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Editorial
El Tecnocampus
i el Consell Comarcal del Maresme
impulsen la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme

El Maresme territori
emprenedor. 
L’equip de redacció de la revista de la XEM 

Redacció. Consell Comarcal del Maresme (Maresme Centre de Negocis), Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme,  CTAC (Confederació de Treba-
lladors Autònoms de Catalunya), Vanessa Benoiston. Disseny i maquetació. linkm.es

Les nostres empreses i institucions 
necessiten persones emprenedo-
res a la seva organització, capaces 
d’incorporar innovacions i millores 
constants als processos productius i 
de serveis, de  la mateixa manera que 
les persones necessiten millorar les 
seves condicions de vida en base a la 
seva capacitat d’aportar més valor per 
mitjà del seu treball.

La capacitat emprenedora  és tan im-
portant per a les  persones que volen  
millorar les seves possibilitats al mercat 
del treball, aportant més valor i atractiu 
a les seves candidatures laborals,  com 
per a les persones que volen crear  la 
seva empresa, i d’aquesta manera do-
nar format a les seves inquietuds i am-
bicions, i sobretot contribuir a alimentar 
el naixement de noves realitats empre-
sarials, imprescindibles per la genera-
ció de riquesa i llocs de treball. 

La comarca del Maresme compta 
amb una destacada tradició em-

prenedora, creant al llarg dels anys 
un teixit empresarial sòlid, que a l’hora 
també ha demostrat flexibilitat i visió 
de futur. 

El nostre territori afronta en l’actualitat 
nous reptes en què l’esperit emprene-
dor torna a estar en el centre de les ac-
tivitats que la ciutadania, l’empresariat 
i les institucions han de saber esmer-
çar per desenvolupar el nostre benes-
tar col·lectiu i assegurar la prosperitat 
de les generacions venidores. 

En el context  que marca la globalit-
zació, i l’economia basada en el conei-
xement,  l’esperit i les competències 
emprenedores són una de les claus 
del desenvolupament personal i pro-
fessional  de la ciutadania  i de la com-
petitivitat del teixit productiu.

El Consell Comarcal del Maresme i 
el Parc Científic i de la Innovació Tec-
nocampus volen ser institucions em-
prenedores i compten amb recursos 
humans emprenedors per contribuir 
a què el Maresme sigui cada dia un 
territori més emprenedor i de les per-
sones emprenedores. 

Amb la revista Maresme Comarca 
Emprenedora, el Consell Comarcal 
del Maresme i el Tecnocampus , amb 
la participació dels ajuntaments de 
la comarca, volen generar coneixe-
ment i donar difusió de les activitats 
i notícies més rellevants en el terreny 
de l’emprenedoria que es produeixen 
arreu de la comarca. “

Sumari
2 EDITORIAL
 El Maresme territori emprenedor

3 XARXA D’EMPRENEDORIA
 El Tecnocampus i el Consell
 Comarcal del Maresme

4-5 PUNTS DE SUPORT

6 CONEIX LES ENTITATS
 Coneix el Centre Innova
 de Pineda de Mar

7 GRAELLA FORMATIVA
  Formació serveis d’emprenedoria
  del Maresme

 8-9  ACTUALITAT
 Tecnocampus arriba
 a les 80 empreses

 Neix el maresme.cat

 El 3r Cicle d’Empresa i RSE

 El Challenge el millor triatló del 2010  

10 EDUCACIÓ I EMPRENEDORIA
 700 joves maresmencs al món
 de l’emprenedoria i l’autoocupació

11 EMPRESA I AUTÒNOMS
 Prestació per cessament d’activitat   
 dels treballadors autònoms

12 L’ESPERIT EMPRENEDOR   
 DEL MARESME
 El cas de...Eva Creus, Agrogestic S.L.

Xarxa d’Emprenedoria
 del Maresme

La Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme i el Consell 
Comarcal del Maresme han 
arribat a un acord per impul-
sar conjuntament la Xarxa 
d´Emprenedoria del Ma-
resme (XEM), que comptarà 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. Aquest projec-
te té com a objectiu donar una 
millor i més amplia atenció 
als emprenedors de la comar-
ca que volen impulsar el seu 
negoci.

La Xarxa coordinarà tot un seguit 
d’accions per fomentar i potenciar 
l’emprenedoria de la comarca. Entre 
elles; el de donar suport a aquelles 
persones que volen crear la seva prò-
pia empresa, oferint itineraris orienta-
tius des de la generació de la idea fins 
que efectivament es crea l’empresa. 
També es programaran accions de 
formació per tal de que el teixit pro-
ductiu de la comarca sigui cada cop 
més competitiu.   

Un altre fet destacable, és que els 
ens locals que actualment ofereixen 
aquest servei als emprenedors, es po-
dran adherir voluntàriament a la xarxa 
i així poder complementar l’oferta que 
fan des del seu Servei de promoció 
econòmica.

Aquesta xarxa neix amb la voluntat 
de prestació de serveis per l’estimulació 

de tot el cicle d’emprenedoria: sensibi-
lització i motivació, gestació, anàlisi de 
la idea i posada en marxa (localització 
territorial del talent), consolidació amb 
valorització de la innovació (Universi-
tat i Tecnocampus) i difusió d’aquesta 
innovació en tot el territori (Consell Co-
marcal del Maresme i els 30 municipis 
de la comarca).

Per a les persones emprenedores 
del Maresme la XEM significarà els 
següents avantatges:

 – Obrir un ventall de serveis per 
l’usuari.

 – Oferir un servei d’emprenedoria de 
qualitat independentment del muni-
cipi en el qual habiti l’emprenedor/a.

 – Posar a l’abast de l’usuari en una 
web tota l’oferta actual existent pel 
que fa als serveis necessaris per 
iniciar un projecte empresarial.

 – Permetre la mobilitat dels empre-
nedors dins la comarca.

 – Millorar la viabilitat i, sobretot, 
l’expectativa d’escalabilitat i crei-
xement del seu projecte amb el 
suport o la incorporació de dife-
rencials d’innovació i base tecno-
lògica propiciats per l’ecosistema 
Tecnocampus Mataró- Maresme i 
l’organització del Consell Comarcal 
del Maresme.

L’objectiu operatiu de la XEM és 
crear i posar en marxa una xarxa de 
recursos compartits pels diferents mu-
nicipis per l’impuls, acompanyament, 
capacitació, localització i consolida-
ció de l’emprenedoria empresarial al 
Maresme, que permeti l’arrelament 
del talent al Maresme evitant fuites i 
afavorint la captació d’altres territoris. 
En aquest sentit es vol donar un tret 
diferencial a aquesta xarxa a partir 
de l’ecosistema Tecnocampus Mataró 
-Maresme  i l’organització del Consell 
Comarcal, pel que fa a propiciar que 
aquest talent es concreti en nous ne-
gocis i realitats empresarials amb for-
ta escalabilitat i generació de riquesa 
econòmica i social es quedi en el te-
rritori.

Tots els municipis adherits a la XEM, 
el Consell Comarcal del Maresme i el 
Tecnocampus Mataró-Maresme, es 
complauen en posar a disposició de 
la ciutadania aquest nou recurs. 
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9 Montgat
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montgat
C/ Pare Claret, 25
08390 Montgat

www.montgat.cat
www.promecomontgat.cat
promecomontgat@diba.cat

Tel. 93 469 07 37

Òrrius
Ajuntament d’Òrrius
Pl. de l’Església, 5
08389 Òrrius

www.orrius.cat
orrius@diba.cat

Tel. 93 797 14 55

Palafolls
Ajuntament, Punt informació
laboral: promoció econòmica
C/ Francesc Macià, 1
08389 Palafolls

www.palafolls.cat
promocioeconomica@palafolls.cat

Tel. 93 762 08 24

Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Centre Innova
C/Torres Quevedo, 16
08397 Pineda de Mar

www.pinedademar.org
promocioeconomica
@pinedademar.org

Tel. 93 767 15 60

Premià de Mar
Ajuntament de Premià de Mar
Servei de Promoció Econò-
mica
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 de Premià de Dalt
Servei Municipal d’Ocupació
i Promoció Econòmica
Plaça del Mil·lenari, s/n
08338 Premià de Dalt

www.premiadedalt.cat
ocupacio@premiadedalt.cat

Tel. 93 752 36 60

Alella
Ajuntament d’Alella
Plaça de l’Ajuntament, 1
08328 Alella

www.alella.cat

Tel. 93 555 23 39 

Arenys de Mar
Ajuntament d’Arenys de Mar
Regidoria de 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
Ajuntament d’Arenys de Munt
Promoció Econòmica
C/ Sant 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@argentona.cat

Tel. 93 797 49 00

Canet de Mar
Ajuntament de Canet de Mar
Àrea de Promoció Econòmica
Centre Cívic Vil·la Flora
Riera Gavarra, s/n
08360 Canet de Mar

www.canetdemar.cat
demperedd@diba.cat

Tel. 93 795 46 25

Dosrius
Ajuntament de Dosrius
C/ Sant Antoni, 1
08319 Dosrius

www.dosrius.cat
Tel. 93 791 80 14

El Masnou
Ajuntament del Masnou
(Unitat de Promoció Econòmica)
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
Ajuntament de Malgrat de Mar
C/ Carme, 30
08380 Malgrat de Mar

www.ajmalgrat.es

Tel. 93 765 33 00

Mataró
Consell Comarcal del Maresme
Maresme Centre de Negocis
Plaça Miquel Biada, 1
08301 Mataró

www.maresmecn.cat
info@maresmecn.cat

Tel. 93 693 14 50

Mataró
Fundació TecnoCampus
Mataró - Maresme
Torre TCM 2 Planta Baixa
Av. Ernest Lluch 32
(Porta Laietana)
08302 Mataró (Barcelona)

www.tecnocampus.cat

Tel. 93 169 65 00
Fax. 93 169 65 65

Sant Andreu de Llavaneres
Ajuntament St. Andreu de 
LLavaneres
Servei de Creació d’Empreses
Passeig Mare de Déu
Montserrat, 27-33
08392 St. Andreu de Llavaneres

www.llavaneres.es
promocio.economica@
llavaneres.es

Tel. 93 702 36 44

St. Cebrià de Vallalta
Ajuntament St. Cebrià
C/ Centre, 27
08396 St. Cebrià Vallalta

www.stcebria.cat
besor@diba.cat

Tel. 93 763 10 24

Sant Iscle de Vallalta
Ajuntament de St. Iscle
C/ Escoles, 2
08359 Sant Iscle de Vallalta

www.santiscle.cat
puighermaloj@diba.cat

Tel. 93 794 61 28

Sant Pol de Mar
Ajuntament 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

Tel. 93 791 05 11

Santa Susanna
Ajuntament de Sta. Susanna 
Plaça Catalunya, s/n
08398 St. Susanna

www.stasusanna.org
ajuntament@stasusanna.org

Tel. 93 767 84 41

Teià
Ajuntament de Teià
C/ Pere Noguera, 12
08329 Teià

www.teia.net

Tel. 93 555 56 99

Tiana
Ajuntament de Tiana
Plaça de la Vila, 1
08391 Tiana

www.tiana.cat

Tel. 93 395 50 11

Tordera
Ajuntament de Tordera
Promoció de la vila
Plaça de l’Església, 2
(antigues galeries comercials)
08940 Tordera

www.tordera.cat
creacioempresa@tordera.cat

Tel. 93 764 28 16

Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Plaça de la Vila, 1
08339 Vilassar de Dalt

www.vilassardedalt.org

Tel. 93 753 97 94

Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilassar de Mar
C/ Santa Eulàlia, 40
08340 Vilassar de Mar

www.vilassardemar.cat
gomezpc@vilassardemar.cat

Tel. 93 754 05 00

Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrera de Mar
Plaça de l’Ajuntament, 5
08349 Cabrera de Mar

www.cabrerademar.cat
info@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
Ajuntament de Caldes d’Estrac
Plaça de la Vila, s/n
08393 Caldes d’Estrac

www.caldetes.cat
p.eco.caldes@diba.cat

Tel. 93 791 00 05

Calella
Ajuntament de Calella
Regidoria Promoció Econòmica
Servei Creació d’empreses
Edif. Fàbrica Llobet
C/ Sant Jaume, 339
08370 Calella

www.calella.cat
jodarfe@calella.cat

Tel. 93 769 72 40

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
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Coneix les entitats Graella formativa

El Servei d’Empresa de l’Ajuntament de Pineda de Mar 
ubicat en el Centre Innova dona suport a les persones 

emprenedores mitjançant l’acompanyament en tot el pro-
cés de creació d’empresa, des de l’origen de la idea fins a 
la posada en marxa de l’empresa. 

L’Ajuntament de Pineda de Mar és una entitat de la Xarxa 
INICIA: per a la creació d’empreses de la Generalitat de 
Catalunya, i realitza accions de difusió i sensibilització en 
vers l’emprenedoria, informació, assessorament, formació i 
suport a la consolidació de les empreses de recent creació.

El Centre Innova ofereix el servei d’allotjament, a les em-
preses de recent creació, mitjançant el viver d’empreses, 
format per mòduls de despatx de 23 m2 cadascun total-
ment equipat de mobiliari i dotat de recurs de connectivi-
tat, així com subministrament elèctric, refrigeració i cale-
facció. Hi poden accedir les persones emprenedores que 
tinguin un projecte empresarial preferentment catalogats 
dins dels nous filons d’ocupació, i vulguin fer-lo realitat, 
així com les empreses de menys d’un any d’antinguitat. El 
període de permanència per a les empreses és d’un any, 
prorrogable semestralment fins a  un màxim de tres anys.

Ajuntament de 
Pineda de Mar

Centre Innova
C/Torres Quevedo, 16
08397 Pineda de Mar

Tel. 93 767 15 60

www.pinedademar.org

promocioeconomica
@pinedademar.org

Coneix el centre Innova
de Pineda de Mar

Formació serveis d’emprenedoria
del Maresme
Cursos de Mataro - Fundació TecnocampusActivitats previstes Centre Innova 2011

Xerrades

1. Vies de finançament 21/03 de 10 – 12 h
 Adreçat a empresaris, comerciants i autònoms

2. Coaching empresarial 28/03 de14.30 – 16.30 h
 Adreçat a empresaris, i autònoms sector: comerç, restauració
 i hosteleria

3. Bonificacions formació a l’empresa 4/04 de 18 – 20 h
 Adreçat a professionals, empresaris, comerciants autònoms

4. Nova llei autònoms 11/04 de 20.30 – 22.00 h
 Adreçat a autònoms, ...   

5. Cooperació publico-privada 2/05 de 18.00 – 20.00 h
 Adreçat a xarxa empresarial, tècnics,...  

6. Qualificat 11/07 de 16.00 – 17.00 h
 Adreçat a treballadors sector sociosanitari,...

Cursos

1. Aparadorisme comercial - 40h
 Dimarts i dijous, del 3/02 al 30/03 de 14.30 – 17h

2. Comptabilitat informatitzada - 50h
 Dilluns i dimecres, del 19/01 al 13/04 de 20.00 a 22.00 h

3. Intel.ligència emocional II - 18h
 Dimarts i dijous, el 19/05 al 7/06 de 18.00 a 21.00 h

4. Tècniques de venda (avançat) - 30h
 Dilluns i dimecres, del 27/04 al 15/06 de 20.00 a 22.00 h

5. Prevenció de riscos laborals - 30h
 Dimecres, del 15/03 al 24/05 de 18.45 a 21.45 h

6. Manipulació d’aliments - 10h
 Dimecres, del 1/06 al 22/06 de 18.45 a 21.30 h

7. Treballadors/res familiars (projecte iloquid)
 Dilluns a divendres (matins), de març a octubre

8. Treballadors/res familiars
 (Contracte Programa Consell Comarcal+Conselleria Benestar i 

Família+Fundació la Caixa)
 Dilluns a divendres (tardes), de febrer a setembre

9. Targeta professional construcció (prl) - 8h
 Dilluns (matí i tarda), 28 de març

10. Fleca i pastisseria - 70h

11. Manipulació d’aliments per a persones aturades:
 Dimarts, 02/05 de 9 a 13 h

12. Manipulació d’aliments per a comerciants i empreses 
de serveis

 Dilluns, 04/04 de 9 a 13 h

Finances Bàsiques sessions
Sessions formatives de presentació dels quadres econòmics i financers 
del pla d’empresa on line amb el qual es treballa la viabilitat del  projecte 
empresarial en termes econòmics i financers.

Dimarts 

05/04/11 a les 09.30h
12/04/11 a les 16.00h
19/04/11 a les 09.30h
26/04/11 a les 16.00h
03/05/11 a les 09.30h
10/05/11 a les 16.00h
17/05/11 a les 09.30h

24/05/11 a les 16.00h
31/05/11 a les 09.30h
07/06/11 a les 16.00h
14/06/11 a les 09.30h
21/06/11 a les 16.00h
28/06/11 a les 09.30h

Emprendre amb èxit sessions
Són sessions d’introducció al món de la creació d’empresa i presentació 
dels nostres itineraris d’acompanyament.

Dijous

07/04/11 a les 16.00h 
21/04/11 a les 09.30h
28/04/11 a les 16.00h
12/05/11 a les 09.30h
19/05/11 a les 16.00h
02/06/11 a les 09.30h
09/06/11 a les 16.00h
23/06/11 a les 09.30h
30/06/11 a les 16.00h

Dimecres

13/04/11 a les16.00h
04/05/11 a les 16.00h
25/05/11 a les 16.00h
15/06/11 a les 16.00h

Curs de Sant Andreu de Llavaneres

Manipulador d’aliments - 10h
Dies 3 i 5 de maig a la biblioteca municipal de Llavaneres, de 15 a 20 hores.

Telèfon d’informació i d’inscripcions. 93 7023645   ●   E-mail de contacte. promocio.economica@llavaneres.es   ●   www.santandreudellavaneres.cat

Telèfon d’inscripcions. 93 1696502   ●   E-mail de contacte. emprenedors@tecnocampus.com   ●   www.tecnocampus.cat

Telèfon d’informació i d’inscripcions. 93 6931450   ●   E-mail de contacte. info@maresmecn.cat   ●   www.maresmecn.cat  

Cursos de Mataro - Consell Comarcal del Maresme

Aconseguir el benestar emocional en moments 
d’incertesa i canvi - 28h  
Dilluns i dimecres, del 28/02 al 13/04 de 18 a 20 h

Coaching, PNL. - 25h  
Dimarts i dijous, del 1/03 al 7/04 (útlim dia 3h) de 18 a 20h

Intel.ligència emocional - 18h  
Dilluns i dimecres, del 2/05 al 30/05, de 18 a 20h

Mapes mentals: Organització personal de la informació - 20h 
Dimarts i dijous, del 3/05 al 2/06, de 18h a 20h

Dilluns 2 de maig, de 16:30 a 19:30h   Curs: Creativitat per iniciar “eines de generació d’idees. Santi Jáñez - KS Assessors

Dimarts 3 de maig, de 16:30 a 19:30h   Curs: Les TIC i les Xarxes Socials. Xavier Molina - linkm.es

Dimecres 4 de maig, de 16:30 a 19:30h  Curs: Què és i com es fa un pla d’empresa. Ajudes i subvencions. Tècnics CCM

Dijous 5 de maig, de 16:30 a 19:30h Curs: Les Formes jurídiques i el Pla econòmic financer. Tècnics CCM 

Divendres 6 de maig, de 13 a 14:30h Jornada: Convèncer i persuadir a través del carisma. Jaume Serral. PNL i empreses

 II. Edició Setmana d’Emprenedoria
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Actualitat

El parc TecnoCampus Mataró-Maresme arriba 
a les 80 empreses 
El parc científic i de la inno-
vació TecnoCampus Mata-
ró-Maresme ha assolit ja la 
xifra de vuitanta empreses 
instal·lades a la nova seu, 
situada al front marítim de 
Mataró, a la zona del Rengle 
(Porta Laietana).

La major part d’aquestes empre-
ses (un total de 61) són a les dues to-
rres destinades a usos empresarials 
de la nova seu del Rengle. La res-
ta d’empreses ocupen altres espais 
d’oficines situats també a la ciutat de 
Mataró.

L’alcalde de Mataró, Joan Antoni 
Baron, i la presidenta de la Fundació 
TecnoCampus Mataró-Maresme, Alí-
cia Romero, van fer balanç dels 100 
primers dies de la nova seu del parc. 
Tots dos van destacar que les xifres 
a nivell d’empreses i d’estudiants fan 
que es pugui parlar ja del TecnoCam-
pus com d’un projecte “plenament 
consolidat”. 

Un dels atractius de la nova seu del 
parc per a les empreses és la proxi-
mitat dels centres universitaris, situats 
en un edifici contigu a les dues torres 
destinades a empreses. A nivell univer-
sitari, el TecnoCampus té aquest curs 
1.292 estudiants matriculats, un 28% 

més que el curs anterior. A més, la ma-
trícula de primer curs va créixer per 
sobre del 70%. Els títols oficials de la 
UPF i la UPC, sumats als atractius del 
nou edifici universitari del TecnoCam-
pus al Rengle, han fet que també en 
el vessant universitari les xifres siguin 
molt positives.

En l’àmbit de l’emprenedoria, i du-
rant els 100 primers dies a la nova seu 
del parc, s’ha assolit la xifra de 22 em-
preses que tenen la seu a la incubado-
ra del TecnoCampus. I el servei de su-
port a emprenedors del parc ha donat 
servei a 307 persones, amb el resultat 
que s’han completat 29 plans de crea-
ció de noves empreses.

L’objectiu de la jornada, va ser ex-
plicar com millorar el propi negoci amb 
exemples pràctics d’empreses saluda-
bles. La clau, com es va dir, és fer les 
coses ben fetes. Durant tot el matí, la 
trentena d’assistents van poder pren-
dre nota de com altres empreses han 
evolucionat tot introduint-hi un seguit 
de bones pràctiques.

Es va presentar la guia de l’empresa 
saludable i es van oferir diverses 
ponències amb interessants exemples 
d’aplicacions de la RSE, com ara a Nest-
lé o a Caja Navarra, i a nivell d’una pime 
i ben propera, va destacar la xerrada de 
Miquel Nogueras, propietari dels comer-
ços Sweet Centre de Mataró.

Molt interessant també va ser la 
ponència de Carles Campuzano, dipu-
tat en el Congrés de Diputats i impul-
sor de la RSE.Campuzano va aclarir el 
concepte de RSE amb una idea clau: 
per ser responsables, l’únic secret és 
fer les coses ben fetes. D’altra banda, 
va avançar que s’està treballant en una 
nova regulació legal que doni visibili-
tat a les pràctiques de responsabilitat 
social empresarial, si pot ser, durant el 
2011.

La valoració tant dels assistents 
com dels ponents va ser molt satisfac-
tòria. Les ponències es poden consul-
tar on-line al web de l’Ajuntament de 
Llavaneres www.santandreudellava-
neres.cat 

El 3r Cicle d’Empresa i RSE de “Les 3 viles” 
El Club Nàutic El Balís de Llavaneres va acollir el mes de desem-
bre, el 3r Cicle d’Empresa i Responsabilitat Social Empresarial 
(RSE) de Les 3 viles, que sota el títol “Empresa responsable, 
un valor contra la crisi” va organitzar la Regidoria de Promo-
ció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Sant An-
dreu de Llavaneres i va reunir una trentena d’assistents.

Neix el maresme.cat 

El Consell Comarcal ha acti-
vat el portal maresme.cat, un 
projecte del Pla Estratègic Ma-
resme 2015 que té com a ob-
jectiu dotar la comarca d’una 
pàgina web on els residents, 
els visitants o els possibles 
inversors trobin la informació 
necessària.

Maresme.cat vol esdevenir la pàgi-
na web de referència de la comarca a 
l’hora de trobar tots aquells projectes, 
estudis o informes que afectin el Ma-
resme des de diferents vessants: ins-
titucions, territori, economia, turisme, 
cultura, ciutadania i benestar, educa-
ció i esport i lleure. A més, es poden 
trobar els projectes que està execu-
tant el Pla Estratègic i els projectes de 
futur que s’emmarquen en les línies 
estratègiques del Maresme 2015.

Maresme.cat fa una clara aposta 
també per la blogosfera maresmenca 
amb un apartat on, categoritzats en 
diferents àmbits, s’aniran incorporant 

els enllaços als blocs dels mares-
mencs i maresmenques. D’aquesta 
manera es vol presentar la comarca a 
partir de les opinions, reflexions, idees 
i propostes que molts maresmencs i 
maresmenques pengen a la xarxa.

Maresme.cat és un ambiciós pro-
jecte que tot just començarà a ca-
minar el 15 de desembre amb uns 
continguts mínims que s’aniran com-
pletant amb la recerca pròpia que farà 
el Consell Comarcal i amb les aporta-
cions d’informacions i de documents 
d’interès que facin els ajuntaments. 
Com tota pàgina web, serà un projec-
te viu i en constant evolució.

El Challenge Costa de 
Barcelona-Maresme 
escollit com el millor 
triatló d’Espanya 2010

El Challenge Costa de Barce-
lona-Maresme, el triatló inter-
nacional que recorre els mu-
nicipis del Maresme dos cops 
l’any amb la mitja i amb la llar-
ga distància, ha estat escollit 
per la Federació Espanyola 
de Triatló com la millor prova 
esportiva de 2010.

En només dues edicions, el Cha-
llenge Costa de Barcelona-Maresme 
ha aconseguit situar-se com a la 
competició de triatló que aplega més 
esportistes. A l’edició 2010, els par-
ticipants van qualificar d’excel·lent 
l’organització de les tres proves: nata-
ció, ciclisme i cursa a peu.

Per al Maresme, acollir aquest im-
portant esdeveniment és una oportu-
nitat per donar-se a conèixer al món 
com a territori ideal per poder combi-
nar la pràctica esportiva amb el turis-
me. La celebració d’actes esportius 
de rellevància internacional, com el 
Challenge, donen un valor afegit a les 
zones turístiques i les rellancen com a 
destinacions de qualitat.

Aquest esdeveniment esportiu ha 
fet incrementar el potencial esportiu i 
turístic que té el  Maresme fent aug-
mentar el nombre de visitants a la co-
marca, l’ocupació hotelera, el consum 
de despesa en botigues i serveis de 
restauració, etc...

Aquest any, el Challenge de mitja 
distància se celebrarà el diumenge 29 
de maig i el de llarga distància està 
programat per al 2 d’octubre.
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El Consell Comarcal
apropa més de 
700 joves mares-
mencs al món de 
l’emprenedoria i 
l’autoocupació

727 alumnes de batxillerat i 
de cicles formatius han parti-
cipat en els tallers organitzats 
pel Maresme Centre de Nego-
cis durant el quart trimestre 
de 2010. 

En vigor des del 6 de novembre de 2010, la Llei 
35/2010 introdueix una innovadora prestació pels 
treballadors autònoms, conseqüència d’una anti-
ga reivindicació d’aquests treballadors i que su-
posa un pas endavant en la regulació dels drets 
dels professionals que exerceixen una activitat 
econòmica. 

Aquesta Circular pretén fer un petit esbós de la Llei per 
tal de presentar els aspectes més rellevants de la presta-
ció i explicar el seu funcionament. 

Quins requisits ha de complir el treballador 
autònom per demanar la prestació?

 – Estar afiliat al RETA en situació d’alta i tenir cobertura 
de AT/EP (Accident de treball/Malaltia Professional)

 – Haver cotitzat ininterrompudament durant els 12 mesos 
anteriors a la baixa de l’activitat; 

 – Cessament “involuntari” de l’activitat.

 – Estar disponible per la reincorporació al mercat de treball

 – No haver complert l’edat de jubilació (65 anys)

 – Estar al dia en el pagament de les obligacions  

Què es considera cessament involuntari de 
l’activitat

 – Pèrdues econòmiques superiors al 30% durant 1 any con-
secutiu i complet, o per sobre del 20% durant 2 anys. 

 – Execucions judicials pel cobrament de deutes que 
comportin el 40% dels ingressos.

 – La declaració judicial de concurs de creditors.

 – Per força major.

 – Per pèrdua de la llicència administrativa.

 – Per situacions de violència de gènere.

 – Per extinció del contracte amb l’empresa o persona que 
garanteixi més del 75% dels ingressos del treballador au-
tònoms, en el cas de treballadors autònoms dependents.

Duració de la prestació

 Període Període Treballadors
 cotització  d’atur  de 60 a 64 anys

 12 a 17 mesos 2 mesos 2 mesos

 18 a 23 mesos 3 mesos 4 mesos

 24 a 29 mesos 4 mesos 6 mesos

 30 a 35 mesos 5 mesos 8 mesos

 36 a 42 mesos 6 mesos 10 mesos

 43 a 47 mesos 8 mesos 12 mesos

 48 mesos o més 12 mesos 12 mesos

Quantia de la prestació

 – El 70% de la base per la qual es venia cotitzant durant 
els 12 mesos anteriors.

 – Per tant, si durant el 2010 el treballador autònom ha cotit-
zat per la base mínima del Règim, de 841,80 Euros men-
suals, la prestació seria de 589,26 Euros mensuals. 

 – La base màxima de cotització per aquest 2011 serà de 
3.230,10 euros mensuals. La base mínima de cotització 
serà de 850,20 euros mensuals

Empresa i AutònomsEducació i Emprenedoria

Prestació per cessament 
d’activitat
dels treballadors autònoms
(Llei 35/2010, de 5 d’agost)

En total s’han realitzat 42 tallers pels quals han passat 
727 alumnes de batxillerat i cicles formatius que cursen 
els seus estudis en 9 municipis de la comarca:

El projecte, dut a terme des del ser-
vei d’emprenedoria i amb el suport 
del servei de joventut del Consell Co-
marcal, la Diputació de Barcelona i el 
Departament d’empresa i ocupació 
de la Generalitat; ha acostat els jo-
ves que són a punt d’abandonar una 
etapa educativa (batxillerat i cicles 
formatius) al món de l’autoocupació i 
l’emprenedoria.

El pas del món educatiu al laboral 
i les diferents alternatives que aquest 
ofereix és, sovint, un dels temes que 
més preocupa els joves que, encara 
que tinguin clar a què es volen de-
dicar, no acaben de trobar el camí a 
seguir per fer la seva inserció laboral. 

Els tallers oferts pel Maresme Cen-
tre de Negocis han tingut com a ob-

jectiu principal oferir l’emprenedoria i 
l’autocupació com una alternativa via-
ble i de futur a tenir en compte, alhora 
que han motivat els joves estudiants 
a descobrir les seves capacitats i ap-
tituds per al desenvolupament d’un 
negoci propi.

Els centres docents han pogut es-
collir la formació concreta que volien 
rebre d’entre el catàleg de cinc tallers 
que els oferia el MCN: “Jo emprene-
dor”, “Passes a seguir per crear una 
empresa”, “Fem funcionar una empre-
sa”, “Què és un viver d’empreses?”, 
“Taller de generació d’idees”.

L’experiència ha rebut una valoració 
molt positiva i el Maresme Centre de 
Negocis es planteja tornar-la a repetir 
aquest 2011.

IES Llavaneres
Sant Andreu de Llavaneres

Alumnes

IES Mediterrània
El Masnou

225

47

45

58

IES Cristòfol Ferrer
Premià de Mar

IES Pere Ribot
Vilassar de Mar

IES Vilatzara (0 alumnes)
Vilassar de Mar

IES Jaume Almera
Vilassar de Dalt

126

727

Total
centres docents

11

38

60

73

IES Lluís Companys
Tordera

IES Ramon Turró
Malgrat de Mar

Mireia Centre d’Estudis 
Montgat

IES Coromines
Pineda de Mar

IES Euclides (0 alumnes)
Pineda de Mar

55



Amb el suport de:

Com neix Agrogestiic?
Agrogestiic neix com a iniciativa personal. Des 
de la Universitat que sempre m’ha interessat 
i he treballat en l’àrea de la Seguretat Alimen-
tària. Després de sis anys d’experiència cien-
tífica i tècnica en el camp del control de la 
salmonel.la en tota la cadena de producció 
porcina, vaig detectar que la petita i mitjana 
empresa del sector (fàbriques de pinso, gran-
ges, escorxadors e indústria càrnica i fins i tot 
establiments alimentaris) necessitaven pro-
fessionals que els assessoressin i formessin 
en temes de control de la salmonel.la i en te-
mes d’higiene i salut animal en general, i per 
tant vaig pensar en oferir aquests serveis des 
de la meva pròpia empresa.

Quin suport has rebut a la hora de tirar 
endavant el teu negoci?
A part del recolzament i assessorament tèc-
nic que he rebut en tota la fase preliminar a 
la constitució de l’empresa i en la fase cons-
titutiva, haig de fer esment a la possibilitat 
que se’m va oferir en poder allotjar en un 
dels vivers d’empresa del Centre Innova de 
l’Ajuntament de Pineda, fent que reduís sig-
nificativament la despesa d’inversió inicial en 
infrastructura i la despesa mensual en lloguer.

Quin és l’objectiu de l’empresa?
L’objectiu d’Agrogestiic és oferir un servei es-
pecialitzat en el sector agroalimentari, el de la 
seguretat alimentària. Recolzem a l’empresa 
de cara al control, formació i promoció 
d’aquesta seguretat alimentària. Actualment 
les activitats de l’empresa se centren en dos 
nivells de la cadena alimentària: producció 
primària (granges, fàbriques de pinso i es-
corxadors) i establiments alimentaris mino-
ristes i de restauració col.lectiva i comercial 
(carnisseries, establiments de menjars pre-
parats, cuines col.lectives com poden ser les 
d’hotels, escoles, etc.). Si bé a Pineda i als 
voltants no hi ha pràcticament activitat rama-
dera, sí que hi trobem molts d’aquests esta-
bliments minorites i de restauració col.lectiva. 

I per què aquests dos esglaons de la ca-
dena alimentària? 
La meva opinió és que tant les empreses ra-
maderes com els establiments mencionats 

anteriorment tenen encara moltes mancan-
ces a nivell de formació en quan a pràctiques 
que assegurin la qualitat sanitària i de segu-
retat alimentària dels productes que elabo-
ren. A més a més també hi ha una falta de 
formació en altres àrees de suport a aquesta 
qualitat alimentària, com la comunicació i el 
marquèting, àrees molt necessàries per fer 
créixer un negoci i molt poc desenvolupades 
en les empreses petites i mitjanes d’aquest 
sector. 

Durant el primer any quina evolució ha 
tingut el teu negoci?
La veritat és que l’evolució ha sigut favorable 
en només sis mesos la meva empresa va pas-
sar a constituir-se com a S.L. i hem diversifi-
cat els nostres serveis, de fet ens hem anat 
especialitzant en altres àrees per tal d’oferir 
més serveis a les empreses del sector agroa-
limentari.

Ens podries dir en quins serveis us heu 
especialitzat?
Si, una de les àrees en què Agrogestiic està 
desenvolupant més activitat, és la de la for-
mació. És una gran novetat en el mercat po-
der oferir solucions formatives dissenyades 
a mida pel sector agroalimentari i amb la 
possibilitat d’adaptar-ho a les necessitats de 
cada empresa. Aquesta formació no suposa 
una grossa despesa per l’empresa perquè 
pot ser total o parcialment bonificada. Des 
d’Agrogestiic gestionem aquestes subven-
cions per tal que els cursos surtin molt més 
econòmics per a l’empresa. També hem 
desenvolupat l’Àrea de Comunicació. Dintre 
d’aquesta àrea Agrogestiic ofereix diferents 
serveis personalitzats a les empreses per 
ajudar-les a guanyar presència i valor en el 
mercat. 

Dintre de l’Àrea de formació, quins cur-
sos impartiu?
De tota l’oferta cal destacar els cursos dis-
senyats per a manipuladors dels establiments 
alimentaris (Autocontrols, Manipuladors 
d’aliments, Sistema APPCC) i de les gran-
ges, cursos de bioseguretat per a ramaders, 
de control de la salmonel.la per a veterinaris, 
d’higiene en la fabricació de pinsos, de màr-

queting i comunicació (tant comunicació de 
la empresa agroalimentària com de les habili-
tats de comunicació) per a veterinaris i altres 
tècnics del sector i finalment cursos en gestió 
del personal de la empresa agropecuària que 
segons la meva opinió en aquest darrer àmbit 
hi ha molta feina a fer.

Oferiu algun altre servei? 
Si, des de l’àrea de Seguretat Alimentària 
oferim la realització d’assaigs de camp per a 
l‘avaluació de productes dirigits al control de 
la salmonel.losi. Agrogestiic s’encarrega tant 
de buscar la granja com de desenvolupar 
íntegrament la prova i elaborar els informes 
científics-tècnics. També s’encarrega de la 
seva adaptació per a presentacions comer-
cials i presentacions a congressos o altres 
esdeveniments del sector.

Quin ha sigut l’element clau per tal de 
poder arribar amb tant poc temps a ser 
una realitat empresarial en el teu sector?
La il.lusió i l’empenta i és clar, sobretot l’esforç 
i la constància en la meva feina. És un treball 
que requereix moltes hores dedicades a do-
cumentar-te, preparar informes, etc. i també 
fer-te visible en el sector per tal de crear una 
important xarxa de contactes.

Quin suggeriment donaries a totes aque-
lles persones que es plantegem muntar 
una empresa?
En primer lloc animar-los a que si realment 
creuen en el projecte no s’ho pensin més i 
facin el pas. Es tracta de ser proactius i crear 
les circumstàncies que afavoriran a l’èxit del 
seu projecte. En segon lloc no deixar-se des-
animar a la primera de canvi quan les coses 
no surten tal i com les havien planejat en un 
inici. Cal ser molt flexibles i saber que no exis-
teix el fracàs sinó l’aprenentatge. Per últim, 
saber gaudir del camí, dels petits avanços 
del dia a dia i no només condicionar l’èxit a 
l’arribada la meta final. T’ho has de passar bé 
cada dia perquè l’automotivació és la clau.

+  info: www. agrogestiic.es

La Sra. Eva Creus és la fundadora i directora de l’empresa Agrogestiic S.L. i ens explica 
els serveis que ofereix.

Eva Creus, veïna de Pineda de Mar, llicenciada i doctorada en veterinària, emprèn el seu 
negoci el setembre 2009 i actualment és la sòcia majoritària i administradora de l’empresa 
AGROGESTIIC S.L. que ofereix serveis de consultoria i formació especialitzats en el sec-
tor agroalimentari, principalment en l’àmbit de la seguretat alimentària.

Eva Creus / Agrogestiic S.L.

L’esperit emprenedor del Maresme


