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COM DECANTAR LA BALANÇA

Fa uns dies parlava amb un amic italià, consultor de Lean 
Manufacturing, sobre les diferències entre l’Europa del 
Nord i la del Sud en la manera de treballar. 

Tots recordem situacions viscudes en que s’aprecia 
aquest fet diferencial mediterrani:

CAS1: A casa meva fa anys que no comprem cap bolí-
graf (llibreta, post-it,...), el meu pare/mare els agafa de 
la feina.

CAS2: Ets tonto de comprar-te un llibre, jo fa anys que 
no en compro cap, els fotocopio tots a la feina (ara ja es 
descarreguen d’internet!).

Exemples innocents, i dels quals tots en podem do-
nar fe. La PICARESCA, sembla que és una virtut, una 
expressió d’una intel·ligència superior, una habilitat a 
desenvolupar, potser fi ns i tot en els tests d’habilitats 
s’hauria de contemplar com un paràmetre més.

És genè� c o cultural?

Ja comença a l’escola quan s’e� queta els alumnes amb 
millors resultats amb una paraula despec� va “empo-
llón” i, entre ells mateixos, es valora més el que és ca-
paç de treure bons resultats fent trampa que no pas 
aquells que són fruit de l’esforç.

Al llarg de tota la vida podem trobar exemples d’aquest 
comportament que es va perfeccionant amb la pràc-
� ca, compar� nt experiències, iden� fi cant les millors 
pràc� ques per cada sector: al pagar factures, al fer la 
declaració, al anar a comprar, etc.

Què passa llavors, quan amb aquest � pus de compor-
tament arribem al lloc de treball on el que es demana 
és aplicar metodologia, ordre, neteja, estandardització, 
produc� vitat i assegurament de la qualitat?

Ens trobem que costa defi nir estàndards, perquè “tots 
en sabem més que ningú” i la nostra és la millor mane-
ra de fer. I en sabem tant que tenim la llibertat de fer-
ho cada dia diferent i segur que sempre el resultat és 
correcte. I ens passa el mateix que a l’escola quan érem 
pe� ts; les persones que són fl exibles i demostren capa-
citat i voluntat d’aprendre con� nuament, responsables 
de la seva feina, implicades en la millora con� nua de 
processos, que ajuden els companys, … sovint són cri� -
cats, e� quetats com a “pilotes” raspalladors que no de-
fensen el treballador i es posen del costat de l’empresa, 
com si l’empresa no fossin ells mateixos.

Per tant, hem de pensar que la metodologia escollida 
és important, però encara ho són més els valors de les 
persones. I que cal treballar els valors des de la base, 
des de ben pe� ts, fer una bona sembra per obtenir una 
millor collita.

JORDI QUERALT i PERE MARC FRANQUET 
(MBA 13a edició)

networking@fundacio.urv.cat
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Entrevista a Cris�na Subirana Catà

CRISTINA SUBIRANA CATÀ, 41 ANYS. NASCUDA A TARRAGONA.

LA SEVA TITULACIÓ ÉS MOLT EXTENSA, JA QUE LA CRISTINA CONSTANT-
MENT S’ESTÀ FORMANT, PERÒ DE FORMA RESUMIDA PODEM DIR QUE ÉS 
ENGINYERA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ, MBA PER LA URV (2a 
EDICIÓ) i TÉ UN POSTGRAU EN MARKETING DIGITAL, ENTRE D’ALTRES.
 
AMANT DEL DESENVOLUPAMENT I EL CONEIXEMENT, GRAN PART DE LA 
SEVA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL ESTÀ DEDICADA A LA EMPRESA FAMI-
LIAR. AIXÍ DONCS, I EN RECONEIXEMENT A AQUESTA TRAJECTÒRIA, L’ANY 
2011 VA REBRE EL PREMI A LA DONA EMPRENEDORA JÚNIOR, A TRAVÉS DE 
L’ASSOCIACIÓ DE DONES EMPRESÀRIES I EMPRENEDORES DE LES CO-

Quina és la trajectòria que et fa arribar a l’MBA 
de la URV?

Si anem als inicis, cal dir que sempre he estat una 
apassionada de la informà�ca i les noves tecnolo-
gies, de manera que vaig cursar l’Enginyeria Tècni-
ca en Informà�ca. Els meus primers contactes amb 
el treball, van ser informa�tzant l’empresa familiar 
mentre estudiava.

Acabada la carrera, vaig decidir enfrontar-me al 
món laboral fora de l’empresa familiar i, durant 
uns quants anys, vaig treballar a la Kellogg’s Es-
paña de Valls, al departament d’Informà�ca. Al 
llarg d’aquest període vaig aprendre mol�ssim 
del funcionament de les grans companyies mul-
�nacionals. Allí em vaig adonar que el meu perfil 
era molt tècnic i que necessitava els coneixements 
d’empresa per poder aplicar correctament les so-
lucions als projectes tècnics. Aquí doncs, és quan 
decideixo cursar el llavors el recent creat  MBA 
URV, en la seva 2a edició. 

Com recordes l’experiència d’aquells anys?

Molt intensa. Vaig treballar molt, tant al màster 
com a l’empresa. La carrera tècnica et dóna una 
formació de �pus molt ver�cal, però necessitava 
l’MBA per donar-me la visió horitzontal de tota 
l’empresa, conèixer els fluxos de comunicació, etc. 
I, per tant, treballant a una mul�nacional com la 

Kellogg’s, cursar l’MBA em va anar molt bé, per-
què era aplicable al 100%. Em va donar una base 
profunda de coneixement de l’empresa. 

A més a més, en aquells moments el projecte 
d’empresa es feia individual i vaig aprofitar per fer-
lo sobre la empresa tèx�l del meu pare, HIMEXFIL, 
SL. Vaig aprendre mol�ssim del procés industrial. 

Després d’uns quants anys treballant, decideixes 
tornar a l’empresa familiar. Quin fou el punt 
d’inflexió?

Per mo�us de deslocalització del departament 
d’informà�ca de Kellogg’s, vaig canviar de feina i, 
durant uns dos anys, vaig estar treballant al ser-
veis centrals d’informà�ca de la URV. Aquest fou 
el darrer pas abans de incorporar-me al 100% a 
l’empresa familiar.

En aquells temps (cap allà el 2002), el meu pare va 
decidir obrir una altra fàbrica tèx�l a França, a més 
a més de la que tenim a Tarragona. Fou aleshores 
que vaig entrar formalment a treballar a l’empresa 
familiar. Dic formalment perquè quan tens em-
presa familiar, encara que es�guis treballant fora, 
sempre con�nues ajudant i involucrada.

En aquest projecte em vaig dedicar a muntar un 
sistema centralitzat de ges�ó de la comptabilitat, 
administració, entre d’altres dels diferents negocis. 

MARQUES DE TARRAGONA.

CASADA I MARE DE DOS FILLS, CREU FERMAMENT EN LA CULTURA DE L’ESFORÇ, DE MANERA QUE COM-
PAGINA LA VIDA FAMILIAR, AMB LES DIVERSES TASQUES QUE REALITZA EN LES DIFERENTS EMPRESES 
PROPIETAT DE LA SEVA FAMÍLIA. ACTUALMENT LA SEVA MAJOR DEDICACIÓ ÉS A L’HOTEL DESITGES, DE LA 
QUAL N’ÉS LA DIRECTORA D’ADMINISTRACIÓ I MÀRQUETING.

“Les empreses familiars creiem en la cultura de l’esforç i no es rendim fàcilment”  

PERSONES
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Cal dir que, actualment, tot i que la meva dedica-
ció principal és l’Hotel Desitges, con�nuo portant 
l’administració d’aquesta companyia tèx�l i de la 
resta del grup.

I en el context actual, com suporta l’empresa fa-
miliar una situació de crisi tan profunda?

Les empreses familiars creiem en la cultura de 
l’esforç i no ens rendim fàcilment, per això moltes 
estem sor�nt de la crisi. 

A la indústria tèx�l hem aguantat gràcies a la llarga 
trajectòria i, sobretot, a un enfoc clar per la quali-
tat i especialització del producte. A part, tenim una 
clara vocació de servei, de manera que els nostres 
terminis de lliurament són molt reduïts. Aquests 
avantatges compe��us han fet que no �nguem 
davallada de clients a Espanya, tot i que el mercat 
està estancat, i hem pogut créixer expandint-nos 
internacionalment. Ja fa molts anys que exportem 
un 85% de la producció a Europa i actualment es-
tem explorant Amèrica del Sud i Àfrica. 

Tot i així, a Espanya els empresaris no ho tenim 
gens fàcil. Equivocar-se està mal vist i això frena 
l’emprenedoria. El que no fa res, segur que no 
s’equivoca, però tampoc aprèn res. Si no s’ajuden 
als emprenedors, ho tenim molt complicat per sor-
�r de la crisi.

Després d’una llarga trajectòria familiar en el 
sector industrial, com apareix la idea de l’Hotel 
Desitges?

Teníem el terreny que actualment ocupa l’hotel, 
però sense cap visió clara de què fer-hi. En una 
reunió, l’Alcalde de Sant Pere de Ribes ens va de-
manar que hi féssim un hotel. Al principi no ho 
vam veure gens clar: a Sitges hi havia bastants 
hotels, però després d’estudiar la viabilitat del 
projecte, com a família amb tradició empresària, 
som emprenedors i vam decidir llançar-nos en 
aquest nou repte empresarial.

L’hotel està al terme de Sant Pere de Ribes, però 

tocant a Sitges. Aquest nom ens ha donat un 
gran boom de màrqueting, ja que genera un de-
bat entre els habitants dels dos municipis, tot i 
que el nostre eslògan és ‘Què desitges?’, amb 
clara referència al verb desitjar.  Un joc de pa-
raules que ens ha estat molt profitós com a re-
clam publicitari.

L’hotel és de tres estrelles i està clarament 
orientat al client d’empresa. Està preparat per 
a les persones que vénen per motius de feina, 
habitacions àmplies, wi-fi gratuït a totes les 
instal·lacions, minibar gratuït, un bon escripto-
ri en cada habitació, sales de reunions, entre 
d’altres. Tot això per a què es trobin com a casa 
i puguin realitzar la seva activitat amb totes les 
facilitats.

Però, que té l’Hotel Desitges que el diferencia 
dels altres?

L’Hotel Desitges té una clara orientació al client, 
per nosaltres cada client és ‘El Client’. No estan-
darditzem processos sinó que ens adaptem a les 
necessitats de cada client, això  requereix que 
tinguem gran flexibilitat en els processos i po-
livalència del personal, res fàcil, però respon al 
nostre lema: ‘Què Desitges?’

Un exemple d’això és la diferenciació d’ofertes i 
promocions segons el tipus de client que tenim  
a la web (www.hoteldesitges.com). La secció 
‘Què desitges?’ està orientada al client quan ve 
per oci/turisme i hem creat una secció Business 
amb ofertes i promocions adaptades al client 
quan ens visita per motius professionals.

D’altra banda també tenim a la Vinyet, que és la 
relacions públiques de l’hotel i que està sempre 
connectada a la xarxa per atendre e informar de 
manera més personal a qui se li adreci.

 
“Les empreses familiars creiem 
en la cultura de l’esforç i no ens 

rendim fàcilment.”

PERSONESPERSONES
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d’estudiants de l’MBA-URV, amb un 8% de des-
compte tot l’any. 

Gràcies a la feina a l’Hotel Desitges, vas rebre 
l’any passat el premi a la emprenedora júnior de 
l’any de mans de l’Associació d’Empresàries i Em-
prenedores de les Comarques de Tarragona.

Jo sóc emprenedora perquè sempre ho he viscut a 
casa. Realment, el premi no només me’l mereixia 
jo, sinó que tota la família.  L’hotel va ser, i és,  un 
projecte molt intens, ja que vam fer tot el disseny, 
després l’execució de l’obra i l’explotem nosaltres 
mateixos, sense coneixements previs del sector. 
Vam decidir des dels fonaments de l’edifici fins als 
gots d’aigua que hi ha a les habitacions. El premi 
va ser un reconeixement als tres anys de feina dura 
per aixecar i posar en marxa l’hotel.

Amb quina finalitat neix l’Associació d’Empre-
sàries i Emprenedores de les Comarques de Ta-
rragona?

L’associació (www.adeetgn.com) té la finalitat 
de fer Networking entre les dones empresàries i 
emprenedores de la província de Tarragona.
 
Ens ajudem molt a l’hora de trobar recursos, 
també fem formació i moltes altres activitats.  
En resum, som un col·lectiu d’amigues amb mol-
tes ganes de treballar i resoldre els nostres en-
trebancs diaris, perquè potser a les dones ens 
costa menys compartir els problemes i comuni-
car-nos, tenim esperit col·laborador. 

Cal destacar que a l’associació hi ha una àrea 
anomenada Business Professional Women, que 
és una associació d’àmbit mundial, amb la qual 

fem una trobada anual i trobem llaços de comu-
nicació en un àmbit molt extens. 

Després de fer un ràpid repàs a la teva trajectòria, 
tornem a l’MBA URV. En aquells moments, per-
què vas triar-lo davant d’altres opcions?

Sempre he cregut que hi havia molt nivell en 
aquesta universitat, i sempre m’hi he sen�t molt 
vinculada per haver-hi fet la carrera d’enginyeria. 
A més a més, la facilitat per coordinar la jornada 
laboral amb els horaris de classe i la proximitat del 
centre van ser uns punts a favor alhora d’escollir.

Quina àrea dels estudis et va sorprendre més?

Màrque�ng. Abans del màster no entenia què feien 
els de màrque�ng.  Només tenia el concepte de les 
tasques comercials. Recordo fer moltes hores de 
classe, que em van fer  obrir els ulls de la impor-
tància de la imatge d’una empresa o un producte,  
des de la perspec�va del client. És brutal l’impacte 
que pot tenir un simple document publicitari, que 
fa que sigui la percepció que el client es fa de la 
teva empresa o producte.  

Què has trobat a faltar al màster que després ha-
gis enyorat a la teva vida professional?

Potser l’experiència de més casos reals. No �nc 
molta informació dels estudis basats en casos, 
però potser un entremig entre teoria i casos po-
dria ser molt interessant, ja que a la vida empresa-
rial real et trobes amb moltes dificultats a solven-
tar de manera ràpida, que sovint no s’expliquen a 
les escoles.

A mi em va anar molt bé fer el projecte de for-
ma individual, ja que vaig treballar mol�ssim. I 
assoleixes un domini complert de tots els plans 
d’empresa.  És molta feina, però quan acabes el 
projecte està assegurat que en saps!

Pel meu gust, fer el projecte d’empresa a nivell in-
dividual et força a ser emprenedor com a mínim 
una vegada a la vida, tot i que sigui acadèmica-
ment parlant. Per potenciar el treball en equip, 
que és molt enriquidor, em centraria en treballs 
per àrees. Però és una opinió molt personal.

Na Vinyet,  relacions  
públiques de l’hotel

Aprofito per informar que 
tenim acords amb diferents 
grups professionals per tenir 
el millor preu garan�t amb 
nosaltres. Col·lec�us com: 
Mossos d’Esquadra, socis del 
RACC, treballadors de la Ge-
neralitat, Associació de Do-
nes Empresàries de Tarrago-
na i, a par�r d’ara, el col·lec�u 

PERSONESPERSONES
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Després de més de quinze anys d’haver fi nalit-
zat el MBA, què li demanes a la comunitat MBA 
URV?

Crec que hem de potenciar les eines de Networ-
king, ja que després de tants anys hi ha una comu-
nitat de persones important per generar moltes 
ac� vitats, xerrades i altres � pus de col·laboracions. 
Trobo molt interessant la contribució de la revista 
i crec que pot ser una bona plataforma de difusió 
dels exalumnes. 

Crec que els exalumnes que � nguin empreses han 
d’aprofi tar per mostrar la seva empresa o ac� vitat, 
proposar visites, o per mostrar els seus productes 
o serveis.

A més a més, crec que hauríem de con� nuar vin-
culats a la universitat ja que ens hem de reciclar 
con� nuament. Actualment, totes les noves tec-
nologies, les noves tècniques de màrque� ng 2.0, 
les  noves eines de ges� ó de persones, de mana-
gement, entre d’altres. Segurament, molts dels 
exalumnes som experts en alguna d’aquestes ma-
tèries i podríem ajudar-nos mútuament.

Si mirem endarrere, creus que haguessis fet el 
mateix recorregut sense fer l’MBA?

Probablement no. No sé si hagués fet el salt 

del món tècnic al món empresarial. Si més no, 
m’hagués estat molt més difícil. Tot i així, el que 
tinc molt clar és que ens hem de formar contínua-
ment, perquè sinó ens estanquem. I, avui en dia, 
les empreses estan molt vives i sotmeses a canvis a 
gran velocitat. Si no t’actualitzes, estàs fora de joc. 

… i, abans d’acabar et volíem preguntar: Quines 
tres paraules o conceptes et venen al cap quan 
recordes l’MBA URV?

Visió global. Creació de Valor . Control.

“Visió global. 
Creació de Valor. 

Control.”

“Tenim acords amb diferents 
grups professionals per tenir 

el millor preu garantit amb no-
saltres, com ara, el col·lectiu 
d’estudiants de l’MBA-URV.”

PERSONESPERSONES
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FONTS�DE�CONSULTA:��www.inicia.gencat.cat

�
Guia�ràpida�creació�empresa:��Us�presentem�una�molt�breu�introducció�informativa�que�cal�tenir�en�
consideració�a�la�hora�d’arrencar�un�projecte�empresarial.�
�

1��Formes�jurídiques�per�a�empreses�amb�ànim�de�lucre:�
�
Societats�personalistes� :� són� aquelles�en�què� s’exerceix� l’activitat�en�nom�propi,� i� sense� constituir�
formalment�un�patrimoni�diferent�del�de�les�persones�que�les�formen.�És�a�dir,�que�quan�la�persona�
emet� una� factura� ho� fa� amb� el� seu� nom,� cognoms� i�DNI� –empresaris� individuals�� o� amb� el� CIF� i�
denominació�–en�el�cas�de� les�SCP��però�sempre�responent�amb�el�patrimoni� �de� les�persones�que�
integren�l'SCP.��No�hi�ha�separació�entre�patrimoni�empresarial�i�patrimoni�particular.�(�EI,�SCP�i�CB)�

�
Societats�capitalistes� :�són�aquelles�en�què�per�poder�realitzar� l’activitat�cal�crear�una�altra�persona�
jurídica� però� que� a� efectes� del� mercat� pot� obrar� igual� que� una� persona� física.� Per� tant� qui�
contractarà,�qui� facturarà,�qui� tindrà�deutes� i�béns� serà� aquesta�nova�persona� i�no� les� �persones�
associades�propietàries�de�l’empresa.��Hi�ha�una�separació�entre�els�patrimonis�dels�socis�i�sòcies�i�de�
la�nova�persona�que�ha�nascut:�la�societat�que�tindrà�un�patrimoni�diferenciat.��(�SL,�SLNE,�SA,��SLL,�
SAL,�SCCL...)�
�

� �

� �
�

�i��www.redessa.cat�
�

ANEM PER FEINA
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FONTS�DE�CONSULTA:��www.inicia.gencat.cat

����Esquema�tràmits�casos�representatius�formes�jurídiques�amb�info�addicional�costos�aproximats�
�
a) Personalista�:�EI�

�
�������������������
b) Capitalista:�SL�

�
�
�

�i��www.redessa.cat�
�

ANEM PER FEINA
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FONTS�DE�CONSULTA:��www.inicia.gencat.cat�i��www.redessa.cat�
�

2��Pla�d’empresa:�
�
El�pla�d'empresa�és�l'eina�principal�que�has�d'utilitzar�per�decidir�si�el�teu�projecte�és�prou�sòlid�per�
crear� l'empresa,� o� si� bé� si� és� necessari� que� recondueixis� algun� aspecte� comercial,� productiu,�
d'organització�o� financer.�També�et�permetrà� analitzar� la� futura� situació�de� l'empresa�davant�del�
mercat�real�i�els�seus�competidors,�així�com�determinar�el�model�de�direcció�i�organització�adequats�
per�a�assolir�els�objectius�fixats.��Un�pla�d’empresa�no�és�obligatori,�però�així�com�abans�de�tirar�nos�
a�la�piscina�comprovem�si�hi�ha�aigua,�cal�realitzar�un�pla�d’empresa�per�a�comprovar�que�existeix�el�
mercat� i�que�el�producte�o�servei�s’ajusta�al�mercat�que�s’ha�observat,�valorar�si�el�negoci� té�una�
viabilitat�tècnica,�econòmica�i�financera.�
�
Els�elements�claus�que�tot�pla�d’empresa�ha�de�tenir�són:�

�
������Presentació�de�la�idea�
������Origen�del�negoci�
������Presentació�de�l'equip�promotor�
������Descripció�del�producte�i/o�servei�
������Estudi�de�mercat��
������Pla�de�màrqueting�
������Pla�econòmic�financer�
������Anàlisi�DAFO�(punts�forts�i�febles�de�l’empresa)�

��������������������Conclusions�
��������������������S’aconsella�acompanyament�resum�executiu�
�
Aspectes�a�tenir�en�compte:�
�

I) El�pla�d’empresa�no�és�un�tràmit�burocràtic�
II) Document�coherent,�quantificat�i�sense�argumentacions�dèbils�
III) La�importància�de�l'equip�promotor�
IV) L’empresa�com�actor�en�una�obra� coral,�no�es�desenvolupa�en�una�bombolla�apart�del�

món�exterior�
V)���Dissenya�un�pla�de�màrqueting.�Recorda�que�el�màrqueting�és�quelcom�més�que�publicitat�
VI)��Elecció�de�la�forma�jurídica�i�altres�aspectes�legals�
VII)�El�pla�econòmic�financer,�com�a�mínim�ha�de�tenir�projeccions�per�a�tres�anys�d’activitat�*�
�
� ��Balanç�de�situació�final�dels�tres�anys�
� ��Compte�de�pèrdues�i�guanys�a�tres�anys�
� ��Flux�de�tresoreria�a�tres�anys�

�
VIII)��Recordeu�que...�un�pla�d’empresa�no�s’acaba�mai�
�
*� Us� recomanem� utilitzar� software� EINA� per� poder� realitzar� el� pla� econòmic� financer,� el�
podeu�descarregar�lliurement�a��www.redessa.cat�
�
�
�
�
�

�
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FONTS�DE�CONSULTA:��www.inicia.gencat.cat

3�Finançament:�
�
Tenir�una�bona�idea�i�ser�capaç�de�convertir�la�en�una�empresa�viable�és�fonamental�per�assolir�l'èxit�
amb�un�projecte�empresarial.��Amb�això�no�n'hi�ha�prou:�cal�aconseguir�també�diners�per�fer�front�a�
la�inversió�inicial�i�a�les�despeses�que�genera�el�nostre�negoci.��A�continuació�us�enumerem�una�sèrie�
de� fonts� que� tenen� condicions� més� avantatjoses� per� a� les� persones�emprenedores.� Aquestes�
condicions�més�avantatjoses,�poden�ser�un�tipus�d'interès�inferior�al�dels�productes�existents,�major�
termini�de�carència,�menys�comissions,�l'opció�d'aconseguir�un�préstec�sense�avals,...��

�
1��Préstecs�amb�avals�a�baix�tipus�d'interès:��INICIA�,�ICO,�ICF,�ICCA�...�
2��Microcrèdits:��MICROBANK,��FIDEM,�ASCA,�IFEM�...�
3��Finançament�circulant:���crèdit,�descompte�comercial,�renting�...�
4��Capital�Risc�o�Business�Angels�:��font�de�finançament�adequada�per�una�determinada�tipologia�
d'empresa,�que�opera�amb�uns�sectors�innovadors�i�té�uns�socis�oberts�a�la�presència�d'aquest�nou�
"company�de�viatge"�i�unes�perspectives�d'elevada�rendibilitat�o�de�gran�creixement:�RECANE�SA�
5��Préstecs�R+D+I�:��Finançament�de�projectes�empresarials�innovadors.�
6��Avals�i�garanties�:��AVALIS�SGR�
�
Per�a�trobar�informació�complementària�en�matèria�de�finançament,�us�recomanem�que�visiteu�els�
següents�aplicatius:�
�
FINEMPRESA�(Portal�de�finançament�per�a�empreses�i�emprenedors,�promogut�i�coordinat�per�la�
Secretaria�d'Economia�del�Departament�d'Economia�i�Finances�de�la�Generalitat�de�Catalunya)�
�
FISUB�(Base�de�dades�d'ajuts�i�subvencions,�promogut�i�coordinat�per�ACC1Ó)�
�
Altres�vies�:��
CAPITALITZACIÓ�ATUR�>� La� capitalització� és� el� pagament� únic� de� la� prestació� contributiva� que�
pretén� facilitar� la� posada� en�marxa� d'iniciatives� d'autoocupació� que� consisteixen� en� iniciar� una�
actividad� laboral�com�a� treballador/a�per�compte�propi,�o�en� incorporar�se�com�a�persona� sòcia�
treballadora�o�de�treball�en�cooperatives�o�societats�laborals�en�funcionament�o�de�nova�creació.�

�
A�tenir�en�compte...�
�
�

�
�

Per�a�mes�informació�no�dubteu�en�contactar�amb�REDESSA�,��977�300�304�o�redessa@redessa.cat�

�i��www.redessa.cat�
�

FONTS DE CONSULTA:  www.inicia.gencat.cat i  www.redessa.cat
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Llibres                          Algunes de les recomanacions del apartat Eines són fetes a través del grup MBA URV de LinkedIn. 

La Meta.  
Un proceso de mejora con�nua

Eliyahu M.Goldra�
EDICIONES DIAZ DE SANTOS
3a edició
Pàgines: 418
Any edició: 2005
ISBN: 9788479787189
Categoria: Best-seller

 ‘La Meta’ és la emocionant novel·la que fa anys que està 
transformant el pensament de molts direc�us del món 
occidental. Un llibre, escrit en forma de relat d’acció, que 
té totes les virtuts per ésser recomanat als amics profes-
sionals, però mai al teu compe�dor. 

El protagonista, Álex Rogo, és un estressat director de 
fàbrica que prova, per tots els medis possibles, millorar 
els resultats d’aquesta. Tot i així, les perspec�ves són 
desastroses. A la vegada, el seu matrimoni fa aigües. La 
novel·la no es pot deixar de llegir, ja que el protagonista 
té un període de temps per salvar la fàbrica, cosa que 
li dona un dinamisme i un ritme a la lectura. Noranta 
són els dies que té per salvar la fàbrica o aquesta serà 
tancada per la corporació, amb la corresponent pèrdua 
de centenars de llocs de treball. Per una casualitat, es 
troba amb un col·lega de la seva època estudian�l que 
l’ajudarà a trencar amb les convencionals formes de 
pensar en com resoldre els problemes. 

El pequeño libro de las grandes  
decisiones

Mikael Krogerus,  
Roman Tschäppeler
EDITORIAL ALIENTA
Pàgines: 174
Any edició: 2011
ISBN: 99788415320036
Categoria: Best-seller 

 ‘El pequeño libro de las grandes decisiones’, conver�t 
en un best-seller a tot Europa, l’ajudarà a resoldre amb 
èxit les qües�ons més complexes i d’una forma senzilla. 
S’hi inclouen els cinquanta models de presa de deci- 
sions més representa�us, descrits de forma breu i 
acompanyats per un gràfic il·lustra�u. Aquesta obra 
l’ajudarà a l’hora de prendre una decisió important, 
permetent simplificar els problemes i guiant en la di-
recció adequada. 

Buen jefe, mal jefe

Robert I. Su�on
EDITORIAL CONECTA
Pàgines: 220
Any edició: 2011
ISBN: 9788493869304 
Categoria: Empresa

És vostè un bon cap? Si els seus empleats poguessin es-
collir, seguirien treballant amb vostè? El cost dels caps 
ineptes i agressius és enorme, els seus equips treballen 
pitjor, cometen errors i, fins i tot, pateixen més proble-
mes cardíacs. A par�r de nombrosos casos i exemples 
de les més variades empreses, Su�on mostra com els 
millors caps creen entorns de treball eficaços i humans. 
‘Buen jefe, mal jefe’ representa una eina única per a 
tots aquells que han rebut la responsabilitat de dirigir 
altres persones, i una taula de salvació per als qui te-
nen la desgràcia de suportar a un cap que no està a 
l’alçada.

El sinsen�do común

Borja Vilaseca 
EDITORIAL TEMAS DE HOY
Pàgines: 288
Any edició: 2011
ISBN: 9788499980676
Categoria: Desenvolupament personal

Ets dels qui saben que la classe polí�ca, empresarial 
i econòmica no representa ni beneficia a la resta dels 
ciutadans? Dels que pensen que la crisi econòmica és, 
en realitat, una crisi de consciència i de valors? I, en de-
fini�va, dels que senten una necessitat de canvi perso-
nal? Si és així, enhorabona. Encara conserves la capaci-
tat per pensar per tu mateix, tot un èxit contemporani. 
I no és per menys. La nostra existència s’edifica sobre 
una societat que ens condiciona per pensar i compor-
tar-nos d’una determinada manera. Aquesta és la raó 
per la qual la majoria de nosaltres porta un es�l de vida 
individualista i materialista, orientat a sa�sfer el nostre 
propi interès. No obstant això, el treball, el consum, la 
imatge i l’entreteniment no aconsegueixen omplir el 
nostre buit interior. Per això, tard o d’hora, pa�m una 
crisi existencial a par�r de la qual molts vam deixar 
d’enganyar-nos a nosaltres mateixos, reconeixent que 
la nostra vida no té propòsit i sen�t. És llavors quan 
sen�m la necessitat de canvi i la mo�vació de conèixer-
nos millor. El que està en joc és la nostra llibertat per 
descobrir qui som veritablement, dirigint la nostra vida 
cap al bé comú. Aquesta és l’essència de la responsa-
bilitat personal. D’una forma amena i senzilla, Borja 
Vilaseca, ens dóna les pautes d’aquest procés de canvi 
orientat a vèncer les pors que ens impedeixen construir 
una existència més plena i amb sen�t.
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��1 ��Objectiu del concurs

��������������������������������������������������������

��2 ��Participants

������ ����������� ��� ������� �������� ���� ��������� ��������� ��
����������� ���� ������ �������� ������������ ������������ �� ������-
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������-
�������������������

��3 ��Documentació que cal presentar per parti-
cipar-hi

a)� ��������� ������������ ��� ������������ ��� ������������� ����-
������� ���������� ��� ��������������� ���������� ���� ������� ���
�������������������������������� �����������������������������-
�����������������������������

��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������

������������������ �������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������

��� �������� ���� ���� ���������� �������� ��� ����� ������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������-
�����������������������������

e)����������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������

�������������������������b, c, d i e���������������������������
����������������������������

�� 4 � Formació, suport a la realització del pla 
d’empresa i tutories

������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

��5 ���Obtenció i presentació de documents

��� ������������� �� ���� ������������� ��� ������������� ��� ������
���������� ��� ���������� ����� ������ ������������� ���� ��������
�����������������������������

a)����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������-
��������������������

������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

IX Premis Reus
�����������������������
�������
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����������������������������������������������������������
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��6 ��Desenvolupament del concurs i termini de 
presentació
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www.redessa.cat www.urv.cat/emprenedoria
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LA
GRAVA
CURSOS
TALLERS
MARIDATGES
JULIOL-DESEMBRE 2012

PARETETA, 4  -  43760 EL MORELL (TARRAGONA) 
Tel.  977 842 555 |  reserves@lagrava.com

JULIOL 
DIVENDRES 13 DE JULIOL, 21 h
///// BERTHA
PRESENTACIÓ+SOPAR MARIDATGE
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 60€ IVA inclòs
Trobareu el menu maridat a: www.lagrava.coma

DIVENDRES 20 DE JULIOL, 21 h
///// GIN TÒNICS BY MIKE CRUICKSHANK
TAPETES+GIN&TÒNICS+MÚSICA A LA TERRASSA
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 50€ IVA inclòs
Trobareu el menu maridat a: www.lagrava.coma

DIMECRES 25 DE JULIOL, 19 h
///// PANS ARTESANS
TALLER DE CUINA GERSON RIBAL
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 35€ IVA inclòsa

 AGOST 
DIMECRES 22 D’AGOST, 19 h
/////ARROSSOS PER TOTS!
TALLER DE CUINA GERSON RIBAL
DEMOSTRACIÓ+TASTET
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 35€ IVA inclòsa

SETEMBRE 
DIVENDRES 7 DE SETEMBRE, 21 h
/////GODELIA PER JOSEP SERRA
VINS REFERENTS AL BIERZO AMB ENÒLEG CATALÀ DE RENOM MUNDIAL
PRESENTACIÓ+SOPAR MARIDATGE
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 50€ IVA inclòs
Trobareu el menu maridat a: www.lagrava.coma

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE, 21.30 h
/////EL TE, ELIXIR VEGETAL
PRESENTACIÓ+SOPAR DEGUSTACIÓ
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 40€ IVA inclòs
Trobareu el menu maridat a: www.lagrava.coma

OCTUBRE 
DIMECRES 24 D’OCTUBRE, 19 h
/////XOCOLATA 100%
TALLER DE CUINA GERSON RIBAL
TEÒRIC I PRÀCTIC
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 35€ IVA inclòsa

DIVENDRES 26 D’OCTUBRE, 21 h
/////CELLER CAPAFONS-OSSÓ
PRIORATS I GRANS MONTSANTS
PRESENTACIÓ+SOPAR MARIDATGE
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 50€ IVA inclòsa
Trobareu el menu maridat a: www.lagrava.coma

NOVEMBRE 
DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE, 21 h
/////EDETÀRIA
VI DE TERRE I VI D’AUTOR
PRESENTACIÓ+SOPAR MARIDATGE
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 50€ IVA inclòs
Trobareu el menu maridat a: www.lagrava.comaa

DIMECRES 21 DE NOVEMBRE, 19 h
/////CUINA DOLÇA I SALUDABLE
TALLER DE CUINA GERSON RIBAL
DEMOSTRACIÓ+TASTET
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 35€ IVA inclòsaa

DESEMBRE 
DIMECRES 12 DE DESEMBRE, 19 h
/////APERITIUS I TAPETES PER QUEDAR BÉ
TALLER DE CUINA GERSON RIBAL
DEMOSTRACIÓ+TASTET
Durada aproximada: 3 hores
Preu per persona 35€ IVA inclòsa

Més informació a www.lagrava.com o trucant al telèfon 977 842 555

15 Networking MBA



Recepta: Calamars amb allioli de tomacó i trinxat de 
patata
per Gerson Ribal – LA GRAVA RESTAURANT
www.lagrava.com | Tel. 977/84.25.55

INGREDIENTS per 4 persones

8 calamars mitjans nets i tallats

8 � res de bacó fumat (opcional)

4 tomacons

200 gr oli verge extra

4 dents all (sense germinat)

2 ous

250 gr patata bullida i pelada

q.s. sal i pebre

Per 1 litre d’oli de picada

(fer una part proporcional)

50 gr avellana

50 gr ametlla

50 gr nous

½ manat de julivert

750 cl Oli verge extra

ELABORACIÓ

Posar els tomacons a escalivar a la graella o al forn. 

Pelar i premsar perquè perdin part de l’aigua.

Trinxar la patata amb una forquilla (o ratllar-la amb el 
ratllador de tomàquet) i saltar-la amb oli calent a una 
paella. Salpebrar i reservar.

Per l’allioli, posar dins el got del túrmix els alls i 2 toma-
cons i moldre amb l’oli fi ns arribar a la textura que ens 
agradi. Salpebrar i reservar.

Preparar l’oli de picada, mesclant tots els ingredients 
en la part proporcional que necessitem.

Tallar els calamars al nostre gust, rodanxes, � res, etc.

Opcional: tallar els calamars ben prims i embolicar-los 
com un farcellet amb una � ra de bacó fumat.

Minuts abans de muntar el plat, saltar en una paella 
amb oli els calamars, salpebrar i re� rar.

Afegir l’oli de picada.

Muntatge

Posar al fons el trinxat de patata, una cullerada d’allioli 
de tomacó i els calamars a sobre. Salpebrar i acabar 
amb una mica d’oli de picada.

“La salut no és una altra cosa que el propòsit unit: si el cos es sotmet al propòsit de la ment, es 
fa íntegre perquè el propòsit de la ment és un. Aïllat de la ment, el cos no té cap propòsit”. 

Gerson Ribal (Cuiner KM0. LA GRAVA RESTAURANT)

Per qualsevol consulta, dubte o comentari, podeu adreçar-vos a gerson@lagrava.com

GASTRONOMIA
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Més màrque�ng i “l’efecte iceberg” 
Jaume Gené Albesa. 
Coordinador de l’Àrea de Màrque�ng de l’MBA de la URV 

L
es empreses han de tenir més orien-
tació al mercat, això vol dir incorpo-
rar la visió del client en tots els pro-

cessos que es realitzen en l’empresa. 
Atès que el client és el recurs escàs dels 
actuals mercats saturats de productes, 
pensar què vol i què l’interessa al com-
prador és la filosofia que pot fer que 
l’empresa sobrevisqui en les condicions 
econòmiques actuals.

Quan parlem de que s’ha de “fer més 
màrque�ng” a l’empresa volem dir que 
ens hem de preocupar de saber què ens 
compra realment el client quan adquireix 
el nostre producte, perquè al client no li 
interessen les caracterís�ques tècniques 
del producte, això sol ser rellevant tant 
sols pels enginyers que l’han de dissen-
yar i fabricar. El client vol els resultats, 
el servei que li donarà i, molts cops, el 
servei buscat està molt allunyat de les 
caracterís�ques tècniques. Així doncs, 
pot buscar comoditat, rapidesa en el 
servei, pres�gi, etc. Per exemple, un co-
txe pot tenir un motor magnífic que no 
falli mai i amb molta potència, però si el 
que busca el client és poder transportar 
7 persones o que �ngui DVD i pantalles 
perquè els nens s’entre�nguin, aquests 
compradors no compraran un cotxe que 
tècnicament serà “molt bo” però que no 
li proporciona els serveis que desitgen 
i, per tant, els esforços esmerçats en el 
disseny i fabricació del cotxe no hauran 
servit per res si, des del començament, 
no es té en compte què busca el client 

en el producte. 

L’exemple del cotxe és una simplifica-
ció, però ens ajuda a entendre què hi 
ha d’anar primer si volem que el mer-
cat ens premiï amb les ventes. És una 
llàs�ma que productes bons, realitzats 
de manera molt eficient no �nguin lloc 
en el mercat perquè no s’ha pensat en 
l’usuari final. És per això que se li ha de 
donar molta importància al client sa�s-
fet que repeteix compres, cal esbrinar 
què és el que li dóna la sa�sfacció, què 
mereix els diners que ens paga, a què li 
dóna importància del nostre producte i 
quins atributs li són indiferents. Això cal 
fer-ho d’una forma objec�va, no val do-
nar la solució abans de buscar-la. 

Per una altra part, cal veure a quin grup de 
possibles clients pertany aquest “client 
sa�sfet”, això ens pot dur al “efecte ice-
berg”, aquest efecte es dóna quan tenim 
un client per al qual, en principi, no fem 
el producte, però queda sa�sfet. Aquest 
client ens pot ajudar a detectar un grup 
de clients que no havíem considerat i al 
que podem sa�sfer amb la nostra ofer-
ta. El client que queda sa�sfet represen-
ta que és la punta de l’iceberg i ens in-
dica on podem trobar els altres clients 
que també podrien estar encantats amb 
nosaltres. Fins i tot, si aquest nou grup 
de clients és lo suficientment nombrós, 
li podem adaptar específicament les va-
riables del marke�ng mix.

ARTICLE
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