
o proporcional que s’ha de pagar per certes coses ja 
sigui com a despesa col·lectiva, impost, préstec 6.- 
Sigles de l’Agència Espanyola d’Administració Tribu-
tària. 7.- Societat Limitada. 8.- S’anomena a la imat-
ge que existeix o es troba a la ment. Impossible de 
crear una empresa sense aquest concepte d’origen. 
9.- Abreviatura del Impost sobre el Valor afegit. 10.- 
Popularment, és el portal de creació d’empreses de la 
Generalitat de Catalunya. 11.- La elaboració d’aquest 
document és imprescindible per a la capitalització de 
l’atur excepte per a  l’ ingrés en Cooperatives o So-
cietats Laborals en funcionament. 12.- S’anomena a 
l’entitat local de caràcter territorial formada per l’agru-
pació de municipis contigus, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels 
seus fins. (format per dues paraules). 13.- S’anomena al Impost personal, progressiu i directe que grava la renta 
obtinguda en un any natural per les persones físiques residents a Espanya. 14.- S’anomena al document escrit en 
el qual s’hi explica i detalla el projecte d’una nova empresa.(format per dues paraules).

Canvia la posició de 4 escu-
radents per a fer 3 quadrats, 
tots igual de grans, sense que 
sobri cap escura dent.

Mou un sòl misto per tal 
d’aconseguir un número 
major a 3 i menor a 6. No 
tot és el que sembla.

A continuació, veuràs quatre cartes de la baralla de poker. 
Només una té una qualitat que la distingeix de les altres tres. 
Descobreix quina és!!

6

6

6

6

6

6

6

6

ENDEVINALLA:
Un pastor ha de passar un llop, una cabra i un enciam a l’al-
tre costat del riu, disposa de una barca petita on només hi 
caben ell i una de les altres tres coses. Si el llop es queda 
sol amb la cabra se la menjarà, si la cabra es queda sola amb 
l’enciam se’l menjarà. Com ho ha de fer el pastor?

Solucions
ASSESSORAMENTS

MUE Q
PAEATG U
ROOA O
ENCS T
NIOIE E

LEVMR S
IDEAP

OM I
AIROMEMFE N

PA I
ONSELLCOMARCAL C

IP I
A

2Mou un sòl misto per tal 2Mou un sòl misto per tal 
d’aconseguir un número 2d’aconseguir un número 
major a 3 i menor a 6. No 2major a 3 i menor a 6. No 
tot és el que sembla.2tot és el que sembla.

3A continuació, veuràs quatre cartes de la baralla de poker. 3A continuació, veuràs quatre cartes de la baralla de poker. 
Només una té una qualitat que la distingeix de les altres tres. 3Només una té una qualitat que la distingeix de les altres tres. 3Descobreix quina és!!3Descobreix quina és!!

4ENDEVINALLA:4ENDEVINALLA:
Un pastor ha de passar un llop, una cabra i un enciam a l’al4Un pastor ha de passar un llop, una cabra i un enciam a l’al
tre costat del riu, disposa de una barca petita on només hi 4tre costat del riu, disposa de una barca petita on només hi 

Solució 1Solució 2Solució 3

6

6

El nombre PI és 
més gran de 3 i 
més petit de 6.

El sis de diamants 
és l’única carta que 
es veu exactament 
igual al girar-la 180º.

El pastor passa primer la cabra, la deixa a l’altre costat del riu i 
torna a per el llop, al creuar, deixa el llop i torna amb la cabra, 
deixa la cabra i creua amb l’enciam per deixar-lo amb el llop, i 
torna a buscar la cabra.

Solució Endevinalla
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Com neix la idea?

Vaig pensar en totes les possibili-
tats que suposa avui en dia el 3d 
per les seves aplicacions al món de 
la medicina, l’arquitectura o el cine-
ma, entre moltes altres. Formar-se 
en aquesta disciplina pot ser una 
bona sortida per a moltes persones 
que volen una feina de futur i no en 
troben en els àmbits més tradicio-
nals.

Quin suport has rebut a la hora 
de tirar endavant projecte?

Molt. Els tècnics de Promoció Eco-
nòmica de l’ Ajuntament de Cale-
lla m’han acompanyat en tot mo-
ment i avui en dia encara em fan 
el seguiment. És molt important el 
seu assessorament i la seva guia, 
no només per saber què fer i a on 
adreçar-te sinó també pel seu su-
port. Jo li recomanaria a tothom 
que vulgui tirar endavant un pro-
jecte personal i professional que 
s’adreci a ells i es deixi aconsellar.

Quin és l’objectiu de la teva ac-
tivitat?

Vull formar persones a través del 
programari l l iure. Tot i que jo es-
tic molt especial itzat en el món del 
3D, aquest t ipus de programari 
obre moltes portes a altres disci-
plines com l’ofimàtica, la creació 
de pàgines web, el retoc d’imat-
ges, els sistemes operatius... un 
gran ventall de possibil i tats amb 
aplicacions directes en molts sec-
tors laborals. Cal que les persones 
es formin en aquests àmbits rela-
cionats amb les TIC perquè són un 
nou fi ló professional encara no del 
tot implantat i, per tant, mancat de 
treballadors.

Explica’ns com han estat els 
teus inicis com a empresari?

Aquesta no és la primera experièn-
cia al món de l’emprenedoria. Du-
rant 10 anys vaig tirar endavant una 
botiga online. Quan vaig començar, 
el fet de comprar per Internet era 
una novetat, hores d’ara és un fet 
ben habitual. Aquell projecte va 
quedar enrere però va ser una ex-
periència molt important per a mi 
perquè em va permetre tenir con-
tacte amb el dia a dia de la gestió 
empresarial.

Aquesta nova experiència com a 
formador té molt més a veure amb 
els meus coneixements acadèmics 
i amb el meu bagatge professional 
previ. He treballat també com a for-
mador i és una tasca que em ser-
veix com a base per aquesta nova 
etapa i em suposa una gratificació 
personal molt important. Sentir-se a 
gust amb el que fas és vital per tirar 
endavant i formar d’altres persones 
és una experiència molt enriquidora.

Per què programari lliure?

Els cursos per formar especialistes 
en 3D suposen una gran inversió, 
tant si són amb llicència com en 
programari l l iure. Si a més, aques-
tes persones volen tenir el progra-
ma per treballar-hi i l’ han de com-
prar, és molt car. El programari l l iure 
permet tenir-hi accés des d’ Internet 
de manera gratuïta, i això fa més 
econòmic el procés d’aprenentatge 
i posterior professionalització.

Has posat en marxa també el 
Blendercat, què és?

El Blendercat és una trobada que 
reuneix conferències, tal lers, xer-

rades i masterclass sobre Blender, 
el programari l l iure de 3D. L’orga-
nitzo cada any gràcies al suport de 
l’entitat Foto-fi lm Calella i reuneix 
professionals que uti l i tzen aquest 
programa gratuït al seu àmbit la-
boral. Això permet que els interes-
sats en aquesta disciplina puguin 
adquirir coneixements i intercan-
viar informació, veure quines apli-
cacions té i a quins sectors es fa 
servir més.

A partir d’aquí, vaig posar en marxa 
una revista online d’aquest esdeve-
niment.

A la publicació hi tenen cabuda 
molts professionals d’arreu del món 
que aporten els seus articles i co-
neixements. Ja té més de mil se-
guidors. 

Quin suggeriment donaries a 
totes aquelles persones que es 
plantegen ser empresaris?

Ser emprenedor no vol dir poder 
sortir de la crisi o posar en mar-
xa un negoci perquè t’ has quedat 
sense feina. Ser emprenedor és 
una actitud, una manera de fer i de 
veure la vida. Comença per voler 
treballar en allò que t’agrada i de-
pendre de tu, del teu esforç i de les 
teves idees.

El meu consell és que si realment 
ho tenen clar, es posin en marxa, 
que no s’esperin a tenir totes les 
respostes per tirar endavant. 

Molts dels problemas que es poden 
trobar no es resolen pensant sinó 
amb l’experiència.

info: www.blendercat.org

L’esperit emprenedor del Maresme

MARÇAL MORA. Realitzador audiovisual i Operador de 3D

Presenta des de la seva vila natal de Calella el nou projecte que ha engegat amb el suport i asses-
sorament de l’Ajuntament de Calella. Ha treballat al cinema com  ajudant de muntador i ha produït i 
realitzat diversos curtmetratges, a més de ser gerent durant els darrers 10 anys d’una empresa de 
venda online, tot i que el seu present és un altre.
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