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L’emprenedoria,
durant els anys
de bonança eco-
nòmica una alter-
nativa reservada

a les ments més inquietes o a les
professionsmés liberals, s’ha con-
vertit amb la crisi en una necessi-
tat individual i col·lectiva. No és
casualitat que els esforços d’ajun-
taments i de la Universitat Rovi-
ra i Virgili (URV) se centrin a fo-

mentar i guiar emprenedors po-
tencials, conscients tots que el
percentatge de fracassos és alt pe-
rò que també ho és el potencial
creatiu de la demarcació de Tar-
ragona, especialment en sectors
comel turisme, les energies reno-
vables o la biotecnologia. “L’em-
prenedoria s’ha de desenvolupar
a tots els nivells perquè ara ma-
teix és l’única manera de generar
ocupació. Qualsevol moment és
bo per emprendre”, destaca el
doctor Pere Segarra, director de
la càtedra d’Emprenedoria de la

URV, dedicada a incentivar, as-
sessorar i formar nous emprene-
dors. El cas de Josep Bertomeu,
Polet, guia turístic al delta de
l’Ebre, demostra que l’emprene-
doria no té edat. Home inquiet,
Polet ha fet al llarg de la seva vida
de pagès, granger, porter de fut-
bol i tècnic d’esports, entre mol-
tes altres coses, algunes de les
quals al mateix temps. Però no va
muntar la seva pròpia empresa,
Deltapolet, fins que ja tenia els
seixanta anys. Josep, que ja als
anys vuitanta vadestacar en la de-

fensa dels valors naturals i tradi-
cionals del Delta, ha fet de la di-
vulgació dels atractius turístics,
ecològics i gastronòmics de la se-
va terra “unhobby per viure”. Po-
let s’ha format, s’ha reciclat i con-
tinua treballant de diverses coses
a la vegada. “Es tracta de no de-
pendre de cap”, afirma. Per em-
prendre un negoci, al seu enten-
dre, “el principal no són els di-
ners, sinó tenir molta convicció i
fer les coses xalant”, assegura.
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Forçad’emprenedors

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

M E D I A M B I E N T

L’autoocupació
creix coma
antídot contra
l’atur, camíde
progrés i de
realització
personal

L’Observatori
de l’Ebre, a la
corda fluixaper
mancadedinersTARRAGONA

Vocacional. “El secret és fer més d’una cosa”,
diu Polet, que va néixer entre arrossars i sempre
ha alternat més d’una ocupació. Es va criar
segant arròs i pasturant bous; després va ser
porter del Reus i granger de conills. Ara, amb 68
anys, compagina el treball al camp amb la feina
de guia turístic al delta de l’Ebre –la seva
passió– i l’Ajuntament. “No vull jubilar-me”, diu
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Les consultes sobre emprenedo-
ria s’han disparat els últims dos
anys a Tarragona Impulsa, un or-
ganisme públic de l’Ajuntament,
que entre altres serveis ofereix
acompanyament, formació i es-
pais a nous empresaris. En un
any ha atèsmés de 400 peticions,
gairebé quatre vegades més que
l’any 2009 (125), i ha ajudat en la
cristal·lització d’unes 50 empre-
ses. La demanda està creixent de
forma exponencial perquè cada
vegada més gent de mitjana edat
que s’ha quedat sense feina bus-
ca una sortida en l’autoocupació.
Els interessats capitalitzen l’atur
i destinen aquests recursos a
nous projectes personals.
Soledad Rubio, agent d’ocupa-

ció i desenvolupament local, des-
menteix el tòpic de l’emprene-
dor genial, amb una idea de nego-
ci original que permet fer-se ric
de forma ràpida i segura. “Lama-
joria d’emprenedors són perso-
nes que obren bars. També hi ha
qui s’estableix com a professio-
nal de serveis en noves tecnologi-
es, aplicacions i energies alterna-
tives. Qualsevol pot ser emprene-

dor si fa les coses bé, si fa abans
un pla de negoci realista. Al mo-
ment actual, això sí, l’únicamane-
ra de combatre la crisi és oferir
serveis i productes de qualitat”,
afegeix Rubio.
Un exemple de l’interès que

suscita l’autoocupació són les jor-
nades informatives celebrades la
setmana passada aTarragona Im-
pulsa. Dies abans tenien totes les
places ocupades. Redessa, socie-
tat de l’Ajuntament de Reus, és
una de les institucions referents
al territori en suport a l’emprene-
doria. Com a Tarragona, la de-
manda de serveis en aquest sen-
tit s’ha multiplicat. Tres tècnics
especialitzats es dediquen a aju-
dar futurs empresaris a elaborar
el seu pla de negoci, i amés, l’enti-
tat té un programadirigit a la con-
solidació de negocis nous amb as-
sessorament sènior de membres
de Secot. Marc Arza, regidor
d’Innovació, Empresa i Ocupa-
ció de Reus, alerta que “una bona
part dels emprenedors són for-
çats per la situació, i no ho fan
per convicció”. “Aquest model
no és el més adequat i és el que té

més percentatge de fracàs”, asse-
gura. Javier Villamayor, tinent
d’alcalde de Treball i Activació
Econòmica a Tarragona, reclama
més implicació i recursos a la Ge-
neralitat i al Govern central. “Els
ajuntaments sols no farem res”,
adverteix.
Arateco, una consultora d’engi-

nyeria de processos industrials,
és una de les empreses nascudes
amb el suport de la càtedra d’Em-
prenedoria de laURV.Miquel Vi-
nya, fundador i per ara únic em-
pleat, ha aconseguit en poc més
d’un any fer-se un forat en un
mercat tan competitiu com el de
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El 25%dels emprenedors té èxit

A P R E N D R E A C O N V I U R E A M B E L F R A C À S

SUPORT DE L’ADMINISTRACIÓ

Ajuntaments i URV
centren esforços per
incentivar i formar
els nous emprenedors

]La càtedra d’Emprenedo-
ria de la URV, creada el
2006 amb el suport de la
Diputació, les cambres de
comerç, la Cepta i la Pimec,
rep cada any uns 80 empre-
nedors. En una primera
fase, un 50% de les idees no
prosperen perquè la idea
no és realitzable o bé per-
què l’emprenedor no dispo-
sa de recursos. L’altra mei-
tat tira endavant, però no-
més un 25% del total d’em-
prenedors s’acaba consoli-
dant al mercat, segons
fonts de la càtedra. La tipo-
logia dels nous negocis és
molt diversa, tot i que la
majoria són microempreses

que no arribaran a créixer.
Un petit percentatge sí crei-
xerà i es consolidarà fins i
tot al mercat internacional.
La llista d’empreses nascu-
des amb l’assessorament de
la URV és important. La
vinculació amb el territori
és clau: un dels objectius
de la càtedra, que també es
dedica a la investigació en
emprenedoria, és trobar les
potencialitats de les comar-
ques del sud de Catalunya.
Molts dels emprenedors
estan vinculats al sector
del turisme i l’agroalimenta-
ció, però les empreses infor-
màtiques i tecnològiques
també estan fent forat.

LaTabacalera, nou referent
CAPITAL HUMÀ

La capacitat per crear
i innovar és el gran
potencial de les noves
petites empreses

PERFILS D’EMPRENEDOR

La majoria són joves
llicenciats d’entre 25
i 35 anys, però també
aturats sense formar

]Tarragona Impulsa ha
estrenat 1.400 m2 de noves
instal·lacions al segon i ter-
cer pis del magatzem 1 de
l’antiga Tabacalera. A la
segona planta hi ha la borsa
de treball, les aules de for-
mació i l’espai empresa, que
dóna servei gratuït d’asses-
sorament a l’emprenedor i
als negocis. El tercer pis
està dedicat al lloguer d’es-

pais a noves empreses. El
trasllat permet a aquest
organisme “no només millo-
rar l’espai físic, sinó els ser-
veis que es prestaran”, expli-
ca Javier Villamayor, tinent
d’alcalde de Treball i Activa-
ció Econòmica. La majoria
d’aquests nous serveis se
centraran en emprenedoria,
internacionalització i conso-
lidació d’empreses.

Emprendre
pernecessitat

SECTORS EN EXPANSIÓ

Tarragona destaca en
la biotecnologia, les
energies netes i les
firmes tecnològiques

FORÇA D’EMPRENEDORS L’AUTOOCUPACIÓ COM A RESPOSTA A LA CRISI

D’aturat a empresari. L’any passat,
Miquel Vinya, enginyer químic (URV),
va ser acomiadat després de sis anys a
la mateixa empresa. La resposta, amb
30 anys i dos fills: fundar Arateco, una
consultoria que ajuda a millorar o
crear processos industrials més
eficients. Treballa des de casa, a
Bràfim (Alt Camp). Va demanar consell
a la càtedra d’Emprenedoria de la URV

Mecànic de confiança. Juan Manuel
ha patentat un innovador sistema
(Quality Test) per garantir el bon estat
dels cotxes d’ocasió. Amb el seu taller
mòbil es desplaça on demani el client
per revisar els 80 punts clau del cotxe.
Als 33 anys, veí de Miami Platja i
empleat com a mecànic del RACC, ha
invertit els estalvis (20.000 euros) a
crear la seva empresa

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Equipaments. S’acaba
d’inaugurar a l’antiga
Tabacalera un espai per
assessorar nous negocis



DIVENDRES, 14 DESEMBRE 2012 T A R R A G O N A LAVANGUARDIA 3

O. MARGALEF
El Vendrell

O scar Gamarra té
la seva pròpia em-
presa importado-
ra d’herba mate,
Oslo Logistics, i

ara necessita 200.000 euros
per embotellar un nou refresc
elaborat amb elmateix produc-
te. Enric Moreno, comercial,
ha creat una plataforma per fer
màrqueting a través de wi-fi, i
busca socis tecnològics per ti-
rar-ho endavant. Calcula que
en només un any es recuperarà
la inversió. Fa només uns dies,
tant l’un com l’altre van pujar
per torns a l’escenari de l’esco-
la de música del Vendrell i van
exposar al públic el seu pla de

negoci en una iniciativa pione-
ra a Tarragona. La jornada, que
van organitzar l’Ajuntament
del Vendrell i una empresa es-
pecialitzada, ofereix a petits in-
versors la possibilitat de con-
vertir-se en business angels.
Ambuna taxa d’atur dramàti-

ca, en gran part per la seva ex-
cessiva dependència del sector
del totxo, el Vendrell necessita
trobar de forma urgent noves

fórmules per activar l’econo-
mia. En aquest context se situa
l’acte públic dirigit a inversors
celebrat fa uns dies, una col·la-
boració del Servei d’Ocupació
Municipal, l’Eina, i Àngel Inver-
sor, una empresa que ja ha orga-
nitzat iniciatives semblants a lo-
calitats com Vic i Càceres. La
mecànica consisteix a fer pujar
per torns a l’escenari una selec-
ció d’emprenedors, que tenen
set minuts per presentar els
seus projectes. L’audiència la
formen el que s’anomenen pos-
sibles business angels, inver-
sors privats o fons de capital
risc ambdisposició de posar di-
ners en start up o noves idees
de negoci.
Aquesta forma de promocio-

nar nous projectes empresa-

rials, originària dels Estats
Units, s’ha anat estenent aCata-
lunya els últims anys gràcies a
entitats com la patronal Cecot,
que va crear el Business Angels
Network Catalunya fa deu
anys, o l’agència del Govern
Acc1ó. L’organització d’Àngel
Inversor s’ha proposat popula-
ritzar el concepte i posar aques-
ta pràctica a l’abast de petits in-
versors del territori, gent amb

diners, molts provinents del
sector de la promoció i la cons-
trucció residencial, que bus-
quen refugi per al seu capital
en nous negocis. “Entre el pú-
blic hi ha més curiosos que in-
versors potencials, però la fór-

mula funciona. En una jornada
com la del Vendrell, amb deu
projectes presentats, normal-
ment s’aconsegueix que un o
dos obtinguin finançament”, ex-

plicaAlbert Font, director d’An-
gel Inversor. La intervenció del
Vendrell va ser gravada i es
penjarà a internet.
Els deu seleccionats per a

aquest acte van treballar el seu
projecte amb institucions de
promoció econòmica del terri-
tori, principalment l’Eina. Els
seus plans d’empresa van ser es-
collits i auditats entre un total
de 250.c

les energies renovables o la in-
dústria química, desenvolupant
projectes a Tarragona i a l’estran-
ger, a països com Bolívia. Fins
ara, la principal dificultat, expli-
ca, és la inestabilitat econòmica.
“Has de fer de tot: des d’anar a
buscar clients fins a intentar in-
novar, però la capacitat de crear
és el teu gran actiu”, destaca. De
la necessitat n’ha fet virtut. En
Miquel va decidir emprendre
quan va quedar-se a l’atur.
No sempre l’emprenedoria sor-

geix com una resposta a la crisi.
Juan Manuel Salvador, mecànic
en actiu, va fundar Quality Test

per donar resposta a un neguit.
“Sempre havia volgut tirar enda-
vant el meu projecte”, diu. La se-
va idea de negoci, mereixedora
d’un dels premis a l’emprenedo-
ria de Redessa, ha estat convertir
en empresa la necessitat de
molts compradors de tenir una
garantia en el moment de com-
prar un cotxe de segona mà.
“Molts amics em trucaven dema-
nant-me que els revisés el cotxe
abans de comprar-lo”, recorda.
El que feia amb molta voluntat i
pocs mitjans ho fa ara amb l’últi-
ma tecnologia. La bona acollida
del mercat l’anima a continuar. c

L’organització creu
que una o dues de
les deu empreses
obtindran diners
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Els responsables d’Oslo Logistics, durant la presentació del seu projecte a inversors del Vendrell

Elxoudels
negocis

La localitat del Vendrell dóna a conèixer
nous projectes empresarials en un acte
públic per atreure possibles inversors


