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seus els continguts difosos a l’editorial.
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És evident que, avui dia, certes 
perspectives econòmiques a nivell 
mundial no són bones. I, en el cas 
d’Espanya, aquesta situació encara 

es complica més per la problemàtica afegida 
de l’atur. A curt i mig termini és difícil esperar 
que caigui “pa del cel” i aterrin a casa nostra 
inversions d’envergadura provinents de grans 
empreses, ja que tenim un marc legal i laboral 
poc atractiu. Tampoc no és gaire probable que 
les grans empreses d’aquí facin inversions. Si 
es plantegen fer-ho, serà fora i, tot i que pot 
sonar estrany, convé que ho facin. De la seva 
mà, això generarà noves oportunitats per al 
gruix de les empreses del nostre país. Per tant, 
només tenim una solució per millorar les nos-
tres perspectives: apostar per l’emprenedoria 
en el sentit més ampli possible. 

Aquesta reflexió és la que ens ha portat a 
dedicar la Nit de l’Empresari d’enguany a “El 
valor d’emprendre”. I quan vàrem decidir 
utilitzar la paraula “valor” no ho vàrem fer 
per un únic motiu. Aquest terme té diverses 
accepcions, totes elles vàlides per a això que 
volem transmetre. 

La primera accepció de valor és la de la valentia 
per “llançar-se a la piscina”. Hem d’aconseguir 
que, sigui quina sigui la seva procedència, el 
màxim nombre possible d’emprenedors tinguin 
el valor de llançar-se. Perquè seria bona cosa 
que fóssim capaços de fer que la seva percepció 
de risc fos menor que la que avui sabem que 
perceben. Idees com, per exemple, la definició 
de normatives que ajudin a protegir el patrimoni 
de l’emprenedor ho aconseguirien. 

Valor també té l’accepció d’aportació. Valor 
social, en aquest cas. Crear ocupació en si 
genera valor social. I no només en el sentit 
econòmic, sinó també en l’aspecte moral 
perquè no hi ha res pitjor per a la societat que 
el fet que una part de la seva població se senti 
inútil. És per això que no podem oblidar que 

els emprenedors ja aporten suficient amb la 
generació de llocs de treball, com perquè, a 
sobre, els gravem amb tot tipus d’impostos i 
taxes abans de començar. 

En tercer i darrer terme, també podem parlar 
des de la perspectiva de la creació de productes 
i serveis de valor afegit. Ens interessen empreses 
molt rendibles, que generin molt de valor per tal 
que siguin molt competitives arreu del món. La 
flexibilitat i mobilitat laboral, el recolzament a la 
innovació, la internacionalització o les rondes de 
capitalització són aspectes clau en aquest sentit. 

En definitiva, per aconseguir que emprenedors 
i inversors d’arreu del món ens escullin com a 
destí on desenvolupar les seves activitats ha 
d’haver-hi un bon “caldo de cultiu”. Crear-lo 
podria ser una perspectiva addicional del que 
hem d’entendre de la paraula valor. 

Des de la Cecot, fa temps que hem endegat una 
clara aposta pel foment de l’emprenedoria, amb 
programes com Reinicia’t, Genera o el Reem-
presa, que trobareu extensament explicats més 
endavant, dins d’aquesta revista. Recentment, 
hem presentat una nova proposta orientada a 
flexibilitzar els requeriments per posar en marxa 
una nova activitat empresarial, mitjançant la 
figura de l’autoemprenedor. Aquest model, 
d’origen francès, es basa en la constitució de 
l’empresa amb finestreta única, per Internet, 
i en 3 minuts, i en el pagament simplificat 
d’impostos i cotitzacions socials i la protecció 
del patrimoni personal de l’emprenedor. Trencar 
barreres, tant pel que fa als tràmits com als 
costos que suposa donar-se d’alta, facilitaria 
aflorar part de l’economia submergida i l’entrada 
de moltes persones a establir-se per compte 
propi. Treballem amb aquests bons propòsits: 
facilitar i concretar oportunitats. Aportar valor 
al món empresarial. 

Antoni Abad i Pous
President de la Cecot
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A Emprendre.  
Una necessitat  
o una oportunitat? 

04

La creació d’una empresa s’as-
socia a dues motivacions bà-
siques: la necessitat i l’opor-
tunitat. 

Crear una empresa per necessitat es basa en 
la inexistència d’alternatives per aconseguir 
una feina satisfactòria per compte d’altri, 
situació que provoca que les persones creïn 
les seves pròpies com a mitjà de subsistència. 
Els factors que determinen l’emprenedoria 
per necessitat són més negatius -l’atur, 
l’acomiadament, la impossibilitat de pro-
moció a l’empresa- que positius.

La segona motivació, l’oportunitat, parteix 
de la identificació d’una una idea de negoci 
per explotar, normalment pròpia. En aquesta 
motivació, hi afecten més els factors po-
sitius -posar en pràctica les pròpies idees, 
realitzar-se professionalment, detectar una 
necessitat no coberta- perquè és la futura 
persona empresària que se sent amb moltes 
ganes de desenvolupar aquest projecte. En 
molts casos, això es traduirà en projectes 
d’un nivell més alt quant a la qualitat i la 
dimensió de la futura empresa.

En general, com més alt és el grau de de-
senvolupament d'una economia, major és 
el pes percentual d’iniciatives empresarials 

producte de l’oportunitat, i menor el de la 
necessitat. 

Espanya no és una excepció en aquest 
sentit i des de 2005 manté una relació al 
voltant de 80-15 a favor de les iniciatives 
emprenedores que sorgeixen de la iden-
tificació d'una oportunitat de negoci. Al 
2010, però, aquesta relació es va veure 
substancialment alterada a favor de les 
iniciatives originades de la necessitat, que 
van passar a representar un 25,4%, fet que 
és normal en el context econòmic actual. 

Cal ressaltar, però, que les actituds de la 
societat espanyola cap a l’emprenedoria no 
difereixen substancialment de les observades 
en el conjunt de països de la Unió Europea 
que han participat en l'Observatori GEM . 
Aquests resultats qüestionen la idea, tantes 
vegades repetida, que la societat espanyola 
no és emprenedor, i posen el focus d'atenció 
sobre altres aspectes que també incideixen 
en l'activitat emprenedora, com són les 
condicions de l'entorn. Això és una bona 
notícia, ja que és molt més fàcil plantejar 
canvis en el marc legal, tributari o burocràtic 
a què s’han d’afrontar els emprenedors per 
desenvolupar la seva activitat, que canviar 
i passar a la cultura de la societat envers 
l’emprenedoria.

Teresa Guix
Directora Departament 

Emprenedoria i Creixement Empresarial
emprenedoria@cecot.org

www.cecot.org/emprenedoria

(2)  El TEA mesura el percentatge de la 
població amb edats entre 18 i 64 anys 
que està involucrat en una activitat 
emprenedora de recent creació.

(1) Global Enterpreneurship Monitor.
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L'any 2010, i a judici de més de 600 experts 
del GEM, les condicions de l'entorn per em-
prendre van continuar deteriorant-se, i es va 
assolir la valoració més baixa des del 2005. 
Els experts assenyalen com a condicions 
més negatives: l'accés al finançament, la 
insuficient educació i formació especialitzada 
en gestió emprenedora, particularment, en 
les etapes de primà-
ria i secundaria; i les 
càrregues burocrà-
tiques i impositives 
relacionades amb 
l'activitat empre-
nedora. Entre els 
aspectes millor va-
lorats, destaquen 
l'estat de les infra-
estructures físiques 
i els serveis públics, 
així com la disposi-
ció dels consumidors a acceptar i adquirir 
productes innovadors.

En aquest context, al 2010 es va registrar 
un nou descens de l’activitat Emprenedora 
Total (TEA , Total Entrepreneurial Activity), 
que es va situar al 4,3%, el seu nivell més 
baix, després de reduir-se 0,8 punts per-
centuals en comparació amb l’any 2009. 
Aquestes dades posen de manifest les difi-

cultats que estan trobant els 
emprenedors tant per posar 
en marxa un negoci com per 
mantenir l’activitat de les 
seves iniciatives. 

Des de la Cecot, impulsem 
mesures per afavorir l’ac-
tivitat emprenedora i per 
fomentar la creació de no-
ves iniciatives empresarials, 
que es recullen i s’expli-
quen a continuació. Però 
hem de ser conscients de 

dues coses. En primer lloc, estem vivint 
un moment de canvi i no només una 
crisi. Per tant, es més que previsible que 
les coses no tornin a ser com eren i que 
l’emprenedoria s’hagi de convertir en 
una forma de vida que substitueixi el lloc 
de treball de tota la vida. Hem de donar 
a conèixer aquesta nova realitat, però, 

a la vegada, que 
mai com ara, per 
qualsevol persona 
amb talent, no hi 
havia hagut tantes 
oportunitats. 

En segon lloc, cal 
que tota la societat 
s’involucri en aquest 
fenomen i es donin 
a conèixer els valors 
de l’emprenedoria a 

tots els nivells, especialment, entre joves i 
nens. Cal treballar els valors que compor-
ta emprendre: visió de futur, optimisme, 
assumpció de risc, esforç, perseverança, 
treball, etc. Han de calar en el nostre sistema 
educatiu amb la complicitat dels professors 
i programes i activitats per fer viure l’em-
prenedoria com una via a tenir molt en 
compte a l’hora de ser actius laboralment. 
Un país emprenedor és un país competitiu 

i amb una autoestima alta, que ens farà 
falta en el futur. 

Des de l’any 1995 a la Cecot oferim as-
sessorament per a persones emprenedores 
que es plantegen crear una nova iniciativa 
empresarial per tal d’ajudar-los a valorar 
la viabilitat del seu projecte empresarial.
Hem estat pioners amb la creació de serveis 
de suport a la creació d’empreses com 
BANC (business angels network Catalunya) 
i ESBAN (Red de Business Angels Espanyola) 
com a una de les eines innovadores de 
finançament.
L’any 2010 vàrem apostar per l’empre-
nedoria i el creixement empresarial com 
un dels eixos estratègics, amb la creació 
d’un departament dedicat exclusivament 
a la realització de projectes i serveis per 
potenciar la creació d’empreses.

Reempresa, i reinicia’t i genera 
Des de Cecot, actualment, estem treballant 
amb els següents projectes de suport als 
emprenedors i empresaris:

-El Centre de la Reempresa de Catalunya
-Reinicia’t. Torna a emprendre
-Genera

Reempresa
El Centre per a la Reempresa de Catalunya 
és un projecte creat per la Cecot i CP'AC i 
promogut pel Departament d’economia i 
coneixement, i finançat pel Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional.

La finalitat de Reempresa és consolidar un 
nou model d'emprenedoria que amalgami 
empreses, emprenedors i empresaris i que 
permeti la cessió de l'èxit empresarial a Cata-
lunya a través de la compra-venda de negocis, 
mitjançant l’impuls ferm de l’enfortiment i 
dinamisme del teixit empresarial català. Així, 
entenem Reempresa com el mecanisme pro-

Mai com ara, per 

qualsevol persona 

amb talent, no hi 

havia hagut tantes 

oportunitats
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fessional pel qual un o més reemprenedors 
accedeixen a la propietat d’una empresa d’al-
tres, en funcionament, per fer-la créixer, sense 
haver de passar 
per la fase de 
crear-la. Es tracta 
d’un sistema més 
àgil i senzill que 
permet continuar 
l’empresa existent 
i on l’emprenedor 
es troba acompa-
nyat tant pel ce-
dent del negoci 
com pels experts 
de la Cecot.

El portal web 
www.reempre-
sa.org mostra els 
anuncis d’em-
preses dispo-
nibles de forma que l’emprenedor pot 
cercar amb facilitat, i acotant per camps 
d’interès (província, activitat, sector, etc.), 
aquelles empreses que més s’adeqüin a la 
seva cerca.

Aquest projecte té la voluntat d’evitar la 
desaparició d’un gran nombre d’empreses 
que no troben la manera de donar continu-

ïtat a la seva ac-
tivitat. Es tracta, 
per tant, d’una 
acció necessària 
per promoure 
l’equilibri econò-
mic i fomentar el 
teixit empresa-
rial català. Això 
pot significar el 
manteniment 
d’un 15% de les 
empreses que, 
d’altra manera, 
haurien de tan-
car a Catalunya.

Reinicia’t. Torna 
a emprendre

El projecte “Reinicia’t. Torna a empren-
dre” és un projecte innovador liderat per 
la patronal Cecot. Com a partners hi par-
ticipen la Fundació PIMEC Acció Social, la 
Confederació de Treballadors Autònoms 

de Catalunya (CTAC) i la Federació Sindical 
de Treballadors Autònoms Dependents 
(FS TRADE). És un projecte finançat pel 
departament d’Empresa i Ocupació i el 
Fons Social Europeu.
El programa està destinat a persones de-
socupades que hagin estat donades d’alta 
com a autònomes, o persones empresàries 
que hagin tancat el negoci, o estiguin en 
situació de tancament imminent, i que 
vulguin tornar a emprendre una activitat 
empresarial o un negoci per compte propi.

A través d’experts professionals s’ofereix 
el suport i assessorament a cada persona 
segons les seves necessitats. Els diferents 
serveis als quals l’usuari pot accedir són: 
formació sobre estratègies per al canvi per-
sonal i professional, assessorament jurídic, 
econòmic, acompanyament en el procés 
de tornar a emprendre un negoci, suport 
per a la cerca de feina, etc., sempre amb 
l’acompanyament d’un expert que fa un 
seguiment individualitzat de cada persona.

El mòdul de formació sobre estratègies per 
al canvi, també molt innovador, utilitza la 

Formació sobre es-

tratègies per al canvi 

personal i professi-

onal, assessorament 

jurídic, econòmic, 

acompanyament en 

el procés de tornar a 

emprendre un negoci

Cal treballar els valors 

que comporta empren-

dre -visió de futur, op-

timisme, assumpció de 

risc, esforç, perseveran-

ça, treball, etc.- perquè 

calin en el nostre siste-

ma educatiu
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tècnica del coaching amb la finalitat de donar 
eines útils a l’emprenedor per tal de millorar 
la resiliència, aquesta competència vital que 
tenim les persones per superar les adversitats 
i per ajudar-los a superar la seva situació.

Genera 
Genera és un projecte impulsat per la Cam-
bra de Comerç i Indústria de Terrassa, Cecot, 
Redessa, Fundació Eduard Soler i el Consell 
General de Cambres de Catalunya, amb 
el suport del Departament d’Empresa i 
Ocupació de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. A més, però, també col·laboren 
moltes altres entitats en la seva difusió i 
execució arreu del territori català.

L’objectiu és ajudar les empreses a accelerar 
el seu creixement a través de la millora i/o 
augment rendible de la seva capacitat per 
emprendre, dissenyant eines que ajudin a 
identificar noves oportunitats de negoci a 
les pimes i transformar-les en nous negocis 
rendibles i sostenibles en el temps. Aques-
tes eines estan enfocades a les àrees de 
formació, assessorament i finançament de 
les empreses per tal que innovin contínua-

ment, entrin en nous mercats, s’expandeixin 
internacionalment, trobin noves aliances 
i busquin noves formes de finançament.

La Cecot posa a la disposició dels empresaris 
i emprenedors tots tres programes, sempre 
amb l’objectiu de promoure i defensar els 
interessos dels emprenedors i de les empre-
ses catalanes, i d’oferir un servei innovador i 

de qualitat tot anticipant-se a les necessitats 
que els puguin sorgir.

Webs de referència:
www.reempresa.org
www.reiniciat.cat
www.totemprenedors.cat
www.bancat.com
www.esban.com 
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Té alguna experiència com a emprenedor? 
Algun cop s’ha plantejat emprendre o té 
algun familiar que ho hagi fet?
De fet, el meu origen i la meva vocació és 
aquesta. La meva família ve del sector em-
presarial, de la metal·lúrgia i el tèxtil, i jo ma-
teix, de ben jove, havia treballat a l'empresa 
familiar, en el sector de l'elevació, intentant 
obrir mercats exteriors. Vaig estudiar Econò-
miques amb l'ànim de dedicar-me a l'empresa 
i quan vaig entrar a la Generalitat va ser per 
un contracte de sis mesos i perquè els calia 
algú que conegués l'exportació.

Anys més tard, quan en tenia uns trenta, vaig 
deixar la Generalitat, on havia assolit una bona 
posició, perquè tenia el cuc de l'empresa, i vaig 
estar uns deu anys dedicant-me a diversificar 
les inversions d'un grup dedicat a l'adoberia. 
He estat a totes dues bandes del taulell; sé 
què és l'empresa i haver de pagar nòmines 
a final de mes i exportar.

Quin caràcter o què cal tenir per ser em-
prenedor?
El primer que s’ha de tenir és ganes de fer 
coses, i molta energia, ímpetu, voluntat, 
imaginació, creació. Tenir, en definitiva, molt 
present el valor de l’esforç i de la superació. 
I voluntat de fer coses que perdurin en el 
futur, més enllà de les especulacions que han 
escombrat la nostra economia.

Hi ha algun emprenedor pel qual senti es-
pecial admiració?
N’hi ha molts pels quals hem de sentir ad-
miració i que ens poden servir d’exemple a 
tots plegats. Jo tinc com a eix principal de la 
meva agenda els actes de suport a l’economia 
productiva; cada setmana visito empreses i 
em reuneixo amb emprenedors. Per això puc 
parlar amb coneixement de causa i dir que 
hi ha molta gent que està fent coses molt 
interessants; per exemple, fa unes setmanes 
vaig anar a la seu d‘EyeOs, una empresa 
jove de molt èxit, exemple d’emprenedoria; 
també vaig anar a veure eDreams, empresa 
líder al sector que té la seu a Barcelona... I 

Entrevista al President 
de la Generalitat
Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya.
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així podria citar-ne moltes més. I aquestes són 
empreses noves, però també n’hi ha d’altres 
que ja porten anys, però que continuen a 
primera fila gràcies a l’esforç que dediquen 
a la innovació, com és el cas de Werfen, a 
L’Hospitalet de Llobregat, a la qual vaig anar 
fa uns dies.

Quin paper creu que ha de jugar l’empre-
nedoria en la recuperació econòmica del 
nostre país?
El nostre país necessita que hi hagi projectes 
emergents. No em canso de repetir que qui 
ens traurà d’aquesta difícil situació econòmica 
seran les pimes; les administracions i la societat 
en general hi podrem ajudar, però seran les 
pimes que faran que Catalunya tiri endavant. 
El país necessita empreses innovadores, amb 
projecció internacional i, malgrat les dificul-
tats del mercat, que hi inverteixin. S’ha de 
començar encara que sigui amb projectes 
modestos, perquè no hem d’oblidar que tots 

els grans projectes que ara tenen renom a tot 
el món algun dia van ser molt petits i alguns 
d’ells no fa gaire anys.

La Generalitat ha aprovat diversos projectes 
relacionats amb l’emprenedoria: una deducció 
d’un 30% de les quantitats invertides durant 
el 2011pels Business Angels, el progra-
ma Reempresa, Reinicia’t, etc. Pensa què 
és suficient o que cal seguir treballant en 
aquesta línia?
Cal continuar treballant en aquesta línia; 
estem fent moltes coses per canviar normes 
i actituds per ajudar la gent que vol fer coses, 
però encara no estem fora de perill, hem 
de continuar. El Govern i jo mateix, i segur 
que ho han sentit a dir moltes vegades, ens 
considerem business friendly, perquè tenim 
claríssim que la sortida de les nostres dificul-
tats vindrà sobretot per tenir més i millors 
empreses i perquè això sigui possible els hem 
de facilitar el camí, i la societat ha de donar 
valor al que això significa.

Quines són les claus per tal que Catalunya 
sigui considerada al món com un lloc ideal 
per emprendre?
És necessari un clima d’interès per l’empresa 
com a cèl·lula mare de l’economia de la nostra 
societat. Ja ho he dit abans: s’ha de donar 
valor social a l’empresa, però també s’ha 
de fer entendre que aquest valor social de 
l’empresa no només significa fer diners, sinó 
també el valor social de donar feina. Això és 
un valor social en majúscules i cal que vagi 
calant al nostre país i que es pugui convertir 
en un fet diferencial català.

Quin consell donaria als joves que volen 
emprendre?
Encoratjaria els joves a emprendre nous reptes 
malgrat la situació actual. La gent jove que 
tingui l’aspiració de tirar endavant un projecte 
pot sortir-se’n si hi posa la seva empenta i 
capacitat social. Hem posat abans alguns 
exemples d’empreses joves que estan triom-
fat perquè els seus responsables, en lloc de 
quedar-se tancats a casa seva, de protestar 
o simplement de demanar, el que han fet 
és posar-se al davant, començar a fer coses 
i reclamar que se’ls ajudi, però ells mateixos 
han fet el primer pas. Aquest és el camí. 

Vaig estudiar Econò-

miques amb l'ànim de 

dedicar-me a l'empre-

sa i quan vaig entrar 

a la Generalitat va ser 

per un contracte de sis 

mesos i perquè els ca-

lia algú que conegués 

l'exportació

Estem fent moltes co-

ses per canviar normes 

i actituds per ajudar la 

gent que vol fer coses, 

però encara no estem 

fora de perill
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Els emprenedors són el valor

Ja fa més de vint-i-cinc anys que 
vaig començar a escriure sobre els 
emprenedors. En aquell moment 
tan difícil, amb una crisi econòmica 

profunda (i en pessetes), amb unes taxes 
d’atur (en especial, les juvenils) semblants 
a les actuals, amb el gran repte per davant 
de modernitzar l’economia espanyola -com 
sempre amb Catalunya com a locomoto-
ra-, l’aposta ja va ser recuperar la figura 
de l’empresari, tan devaluada en aquells 
moments que vàrem haver de començar pel 
seu exponent més primigeni: l’autoocupació.

Avui tothom parla de l’emprenedor, apareix 
als programes electorals, als plans estratègics 
dels consells socials de les universitats, a les 
aportacions de les patronals i, fins i tot, sin-
dicals, a les estratègies espanyoles i europees 
de creixement i ocupació. En definitiva, a 
totes les receptes,"(i no són tantes)", que 
ens permetran sortir de la difícil situació 
econòmica actual.

Aquest nou emprenedor del segle XXI ha 
adquirit un seguit de nous noms, més enllà 
del tradicional autò-
nom, o professional 
independent, com 
el de freelance o 
intraemprenedor, i 
se li atribueixen tota 
mena de bondats i 
característiques po-
sitives: innovadors, 
creatius, motors del 
canvi, etc. Fins i tot 
parlem d’empre-
nedors socials, que 
afegeixen tot un component addicional de 
bonhomia a la tasca més social que pot fer 
una persona avui i sempre: donar feina als 

seus conciutadans i aconseguir crear riquesa 
per al seu país.

Trobem també una vessant col·lectiva en el 
concepte actual de l’emprenedor i pensem 
que, moltes vegades, els impulsos provenen 
de diferents persones que fan seu un projecte 
empresarial i combinen, en modus cooperatiu 
o semblant, les seves capacitats per fer del 
tot més que la suma de les individualitats.

Aquest nou concepte ha d’ajudar-nos a mo-
bilitzar els emprenedors de sempre i fer-los 
veure, en aquesta nova onada, l’oportunitat 
de fer créixer la seva empresa, de compartir-la 
amb altres socis i defugir de la mentalitat, de 
vegades massa “propietària”, dels empresaris 
per tenir una concepció més corporativa de 
creixement per fusió, compra o absorció 
d’altres empreses. 

En aquest àmbit, ha estat clau el desenvo-
lupament de la figura del Business Angel. 
Molt més que aportar capital a la iniciativa 
empresarial d’un o d’uns quants emprene-
dors, la seva tasca de mentoria i col·laboració, 

així com l’aportació 
de confiança que 
significa el fet que 
un desconegut, no-
més per la validesa 
de la iniciativa em-
presarial i per l’equip 
d’emprenedors que 
la impulsen, i des-
prés d’una anàlisi 
experta, inverteixi 
els seus diners per 
tal de compartir la 

titularitat del capital i del futur d’aquesta 
empresa, és una nova lliçó de la qual molts 
hem d’aprendre.

I de ben segur que ara és un bon moment. 
Per què ara? Potser perquè, en la situa-
ció actual, moltes persones hauran de ser 
emprenedores si-us-plau-per-força, per la 
dificultat d’accedir al mercat laboral per 
compte d’altri. I en lloc de veure aquesta 
circumstància com a empobridora, l’hem 
de contemplar com a una gran oportunitat. 
Les famílies potser ara seran menys reticents 
a acceptar i donar suport als emprenedors. 
L’entorn valorarà molt més positivament que 
sigui capaç d’espavilar-se independentment. 
Fins i tot, molts podran desenvolupar-se en 
àmbits professionals més propers a la seva 
vocació que a l’oferta laboral.

I davant d’aquesta possibilitat, davant del 
reconeixement que els emprenedors són el 
valor i que el valor d’emprendre és el motor 
d’un país, d’una economia, d’un sector, de 
qualsevol entorn, cal que l’administració 
aplani el camí, encara ple d’obstacles i di-
ficultats, per tal de preservar aquest valor 
i no perdre’l.

Els emprenedors són el valor, el valor que cal 
crear, preservar i fer créixer contínuament en 
qualsevol ecosistema per garantir que som 
capaços de superar els reptes i obstacles 
que, com a economia i com a país, se’ns 
posen al davant. I si els emprenedors són 
el valor, aquest ha de ser garantia suficient, 
davant la societat, institucions i interessos 
econòmics, per aconseguir finançament per 
al seus projectes empresarials, de manera 
prioritària i lliure, ja que només si sembrem 
esperit emprenedor podrem recollir societats 
responsables.

Albert Colomer i Espinet, Economista, 
Emprenedor i Business Angel.
Director de CP’AC Fundació Privada per a la 
promoció de l’Autoocupació de Catalunya .
Director de BANC Business Angels Network 
Catalunya.
Director del Centre de Reempresa de Ca-
talunya.
Assessor de Creació d’Empreses de la Cecot. 

“La tasca més social 

que pot fer una per-

sona avui i sempre és 

donar feina als seus 

conciutadans”

“Els emprenedors són 

el valor, el valor que 

cal crear, preservar i fer 

créixer contínuament”
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El sector de l’automòbil, al nostre 
país, en els últims dos anys, s’ha 
vist molt afectat per la crisi eco-
nòmica i financera mundial que 

ha comportat restriccions al finançament, 
augment de l’atur i caiguda generalitzada 
de la confiança en la situació econòmica en 
general, la qual cosa implica una caiguda de 
la demanda nacional i la conseqüent reducció 
de les vendes. Les empreses del sector han 
hagut de fer esforços per ser més competitives i  
mantenir les vendes. Un exemple n’és VALLÈS-
CAR, empresa ubicada al Vallès Occidental, 
propietària de diversos concessionaris i diferents 
empreses del món de l’automòbil, que al llarg 
de la seva història ha anat reinventat-se per 
adaptar-se als nous mercats i mantenir-se a 
nivells òptims de competitivitat.

Des dels seus inicis, l’any 1964, ha estat sempre  
innovadora en el seus plantejaments i, veient 
venir la crisi, va apostar per un nou model, i 

es va convertir en un Holding multimarca, 
caracteritzat per una forta descentralització, 
però mantenint la personalitat de les marques 
que l’integren. És a dir, amb un mateix objectiu 
comú, el d’oferir a tots els seus clients un servei 
basat en l’excel·lència, cada concessionari 
defensa la seva identitat i la cultura pròpia de 
cada marca de forma independent.

Vallèscar comercialitza:
CHEVROLET - SARMOVIL
LANCIA - JEEP - CHRySLER - DODGE- OLRAIT
LEXUS - LEXUS SABADELL
HONDA - TECNOVALLES
TOyOTA - IPPON MOTOR VALLES
PEUGEOT - MAVISA
OPEL - VALLESAUTO - SAUTER - SARMOVIL
KIA - INTEGRAL CAR

Un dels seus punts forts és la vocació de 
servei de tots els qui formem el grup i la 
seva professionalitat, avalada per nombrosos 

premis que atorguen a Vellescar cada any els 
diferents fabricants als quals representen. Cal 
destacar que VALLÈSCAR ofereix als seus 
clients un món de serveis global en totes els 
facetes relacionades amb l’automòbil: venda 
de vehicles nous, compra i venda de vehicles 
d’ocasió, reparació i manteniment integral, 
distribució i venda de recanvis i accessoris, 
corredoria d’assegurances, gestoria, etc.

Aquesta evolució continuada i recerca de 
l’excel·lència els ha portat a convertir-se, a 
nivell estatal, en un grup de referència quant 
a distribució, pel nombre de marques que 
representen i pel volum de vendes. 

Vallèscar, un grup de referència 
a nivell estatal, per nombre de 
marques i per volum de vendes
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uLa Comissió de Comerç Interior de la Cecot 
ha dut a terme una sessió informativa sobre els 
incentius al sector on han participat una quaran-
tena de comerciants. La Generalitat ha promo-
gut aquests incentius amb l’objectiu d’impulsar 
la competitivitat del comerç de proximitat, per 
tal que això fomenti un model de cooperació 
empresarial.

La presentació ha estat a càrrec de Josep Al-
mirall, adjunt a la gerència del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda (CCAM). Segons 
Almirall, “l’objectiu és promocionar actuacions 
col·lectives que afavoreixin l’agrupament associ-

atiu del comerç català, hem de deixar de banda 
el minifundisme”.

La convocatòria d’incentius compta amb una 
dotació de 9 milions d’euros i, entre les mesu-
res de caire individual més destacades trobem 
les següents: 1.500 € per compra o lloguer 
de locals comercials buits situats en eixos 
comercials rellevants, 1.000 € per empreses 
que puguin acreditar la pèrdua de vendes 
per l’impacte d’obres civils de llarga durada, 
i 2.000 € per a reformes de locals comercials 
i de serveis en municipis de menys de 1.500 
habitants, entre d’altres. 

u L’Observatori de l’Actualitat Laboral, promo-
gut per la Fundació Persona i Treball de la pa-
tronal Cecot, ha publicat el passat mes de juliol 
l’estudi “El talent jove busca feina a l’estranger”, 
que analitza el gruix de joves que resideixen fora 
d’Espanya, així com els joves que marxen, i les 
seves característiques i destinacions. Les dades 
evidencien que, a Espanya en general i a Ca-
talunya en particular, en els darrers anys, hi ha 
hagut un augment de la gent jove i formada que 
marxa, i un augment d’aquest perfil que afirma 
que està disposat a marxar. I, finalment, un ma-
jor ús dels programes europeus i internacionals 
d’intercanvi tant a nivell laboral com formatiu.

La patronal Cecot està convençuda que esti-
mular els nostres joves a marxar és una inversió 
com a país. Ja hi ha les condicions perquè els 
joves surtin fora: tenim joves més qualificats 
en idiomes i han caigut les barreres mentals 
que limitaven el fet de sortir a treballar fora. 
Per tant, és un bon moment per invertir en el 
nostre jovent, encoratjar-los a fer pràctiques i 
a treballar a l’estranger. Alhora, però, considera 
que és imprescindible estimular que es millorin 
i creïn les condicions laborals perquè els joves 
puguin retornar i, a més, facilitar que joves 
d’altres països també vinguin a fer estades o a 
treballar aquí. 

La Cecot presenta l’estudi 
“El talent jove busca 
feina a l’exterior”

Els incentius al comerç 
2011 tenen una dotació 
de 9 milions d’euros

12

La patronal Cecot ha demanat 
al Govern la creació de la Me-
diació del Crèdit per aconse·
guir finançament empresarial
u La figura de la Mediació del Crèdit, ja 
existent a França, és un instrument per ga-
rantir que les empreses no sofreixin una crisi 
creditícia que qüestioni la seva viabilitat i la 
de milers de llocs de treball. El govern fran-
cès utilitza la Mediació com a instrument de 
pressió sobre les entitats financeres per rever-

tir a les pimes i a l'economia real els crèdits 
que l'Estat va donar als bancs en forma de 
garanties o de fons. Seguint el model fran-
cès i extrapolant les seves dades, a Espanya 
l'impacte que tindria la posada en marxa 
d'aquest instrument suposaria salvaguardar 
200.000 llocs de treball i 12.500 empreses. 
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u La Fundació Cecot Formació imparteix, a partir del mes 
d’octubre, formació adreçada a persones en situació d’atur en les 
àrees d’administració, idiomes, comerç, noves tecnologies, segure-
tat, sanitat i logística. Un dels aspectes que cal destacar d’aquesta 
nova convocatòria de formació per a persones en situació d’atur 
és que algunes de les especialitats podran sol·licitar el Certificat 
de Professionalitat, ja que aquesta formació va lligada al Catàleg 
Nacional de Qualificacions Professionals. Aquestes especialitats són: 
Gestió comptable i auditoria, Gestió integrada de RRHH, Assistèn-
cia a la direcció (secretariat), Activitats administratives de relació 
amb el client (telefonista/recepcionista) i Finançament d’empreses.

Aquest Certificat de Professionalitat és una manera objectiva de 
deixar constància de les competències laborals que té una persona, 
ja siguin adquirides mitjançant l'experiència laboral, vies no formals 
de formació i accions de formació professional per a l'ocupació. 
Eulàlia Martínez, directora de la Fundació Cecot Formació, destaca 
la importància d’aquest tipus de certificats per establir un vincle 
entre competències professionals i la formació ja que, una vegada 
establertes les competències necessàries per a un lloc de treball, és 
molt més fàcil definir el perfil adequat per ocupar-lo. Per aquest 
motiu, la formació amb el Certificat de Professionalitat contribueix 
a millorar l’ocupabilitat de les persones. 

u Recentment, es va presentar a la seu de la patronal Cecot el progra-
ma de recol·locació adreçat a les persones afectades per l’expedient de 
regulació de l’empresa Sharp. El pla acollirà també les persones adherides 
al Servei d’Informació Professional (SIP) que la Fundació Cecot Persona 
i Treball va oferir des de l’abril i fins el mes de juny a les instal·lacions 
de l’empresa. El programa de recol·locació inclou serveis de consultoria 
personal i professional en sessions individuals o grupals; oferta formativa 
adaptada a cada participant i a les necessitats del mercat; i finalment, 
actuacions de prospecció del mercat i captació d’ofertes.

La Cecot posa, per tant, a la disposició dels usuaris la seva expertesa 
en àrees com l’orientació professional, l’autoocupació, la formació per a 

l’ocupació, la prospecció, la intermediació laboral i el recolzament personal 
i/o psicosocial. Més enllà de l’orientació professional i l’accés a un catàleg 
de formació de curta, mitja i llarga durada, els usuaris es beneficien d’un 
acompanyament individualitzat en processos d’enviament curricular i 
processos de selecció. Un cop inserit, l’usuari disposa de seguiment del 
consultor de la Cecot en el nou lloc de treball per garantir que el conjunt 
de serveis oferts han estat satisfactoris. 

Tot i que el programa que s’ha presentat té una durada de 18 mesos, un 
cop finalitzats els itineraris, si els usuaris encara necessiten recolzament 
poden comptar amb el servei d’intermediació de la Cecot de manera 
indefinida en el temps. 

Cecot Formació obre el període de preins·
cripcions per als cursos adreçats a persones 
en situació d’atur

Els treballadors afectats per l’ERO de 
Sharp comencen un pla social de recol·
locació de la mà de la Cecot

u La comissió de comerç interior de la patronal Cecot organitza un 
any més la 9ª Jornada de comerç. Després de l’èxit obtingut a les vuit 
edicions anteriors, s’ha apostat per analitzar els sentits que es poden 
utilitzar als establiments amb l’objectiu de transformar l’experiència 
de compra dels clients en tota una experiència sensorial. Es comptarà 
amb ponents experts en els diferents sentits: vista, olor, oïda i tacte. 
Aquests ponents posaran de relleu com, amb cadascun d’aquests 
sentits, es pot arribar al públic objectiu, induir-lo a comprar i fidelitzar-
lo. Com a cloenda hi haurà un tastet gustatiu de productes i també 
es comptarà amb la presència del Sr. Josep Mª Recasens, director 
general de comerç de la Generalitat. L’edició d’ enguany compta 
amb el patrocini de Caixa Penedès.
 
La Cecot amb aquestes jornades pretén motivar i donar eines al sector 
del comerç tan colpejat per la crisi actual. En moments com aquest 
és necessari poder conèixer i saber aplicar elements diferenciadors 

per poder atraure els clients a la botiga. Els establiments necessiten 
cuidar aquests detalls i conèixer exactament la psicologia del con-
sumidor d’avui dia. La comissió de comerç interior de la Cecot, al 
llarg d’aquests nou anys,  sempre ha tractat temes innovadors que 
permetin renovar i mantenir el comerç de proximitat tan necessari a 
les nostres ciutats actuals. 

9ª Jornada de comerç: La meva botiga, 
una experiència sensorial
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u Després de set anys de treball intens, la xarxa BANC (Business An-
gels Network Catalunya), promoguda per la patronal catalana Cecot, 
i la xarxa d'inversors privats ESban, van aconseguir que a l’octubre 
de 2009 el Govern de Catalunya posés en marxa el primer incentiu 
fiscal per a Business Angels que constava d'una deducció en l'IRPF.
 
Ara, a partir de juliol d'aquest any, el Parlament ha aprovat la Llei de 
mesures fiscals i financeres que incideix en la deducció en concepte 
d'inversió per a un business angel per a l'adquisició d'accions o partici-

pacions socials d'entitats noves o de recent creació i “arriba a establir, 
amb efecte l’1 de gener de 2011, una millora en els estímuls fiscals 
de gairebé el 50%”, afirma Antoni Abad, president de l’ESban i de 
la xarxa BANC. Així, doncs, els Business Angels podran beneficiar-se 
d'una deducció del 30% de les quantitats invertides durant el 2011 
amb un import màxim de 6.000 euros, en lloc dels 4.000 euros de 
2010, import que es pot deduir cada contribuent. És a dir, en una 
declaració conjunta, es pot deduir fins a 6.000 euros un contribuent 
i fins a 6.000 euros l'altre. 

u La Cecot ha posat en marxa l’Observatori de l’Actualitat Laboral (OAL), 
gestionat des de la Fundació Cecot Persona i Treball, amb l’objectiu d’es-
devenir una referència quant a l’anàlisi de la situació del mercat de treball. 

L’Observatori neix amb la voluntat tant d’oferir dades quantitatives sobre la 
situació del mercat (número d’ofertes, tipus de feines més sol·licitades, sa-
laris) i d’interpretar el mercat en profunditat (tendències en les ocupacions, 
estudis de casos o anàlisis sectorials, entre d’altres). Cada comunicació de 
l’Observatori, doncs, comptarà amb un recull estadístic situacional i amb 
l’anàlisi d’un àmbit temàtic relacionat amb el mercat laboral. 

El compromís de l’Observatori consisteix a publicar un informe de 
periodicitat trimestral que serà presentat al món econòmic i social a 
través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. El primer 
Observatori de l’Actualitat Laboral repassa el període 2005-2011 
(aquest últim fins al primer trimestre) de la borsa de treball que 
gestiona la patronal, tot analitzant el nombre d’ofertes, els perfils 
professionals més sol·licitats per les empreses, el nombre de currí-
culums gestionats i les feines més sol·licitades per les persones en 
recerca d’ocupació. L’àmbit temàtic que s’analitza, pel context en 
què ens trobem, és la recol·locació. 

La Generalitat ha aprovat un increment 
del 50% dels beneficis fiscals als Business 
Angels per reactivar l’economia

La patronal Cecot ha posat en marxa l’Ob-
servatori de l’Actualitat Laboral

u Amb més de 30 anys d’experiència en el sector del packaging, 
PackFeeder desenvolupa des de 2003 un nou concepte de posicionat 
d’envasos, amb dos objectius: simplicitat i economia.

Des del seu inici, el mercat va apreciar la innovació d’aquestes màquines, 
i la va fer la millor elecció pel que fa als posicionadors d'envasos per al 
sector farmacèutic, el cosmètic, la cura personal, la cura de la llar, els 
productes químics, l’alimentació i les begudes.

Amb un  esforç permanent per la innovació, PackFeeder ha aprofitat la 
feblesa de la demanda interna per reforçar la seva presència internacional, 
al mateix temps que ha desenvolupat noves solucions a les necessitats 
de posicionat i orientació d’envasos, per tal de sortir enfortit de la crisi.

Concretament el model MICRA uneix tots els avantatges dels altres 
models de la gamma, portant a la seva màxima expressió l’optimització 
d’espai, donades les seves reduïdes mesures, la qual cosa la converteix 
en la millor solució per a totes les empreses amb problemes d’espai en 
planta. A més, gràcies al seu disseny lògic, no necessita gairebé mante-
niment ni personal qualificat per manejar-la. No utilitza aire comprimit, 
per tant, redueix el consum energètic en un 70% en comparació amb 
altres sistemes i, a més, el nivell sonor pot estar per sota dels 70 dB.

Coincidint amb el seu llançament, un comitè d’experts va selecci-
onar aquest equip com a innovació a la fira Emballage, celebrada 
al novembre de 2010 a París. Aquest guardó, que es va atorgar a 
47 innovacions d'entre els 1.500 expositors de la fira, reconeixia les 
majors novetats dins del sector del packaging. Posteriorment va ser 
presentada a nivell mundial durant la celebració d'Interpack 2011 
a Düsseldorf i, més recentment, al setembre d’aquest mateix any 
s’ha presentat, per als mercats del nord d'Europa, a la PPMA de 
Birmingham. 

PACKFEEDER® reforça la seva presència in·
ternacional amb nous mercats i nous equips
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u ENISA, Empresa Nacional d’Innovació, dependent de la Direcció Ge-
neral de Política de la PIME del Ministeri de Industria, Turisme i Comerç, 
i la patronal catalana Cecot, han firmat un acord de col·laboració per 
estimular la creació d’empreses promogudes per joves emprenedors, 
per facilitar-los l’accés a un finançament preferent, ofert per ENISA, a 
través de la seva línia específica per a Joves Emprenedors (JE).

Per la seva part, la Cecot ajudarà els emprenedors que vulguin optar als 
préstecs, i canalitzarà i tramitarà la sol·licitud a ENISA, que prendrà una 
decisió final sobre la concessió o no del préstec i les seves condicions 
en un termini màxim de 15 dies des de la seva recepció, la qual cosa 
demostra el compromís de l'entitat per ajudar amb celeritat aquelles 
iniciatives empresarials que sorgeixin en el teixit empresarial català. 

La Cecot i ENISA col·laboren perquè els 
joves emprenedors puguin finançar els 
seus projectes

u El X Col·loqui Servei Públic – Gestió Privada del Centre de 
Recerca Sector Públic- Sector Privat de l'IESE es va organitzar 
amb l’ambiciós plantejament d’esbrinar sense quins són els canvis 
estructurals que cal provocar a Espanya i quin rol han de jugar el 
sector públic i el sector privat en l’impuls i la realització d’aquests 
canvis. Antoni Abad va participar a la taula rodona sobre "Política 
econòmica i competitivitat empresarial", juntament amb Anton 

Costas, president d'ENDESA Catalunya i Catedràtic d’Economia 
de la UB; Vicente Salas, professor de la Universidad de Zaragoza 
i Conseller Executiu del Banc d’Espanya i Antoni Soy, secretari d' 
Indústria i Empresa de la Generalitat de Catalunya. El moderador 
va ser Xavier Vives, director acadèmic del Centre Sector Públic-
Sector Privat i Professor d’Economia i Finances de l'IESE Business 
School.

Antoni Abad participa a la taula rodona 
sobre política econòmica i competitivi·
tat empresarial organitzada per l’IESE
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Al mes de juliol del 2011 el consens elaborat amb les 
previsions dels analistes que informen al FUNCAS 
anticipava un creixement nominal del PIB del 
0,8% per al 2011, que coincidia amb la previsió 

de maig de la UE. Per a aquestes dues fonts el creixement se 
sustentava bàsicament en les exportacions de béns i serveis, 
que tindrien una taxa de creixement (no volum) superior al 
doble de la del 2010. La demanda nacional i l’ocupació –totes 
dues amb -0,6- recordaven la fragilitat del moment, que es 
revalidava per la caiguda del -3,5% de la formació pública de 
capital fix. A la mateixa data, les perspectives per al 2012 de 
les dues fonts eren millors, amb un 1,5% d'avanç del PIB, un 
augment menor de les exportacions i una millora de l’ocupació 
entre el 0,6 i el 0,9 de creixement. El saldo del compte corrent 
en proporció del PIB fregava el 4% i s’anticipava alguna cosa 
similar per al 2012.

Els mesos d’agost i setembre l’horitzó es va enfosquir amb 
l’augment de la prima de risc dels països del sud de la UE, 
entre ells, Espanya. La causa resideix en l’aparició de nous 
i importants casos de factures impagades en diferents Ad-
ministracions Públiques, la imprecisió i canvis en la política 
econòmica, així com la tornada al creixement de l'atur. La 
feblesa de l’economia grega aportava elements de contagi a 
Itàlia i Espanya, que van haver de suportar, en plena canícula, 
fins a tres embats tendents a degradar la qualificació del deute 
espanyol. Aquesta qualificació, amb raó o sense, va superar el 
tràngol, però va forçar una nova sèrie d’actuacions públiques 
que, juntament amb altres circumstàncies, van contribuir a 
minvar la capacitat de creixement.
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Joaquín Trigo Portela
Director General Instituto de Estudios Económicos

Previsió per al 2012: 
més inquietud que 
esperança 

"Hi ha ocasions en 

les quals cal fer un pas 

enrere per consolidar 

el que s’ha assolit"
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comerç exterior

El món a les 
seves mans 

unnim.cat

·TRANSFERÈNCIES amb tarifa única, a mida 
de les seves necessitats

·COBRAMENTS i PAGAMENTS internacionals

·FINANÇAMENT amb línies de crèdit específiques 
per a la internacionalització

·TRESORERIA i CASH MANAGEMENT

Tot el que necessita per crèixer 
sense fronteres 

Els nous problemes van aparèixer a l'interior 
i l’exterior. En primer lloc, a l'interior, tro-
bem l’augment de la morositat dels préstecs 
concedits per a la construcció que, en el 
primer semestre, van créixer un 24,4%, 
més que en tot l’any passat que, al seu torn, 
ja havia crescut respecte a l'any anterior. 
En les operacions creditícies amb famílies 
i empreses, la morositat frega el 7% i, en 
el seu conjunt, està al voltant dels 125 mil 
milions. Addicionalment, augmenta l’atur tot 
i que les AAPP amplien les seves plantilles. 
Les subvencions es van continuar atorgant 
durant l’estiu, com si no hagués passat res. 
A l'exterior, el govern dels EUA va proposar 
noves tandes de finançament per a infraes-
tructures, similars a les intentades (sense èxit) 
per a l'anterior i per a l'actual. Afegim que 
Japó, preocupat per les destrosses sofertes, 
aporta menys a l’economia mundial i que 
diversos països musulmans estan immersos 
en una remodelació crítica de les seves es-
tructures polítiques i socials. El conjunt és 
menor (encara) que el que s’havia anticipat 
abans de l’estiu.

Hi ha ocasions en les quals cal fer un pas 
enrere per consolidar el que s’ha assolit, 
eliminar el que és superflu i facilitar els passos 

següents. A Espanya s’han canviat moltes 
normes i se n’han fet altres de noves, la qual 
cosa ha suposat un esforç per als experts 
i afectats. D’altra banda, algunes normes 
s’han modificat al cap de poc temps i això 
les ha desacreditades, de la mateixa manera 
que les polítiques que no han donat fruit i 
que, des de l’exterior es poden valorar com 
a intents de fer veure que es fan coses, en 
lloc de fer-les. Les reformes de la normativa 
laboral són una prioritat absoluta, juntament 
amb el ràpid pagament de les AAPP i l'evi-
dència que s’estan reduint costos en el seu 
funcionament.

Com que la percepció se centra en l’abara-
timent d’alguns serveis directes, es genera 
certa animadversió que pot desaparèixer 
amb altres actuacions convenients, com 
ara igualar els terminis que tenen les AAPP 
amb els dels contribuents, efectuar la venda 
de terrenys, edificis i empreses, en l’àmbit 
estatal, l'autonòmic i local, reduir els nivells 
de les administracions, millorar la regulació 
amb les pautes comunitàries i, especialment, 
fixar una regla de despesa per al sector pú-
blic, igualar la transparència de les empreses 
públiques amb la de les privades i, encara 
que ens dolgui, un llarg etcètera. 
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Sobre les virtuts de l’RSE
La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) 
respon a un model estratègic de gestió, que 
contempla els impactes econòmics, socials i 
ambientals derivats de l'activitat quotidiana 
d'una empresa. L’RSE implica el compromís 
de l'empresa amb la comunitat, amb el seu 
entorn i amb els anomenats stakeholders o 
grups d’interès. 

Els defensors de l’RSE entenem que l’aplicació 
de mesures responsables té la seva traducció 
directa en aspectes com l’increment de la 
motivació de les persones treballadores, l’afa-
voriment del bon clima laboral, la millora de la 
imatge externa i la millora de les relacions amb 
l'entorn de l'empresa. A la vegada, aquests 
són els aspectes que sovint presentem com 
a elements bàsics per difondre la concreció 
tangible de l’RSE.

Organitzacions competitives, organit·
zacions sostenibles
La percepció que les empreses no van ser 
creades únicament per produir guanys i 
productes, sinó també per contribuir al de-
senvolupament de la societat, sembla estar 
guanyant adeptes i aquest fet influeix en 
l'exigència d'organitzacions íntegres i solidà-
ries. La importància de la reputació social de 

les empreses augmenta davant una clientela 
cada cop més informada que exigeix compor-
taments empresarials responsables. En aquest 
sentit, treballar en el desenvolupament d'una 
filosofia de sensibilitat i rectitud empresarial 
pot contribuir a la construcció de fortaleses 
competitives duradores.

Per la seva banda, les corporacions transna-
cionals s’han abocat vers la comunicació de 
l’RSE perquè entenen que potencia el valor 
de la marca, la fidelització de la clientela i, 
en definitiva, incrementa els beneficis finals 
de les organitzacions. Des d’aquesta òptica, 
en un escenari de crisi com l'actual, es consi-
dera que l’RSE ofereix una eina valuosa per 
afavorir el reconeixement social i l'atribució 
de la diferència.

L’RSE com a estratègia pròpia de grans 
i petites empreses
Des de l‘esfera política, les iniciatives impulsa-
des per part de la Comissió Europea, així com 
el nombre creixent de programes liderats per 
les administracions - estatal, autonòmiques o 
locals - evidencien l'existència d'un cert interès 
per fer progressar la pràctica de l’RSE.
Amb tot, es considera que l’RSE encara és poc 
madura a Espanya perquè sovint és propera a 
la filantropia i al màrqueting social, així com al 

foment d'activitats perifèriques, però encara 
està lluny del core business empresarial. 

En tot cas, el discurs de l’RSE s’atribueix com 
a propi de la gran empresa; mentre la majoria 
de pimes no perceben les seves pràctiques de 
negoci responsables com a tals, o només en 
perceben algunes d’aïllades. 

El concepte mateix d’RSE entre les pimes no és 
un terme que generi comoditat i identificació, 
sinó que es percep més aviat com un discurs 
aliè i complex. Així, doncs, L’RSE s’entén apa-
rentment com a pròpia de les grans empreses 
i les petites no reconeixen les seves pràctiques 
habituals com a responsables, encara que ho 
puguin ser.

Ara bé, com que l’RSE és "empresarial" hau-
ria de ser rellevant per a totes les empreses, 
independentment del nombre de treballadors 
o treballadores amb què comptin o indepen-
dentment del seu volum de facturació.

La reconducció del plantejament de les inici-
atives de foment d’aquest sistema de gestió 
cap a enfocaments molt més propers a la 
cultura organitzativa de les empreses petites 
es converteix, per tant, en necessària. En certa 
manera, qualsevol intent per dur a terme 
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Acompanyant  
la pime en la  
implantació  
de l’RSE 

Anna Delclòs i Baulies
Directora Fundació Cecot
Persona i Treball



19

ce
co

tn
ò

m
ic

 4
1

  
  

 R
H

eines de formalització de l’RSE entre les pimes 
passa per conèixer les pautes organitzatives i 
de cultura empresarial d’aquestes pimes, així 
com les restriccions que el marc econòmic 
estableix sobre elles.

La comunicació de l'RSE de la pime
En el cas de les pimes, la comunicació de 
tipus informal adquireix un pes important, així 
com l'adquireixen les relacions interpersonals; 
es tracta d'organitzacions amb una elevada 
interrelació amb el seu entorn o comunitat. Són 
empreses que aposten per un servei proper, 
un servei de qualitat amb la clientela, unes 
polítiques de gestió dels recursos humans més 
fàcilment adaptables a les circumstàncies de 
cada persona treballadora; són empreses que 
coneixen el territori on estan assentades i la 
comunitat que les envolta. Molt probablement 
això es pot considerar RSE encara que aques-
tes empreses no comptin amb departaments 
específicament dedicats a la matèria, ni amb la 
redacció de memòries de sostenibilitat anuals, 
ni s’adhereixin a iniciatives internacionals.

Les pimes desenvolupen de manera natural 
actuacions que se situen dins l’univers de l’RSE 
i, en aquest sentit, des de la Cecot estem a la 
disposició de la petita empresa per recolzar-la 
al llarg del procés.

La Cecot al costat de la pime
La Cecot és una associació empresarial com-
promesa amb l’RSE des de fa anys; ja al 2005 
vam presentar una primera guia sobre l’RSE 
a les pimes i vam encunyar la fórmula RSP. 
Des de la pionera “Guia de l’RSP”, els textos 
publicats han estat diversos:
-  Catàleg de polítiques sobre l’harmonització 

de la vida laboral i personal
-  Disseny de processos de selecció de personal 

no discriminatoris
-  Empresa compromesa. Empresa responsable
-  Guia per a l’elaboració del pla d’empresa 

amb mesures d’RSE
-  Mesures de conciliació de la vida laboral, 

personal i familiar
-  L’assetjament sexual a la feina
-  Pla d’acollida a l’empresa de treballadors i 

treballadores d’origen immigrat

A més, l’any 2010 es va crear la Fundació 
Cecot Persona i Treball, amb dues finalitats 
principals: generar iniciatives relacionades amb 
l’ocupació o amb la inserció laboral, i potenciar 
la responsabilitat social de les organitzacions. 

Els projectes de la fundació inclouen el desen-
volupament de plans socials de recol·locació 
o outplacement per a persones treballadores 
afectades pels ERO, el disseny de plans d’igual-
tat d’oportunitats, 
l’assessorament en 
processos de plan-
tilles diverses o en 
diversity manage-
ment, el desplega-
ment de mesures 
afavoridores de la 
conciliació a l’empre-
sa, la sensibilització 
vers el voluntariat 
corporatiu o la pro-
veïdora responsable. 

Des de la nostra bor-
sa de treball es disposa de perfils generalistes 
en processos de recerca de feina i també s’ofe-
reixen serveis d’intermediació laboral específics 
com ara la borsa d’internacionalització o la 
borsa de persones amb discapacitat per facilitar 
l’acompliment de la LISMI.

Des de la Cecot entomem la tasca d’acom-
panyar, orientar, assessorar i donar resposta a 
l’empresa associada -majoritàriament pimes- i, 
dins d’aquestes, en un percentatge molt ele-
vat, microempreses. Les empreses d’aquestes 
dimensions ens demanen eines específiques, 
fetes a mida, per endinsar-se en un àmbit, el de 
l’RSE, que en un principi els sembla complex 
i propi de les grans corporacions.

Recentment, entomant el repte d’adaptar me-
todologies, eines de comunicació, de sistema-
tització de l’RSE per a les petites empreses ha 
nascut el projecte RSETOOL. Aquest projecte 
acompanyarà 15 empreses seleccionades prè-
viament en l’aventura de comunicar les seves 
pràctiques socialment responsables mitjançant 
l’elaboració de memòries de sostenibilitat. 

Una memòria de sostenibilitat és l'instrument 
més recurrent a l'hora de comunicar l'estratè-
gia, èxits i objectius en matèria d’RSE. A més 
del seu potencial informatiu, les memòries o 
informes de sostenibilitat ofereixen una visió 
de conjunt de l'acompliment de l’RSE de les 
organitzacions, i permeten detectar debilitats, 
riscs, oportunitats i donar lloc al plantejament 
de nous compromisos. Així, doncs, les memò-
ries de sostenibilitat comuniquen l’RSE de les 

organitzacions amb 
cada stakeholder 
-plantilla, clientela, 
empreses proveïdo-
res, organismes i ad-
ministracions públi-
ques- i es consideren 
una eina poderosa 
per a l’èxit d’un po-
sicionament social-
ment responsable. 
Es tracta d’afavorir 
l’aposta de l’empresa 
pel valor social i per 
difondre o comu-

nicar aquesta aposta; no només per raons 
publicitàries o filantròpiques, sinó perquè, 
d’aquesta manera, esdevindran empreses 
amb vàlua reconegudes per la comunitat on 
operen; empreses, en definitiva, amb millor 
reputació i avantatges competitius respecte 
a la seva competència.

S’entén que comunicar les mesures d’RSE 
que una empresa desenvolupa hauria de ser 
un exercici de transparència organitzacional. 
Recordant les paraules de William Shakespeare: 
"som el que fem, no el que diem i menys el 
que creiem que som"; aquesta és la clau de 
l’RSE ben entesa, l’RSE que fuig de la dicotomia 
entre l'ésser i el semblar.

En el context de crisi econòmica i de crisi de 
valors en què ens trobem immersos, l’RSE 
ens ofereix l’oportunitat de fer empresa i 
entendre l’empresa d’una manera diferent. 
Una oportunitat per fer les coses bé, mentre 
fem el bé i de prioritzar la generació de riquesa 
i de benestar per sobre de la generació de 
guanys i beneficis. Pensem-hi. 

L’RSE hauria de ser 

rellevant per a totes 

les empreses, indepen-

dentment del nombre 

de treballadors/es o del 

seu volum de facturació
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Amb 21 anys va decidir muntar la seva pròpia empresa tecno-
lògica. Com va prendre aquesta decisió? Expliqui’ns el context 
en què es trobava llavors i com va aconseguir el finançament?
Ja des de petit, quan em vaig adonar que mai no seria jugador 
del Barça, tenia curiositat pels ordinadors i l'informàtica. Des dels 
10 anys vaig veure que volia convertir la meva afició en professió 
algun dia, i poder crear productes innovadors. Vaig fer la carrera 
d'enginyeria i allà vaig aprendre que no és el mateix ser enginyer 
informàtic que ser empresari de l'informàtica, que, si bé els estu-
dis d'enginyeria em podrien anar bé, no era exactament el que 
em motivava. Ser empresari/emprenedor té més a veure amb el 
mercat, amb la gestió de persones i altres coses, a part de tenir 
un producte innovador, fet que és necessari, però no suficient.

Quines qualitats ha de tenir un emprenedor? 
Cada emprenedor és diferent i no hi ha un patró comú. Però si 
he de destacar algunes qualitats diria que ha de saber gestionar 
molt bé la incertesa, ha de saber gestionar molt bé la resolució de 
problemes, ha de saber gestionar molt bé les persones, ha de tenir 
cintura per pivotar el mercat/producte, ha de tenir humilitat per 
reconèixer errors i corregir-los... Gairebé estic fent la descripció 
d'un superhome!

Com s’arriba a tenir una empresa a Silicon Valley i a competir 
amb els millors?
De la mateixa manera que en Pau Gasol va poder anar a l’NBA 
i ser campió!

Un producte que es ven aquí, que resol una necessitat i és inno-
vador, es pot vendre a qualsevol lloc del món. Silicon Valley és la 
primera divisió del nostre sector, així que ben aviat vam marcar-
nos l’objectiu de ser presents allà, per tal de competir amb els 
millors. Per nosaltres la clau per poder arribar-hi va ser no anar 
en solitari, sinó de la mà d’un centre tecnològic i comptant amb 
el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Creu que en temps de crisi hi ha més emprenedors o pensa que 
opten per treballar per compte d’altri?
La crisi fomenta clarament l’emprenedoria. Una de les pors que hi 
ha a l’hora d'emprendre és la sensació de seguretat; potser avui 
en dia és més segur emprendre i dependre de tu.

Creu que ara és un bon moment per emprendre? 
Sempre és un bon moment per emprendre! Època de crisi vol 
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Didac Lee 
Conseller Delegat d’Inspirit

El Barça em  
va ajudar a 
integrar·me  
a Catalunya  
i a ser català 

Un empresari ha d’anar  

a Silicon Valley de la 

mateixa manera que 

en Pau Gasol va anar 

a l’NBA i ser campió!
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dir època de canvi i, quan hi ha canvis, els emprenedors tenen 
oportunitats. Si mirem les empreses més grans del país, moltes 
van sorgir després d’èpoques de crisi.

Com creu que sortirem de la crisi? Creu que la resposta és la 
internacionalització? Fomentar l’esperit emprenedor ens pot 
fer sortir de la crisi?
En la meva opinió, cal regenerar el teixit empresarial per a empre-
ses d'innovació i de coneixement. Per això és important apostar 
per l'emprenedoria i per la innovació. I, com a conseqüència, 
quan un és innovador es pot internacionalitzar. En el mercat, o 
bé ets diferent o ets barat, i les èpoques de competir per preus 
ja han passat.

Quines són les febleses que fan que els nostres emprenedors 
acostumin a ser petits/locals?
No crec que ser petit i local sigui dolent, si no, que li ho preguntin 
al Bulli, que ha demostrat que un restaurant en un lloc petit i local 
pot ser el millor del món. El més important és fer-ho bé sense 
que la mida importi. Ara bé, també és cert que moltes empreses 
podrien ser més grans pel seu model de negoci i no ho són, 
potser per la mentalitat o l’ambició dels emprenedors que hi ha 
al capdavant. Ens hem de creure que podem ser els millors del 
món; el Ferran Adrià o el Pau Gasol han demostrat que es pot.

Recentment, la Generalitat ha aprovat un increment dels beneficis 
fiscals als Business Angels per reactivar l’economia. D’aquesta 
manera, els BA podran beneficiar-se d'una deducció del 30% de 
les quantitats invertides durant el 2011 amb un import màxim 
de 6.000 euros. Considera que aquesta és una bona mesura 

d’incentiu fiscal per a l’emprenedoria? En termes generals, 
quines altres mesures recomanaria al govern de la generalitat i 
al central per recolzar els emprenedors?
Qualsevol mesura que beneficiï la creació de llocs de treball és 
benvinguda. Podria parlar sobre moltes recomanacions, per exem-
ple,  que les empreses fins a una mida tinguin beneficis fiscals/
impositius o que ens facin l'arrencada més senzilla. Però la millor 
recomanació que podria donar a qui toqui és que la persona o 
les persones encarregades de definir aquests tipus de lleis siguin 
persones que hagin creat una empresa o hagin pagat una nòmina 
de la seva butxaca, o bé que hagin hipotecat casa seva per crear 
un projecte. D'aquesta manera, segurament empatitzarien millor 
amb les necessitats que tenim els emprenedors, perquè quan veig 
les lleis que ens afecten sovint em qüestiono si qui ho ha fet sap 
clarament de què va el joc. 

Per què creu que s’ha perdut el prestigi de ser emprenedor?
Si comparem l'emprenedor amb un cantant clarament som menys 
populars, però si comparem la popularitat de l'emprenedor avui 
respecte a fa 15 anys, clarament hem millorat. Potser qui no té 
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Per raons personals i evidents, 

el projecte que més m'il·lusiona 

és obrir Zyncro a la Xina
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tant de prestigi a nivell social és l'empresari, només cal mirar les sèries 
de televisió, fins fa poc (amb excepció de La Riera) tots els protagonistes 
eren metges, advocats o policies. I si sortia un empresari era el dolent.

És un apassionat del Barça i ara forma part de la Junta Directiva. Què li 
ha ensenyat el Barça i què ha aportat vostè? Quins objectius en noves 
tecnologies té el club? 
El Barça em va ajudar a integrar-me a Catalunya i a ser català. Malgrat 
que vaig néixer a Figueres, els meus pares són xinesos i la meva educació 
va ser xinesa. Em sentia un més quan jugava a futbol o mirava partits 
del Barça, on no era important el color de la teva pell ni la teva religió. 

Les noves tecnologies poden apropar el club al soci i al simpatitzant i fer 
que tot estigui més a l'abast (informació, compra d’entrades, productes, 
etc.) i poder fer gestions des de casa tranquil·lament. Per una altra banda, 
pot contribuir a fer més conegut el Barça fora de casa nostra (crec que 
és la millor manera de conquerir nous mercats com és el cas del mercat 
asiàtic) i, de retruc, beneficia la imatge de Catalunya arreu del món.

Quins seran els seus propers projectes? 
Per raons personals i evidents, el projecte que més m'il·lusiona és obrir 
Zyncro a la Xina. També estic preparant una nova companyia de màr-
queting en línia, ubicada a San Francisco.

Quin consell donaria a algú que tingui una idea i vulgui portar-la a la 
pràctica amb èxit?
Que no tingui por! Al cap i a la fi, els superhomes no existeixen. No n’hi 
ha, hi ha supertreballadors. Amb treball, humilitat i perseverança sempre 
surt alguna cosa! 
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Emisiones de CO2 gama Fiat Freemont: 169 g/km. Consumo mixto gama Fiat Freemont: 6,4 l/100km.

NUEVO FIAT FREEMONT. 
TODOS LOS COCHES QUE 

QUIERES EN UNO.

Equipamiento de serie:

7 plazas con 32 configuraciones distintas
Motores Diesel Multijet II 16v de 140 CV y 170 CV 

Radio CD MP3 con pantalla táctil 4,3”, USB y Bluetooth
Climatizador automático tri-zona 

Llantas de aleación 17”
6 airbags + ESP + Hill Holder + ERM (sistema antivuelco) 

Sensores de aparcamiento traseros

FREEMONT URBAN DIESEL 140 CV POR

 230 €/MES
ENTRADA: 9.655 €. 36 MESES.  

TAE: 9,43%. CUOTA FINAL: 10.803 €

4 AÑOS DE GARANTÍA*

fiat.es

Freemont Urban 140CV: 25.535,09€ (IVA, transporte, Imp. Matriculación y descuento incluido). TIN: 7,75%. Comisión estudio y apertura (2,95%): 468,46€ al contado. Precio a plazos: 29.206,46€. Financiación ofrecida 
por FGA Capital EFC, SAU. Oferta válida hasta 31/10/2011 en Península y Baleares. *Garantía legal de dos años, más dos años de garantía comercial sin coste y sin límite de kilometros para vehículos financiados 
con FGA Capital EFC, SAU. Modelo Visualizado: Fiat Freemont Urban con opcionales.
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