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EDITORIAL

Benvolguts,
Tot i la densa càrrega de compromisos familiars, durant aquests dies de Setmana Santa he
pogut llegir el llibre ‘La Isla de los 5 faros’1 de
Ferran Ramon-Cortés. Aquest llibre pretén ser
una eina per millorar la nostra comunicació i
fer-la més memorable.
JORDI QUERALT i PERE MARC FRANQUET
(MBA 13a edició)
networking@fundacio.urv.cat

Doncs, dit i fet! Hem cregut que podia ser un
bon exercici u�litzar aquesta editorial, per posar en pràc�ca els consells que dóna l’autor.
El llibre transcorre per cinc claus que hem de
tenir en compte per millorar la nostra comunicació. Evidentment, no us revelarem el con�ngut per si teniu ganes de llegir-lo. Això si, farem
referència a una de les claus que cita l’autor. ‘El
missatge no és el que donem, si no el que rep
la gent’.

L’MBA-URV i l’empresa Messer
Ibérica de Gases signen un acord
de col·laboració
Ens plau comunicar-vos que l’empresa
Messer Ibérica de Gases ha signat
un conveni de col·laboració amb el
programa Part-Time MBA de la URV.
L’esmentada organització premiarà el
millor expedient acadèmic de cada
edició de l’MBA, obsequiant-lo amb
una tablet computer.

I per què citem aquesta clau? Doncs perquè
com a redactors de la revista Networking de
l’MBA URV, ens agradaria que tothom rebés el
missatge que volem donar amb aquesta publicació. Ens agradaria que no només fos una eina
de comunicació unidireccional, sinó que sigui
una eina de comunicació de la comunitat MBA
URV, una plataforma de les vostres inicia�ves
empresarials, dels vostres coneixements i experiències, de les vostres necessitats... És per
això que us animem a ser part ac�va d’aquesta
publicació. Estem oberts a totes les vostres
col·laboracions i aportacions.
Gràcies,
networking@fundacio.urv.cat
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‘La Isla de los 5 faros’ de Ferran Ramon-Cortés. 2012,
Editorial Planeta. ISBN 978-84-08-10920-4

LA GLOBALITZACIÓ DEL CONEIXEMENT

Pilar Salvá Bestué
Mul�disciplinary career in mul�na�onal environment
NASCUDA A PALMA DE MALLORCA FA 40 ANYS.
ENGINYERA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT MECÀNICA PER L’I.C.A.I.
(UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS).
MBA PER LA URV, 5a EDICIÓ.
DES DE FA 11 MESOS VIU I TREBALLA A ALEMANYA,
A LA REGIÓ DE RHEINLAND-PFALZ.
NA PILAR SALVÁ HA FET TOT EL SEU RECORREGUT PROFESSIONAL A BASF
(SECTOR QUÍMIC). VA COMENÇAR A ENGINYERIA A LA FÀBRICA DE TARRAGONA. VA PASSAR DESPRÉS 3,5 ANYS A DIRECCIÓ DE FÀBRICA ON VA FER UNA MICA DE TOT: STAFF DEL DIRECTOR DE FÀBRICA, CONTROLLING, ESTUDIS VARIS, PARTICIPACIÓ A TOTA MENA DE PROJECTES, ETC.
DESPRÉS D’AQUESTA ETAPA, VA TORNAR A ENGINYERIA, ON HA ESTAT 11 ANYS A L’ÀREA DE PROJECTES
D’INVERSIÓ, DESENVOLUPANT PROJECTES PER A DIFERENTS PLANTES DE PRODUCCIÓ I ASSUMINT DIFERENTS RESPONSABILITATS DINS DEL DEPARTAMENT.
PERÒ, AL MARÇ DEL 2012, ARRIBA L’AVENTURA INTERNACIONAL. S´HA TRASLLADAT A ALEMANYA, A LA CENTRAL DE LA COMPANYIA BASF, A LA UNITAT CENTRAL D’ENGINYERIA I MANTENIMENT (E&M) ON TREBALLEN
4.000 PERSONES. LA SEVA POSICIÓ ÉS SENIOR FUNCTIONAL MANAGER A LA UNITAT ANOMENADA STRATEGY & GOVERNANCE. UNA DE LES SEVES PRINCIPALS TASQUES ÉS LA COORDINACIÓ DE TEMES D’E&M
ENTRE LA CENTRAL A ALEMANYA I LES FÀBRIQUES DE BASF A ESPANYA, ITÀLIA I SUD-AMÈRICA.
EN EL PRESENT ARTICLE, NA PILAR ENS EXPLICA LES SEVES VIVÈNCIES I COM HA ESTAT EL SEU CAMÍ DINS
L’ENTORN MULTINACIONAL, I EL SEU CAMÍ FINS ARRIBAR A ALEMANYA.

MOTIVACIÓ PER ANAR A L’ESTRANGER

RELATIU A L’MBA I PROFESSIONAL

A quina edat vas marxar?
L’any passat, amb 39 anys.

L’MBA va ser anterior o posterior al desplaçament?
Bastant anterior.

Quants anys d’experiència professional tenies?
15 anys.
Per què vas marxar?
Per una bona oportunitat laboral en la pròpia companyia.
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L’MBA va inﬂuir en la teva candidatura?
No.

Vas escollir tu el des� o la ciutat?
No, va ser a proposta de l’empresa i es tractava
d’anar a la seu central, a Alemanya.

El desplaçament implicava assumir més responsabilitat?
Sí. Es tracta d’una feina menys tècnica, però de
coordinació en temes tècnics a una àrea més àmplia.

Tens previst tornar?
Sí, la proposta és per un període de 4 anys.

El coneixement de l’idioma va ser decisiu, o sim-
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plement un entrebanc a superar a curt termini?
Tinc coneixements previs d’alemany. No eren imprescindibles, però està clar que és un punt a favor.
Com et van rebre en el país de des� a nivell professional?
Molt bé. Em trobo còmoda i contenta amb la feina
i amb els companys.

acabar la carrera i no ens ha vingut de nou, encara
que l’idioma no és senzill. Les nenes, òbviament,
no sabien idiomes i tenen al ‘cole’ les diﬁcultats
normals de no saber l’idoma. En qualsevol cas
s´han adaptat força bé i ara ja es comuniquen sense problema.

Què incorporaries com a con�nguts al programa
educa�u de l’MBA pensant en la opció d’anar a
treballar a nivell internacional?
Potser faria alguna assignatura en anglès i també estaria bé algun con�ngut sobre treballar en
equips mul�culturals o sobre diferències culturals
entre diferents pobles i la seva implicació en les
relacions personals i professionals.
BALANÇ

“Portem 11 mesos a Alemanya
i no ens penedim de res, tot al
contrari. Veus maneres diferents
de treballar, d’enfocar els temes i
aprens a entendre altres maneres
de pensar”.

CONDICIONS
En quines condicions vas marxar?
La meva parella també és enginyer a BASF, des de
fa 13 anys. Ens hem desplaçat els 2 amb feina a
Alemanya. Hi ha un paquet de condicions aplicables a totes les persones que es traslladen a un altre país, que tenen en compte el nivell del lloc de
treball que has d’ocupar, el país on vas, la situació
familiar, etc. L’empresa ha aplicat aquest paquet
a la nostra situació personal i professional. Estem
contents del resultat.
Vas estar molt de temps preparant el viatge?
Des de que ens ho varen proposar ﬁns el trasllat,
van passar 6 mesos.
Quines van ser les principals diﬁcultats a nivell de
família, o individuals, per arribar a adaptar-te al
nou país?
La meva parella i jo ja havíem viscut a Alemanya en
5
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Com creus que pot repercu�r la teva estada a
l’estranger en la teva carrera professional?
És evident que és molt di�cil de predir, però el que
és clar és que l’experiència és enriquidora en lo
personal i en lo professional, i et col·loca en una
millor posició per futures millores.
A nivell general, quins creus que són els punts
forts i febles d’un professional de casa nostra a
l’estranger?
En general, els espanyols tenen una bona formació
tècnica parlant d’enginyeries, però el principal problema són els idiomes. Trobes poca gent que parli
bé si compares amb gent d’altres nacionalitats.
Respecte el país que vas anar: quins consells donaries a algú que hi hagués d’anar a viure?
Que aprengui l’idioma del país i que es deixi assessorar per algú que hagi passat per l’experiència.
Ho tornaries a fer?
Portem 11 mesos i no ens penedim de res, tot al
contrari. Veus maneres diferents de treballar i enfocar els temes, aprens a entendre altres maneres
de pensar, “veus món” i això aplica a la vida personal i professional. Pensem que també és molt
enriquidor pels ﬁlls.
Creus que ara és un bon moment per anar a treballar fora?
Sí. Si més no, a Alemanya.

ANEM PER FEINA

Com mesurar l’OEE
(Overall Equipment Eﬀec�veness)
Jordi Queralt
MBA per la URV, 13a edició

H

i ha una frase molt coneguda que
diu: “no es pot controlar allò que no
es pot mesurar” (Tom de Marco). I
de fet, mesurar en l’entorn empresarial és
tant necessari com pot ser-ho la comptabilitat ó la ges�ó de les persones.
La majoria de ra�s són indicadors globals
de tota l’empresa i serveixen per publicar
aspectes comercials ó ﬁnancers: volum de
vendes, produc�vitat, nivell d’inversió, endeutament, etc.. En aquest cas, aprofundirem en una mesura especíﬁca de les àrees
d’operacions, i més concretament les implicades en processos produc�us, amb un ús
intens de maquinària i mà d’obra.
Bàsicament hi ha dos indicadors: la produc�vitat entès com unitats fabricades per recursos consumits, i l’eﬁciència que dona una
visió més clara de l’aproﬁtament d’aquests
recursos.
En aquest ar�cle ens centrarem en el càlcul de l’OEE, com a eina per quan�ﬁcar
l’eﬁciència dels processos de fabricació.
Aporta informació ràpida sobre les pèrdues
i com afrontar-ne la solució de cara a futures inversions.
L’avantatja del OEE és que en un sol ra�
s’incorpora informació sobre els tres principals paràmetres d’un procés produc�u:
disponibilitat, velocitat, i qualitat.
OEE = DISPONIBILITAT *
RENDIMENT * QUALITAT
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L’OEE no incorpora informació relacionada
amb el nombre de persones necessàries
per realitzar el producte o procés. Per tant
no és un indicador de produc�vitat.
Què és la disponibilitat?
Entenem per disponibilitat el temps que
la línia de producció està en marxa al llarg
d’un torn, és a dir, que està sor�nt producte al ﬁnal sigui quina sigui la velocitat.
Solen imputar-se com a pèrdues de la disponibilitat els següents conceptes: aturades planiﬁcades, avaries, neteges, inici i ﬁ
de torn, canvis de format, reunions, descansos, etc.
Què és el rendiment?
El rendiment mesura en quin grau s’assoleix
el rendiment planiﬁcat al llarg de la producció. Són pèrdues de rendiment per exemple
les microaturades, i les baixades de velocitat, també són habituals les deﬁciències en
l’automa�tzació de la línia, o en la coordinació de tasques manuals.
Què és el factor qualitat?
Bàsicament es tracta de relacionar el nombre de productes fabricats amb defecte,
o rebutjos parcials (mermes), respecte el
nombre total d’unitats fabricades.
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Taula 1. Exemple de càlcul de OEE bàsic

Es podria resumir dient que la nostra línia de producció té una eﬁciència del 52%, és a dir, que
en el temps que hauria de fabricar 100 unitats de producte amb qualitat, realment en fabrica
52.
Aquest exemple bàsic es pot complicar pel cas de fabricar dins un mateix torn, diferents productes amb diferents velocitats nominals. En aquest cas aplicaríem:

Taula 2. Càlcul de rendiment mul� producte

Sempre haurem d’acceptar algunes pèrdues de OEE degudes al nostre procés produc�u sense les quals tampoc podríem treballar, per exemple arrancades, aturades, canvis, ... i d’altres
que podríem anomenar pèrdues per decisió empresarial com poden ser reunions, descansos
dins de conveni, etc.
7
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Benchmarking OEE
Com qualsevol altre indicador estàndard
interessa saber un cop ob�ngut, quina és la
nostra posició respecte altres empreses del
mateix sector.
A nivell conceptual es podrien donar els
següents valors de referència: per sota de
65% estaríem molt malament, ﬁns a 75%,
podríem dir que ha de millorar. Entre 75% i
85% ja es considera acceptable, i per sobre
de 85% bona. Aquests són valors teòrics,
basats en el raonament purament mercan�lista del negoci, i per tant eﬁciències per
sota del 85% ja haurien de generar preocupació.
Si ens basem en les dades de projectes
reals, sobre empreses reals, les dades són
lleugerament diferents. Les empreses normals, estan entre en 40% i el 60% de OEE, i
les bones empreses tenen valors entre 60%
i 80%. Les empreses que diuen tenir un OEE
superior al 80% probablement no el calculen correctament.
“Les empreses normals, estan
entre en 40% i el 60% de OEE, i
les bones empreses tenen valors
entre 60% i 80%. Les empreses
que diuen tenir un OEE superior
al 80% probablement no el calculen correctament.”.

Enfocament pràc�c davant un projecte de
mesura de l’OEE
Davant la idea de calcular el OEE de la nostra
línia de producció ens apareixeran alguns
dubtes, o altrament decisions que tenen a
veure amb els recursos necessaris per fer
aquest càlcul, o com deﬁnir algunes de les
variables que intervenen en el procés.

Inversió econòmica

Sovint es poden trobar plantes industrials on s’han implantat sistemes
8
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d’automa�tzació de la línia produc�va
amb un complex equipament de terminals industrials perquè els operaris informin de tot allò que passa a la línia.
Per exemple, cada cop que hi ha una
aturada s’ha d’introduir un codi que la
iden�ﬁca, i imputar-ne la causa. Amb un
elevat cost econòmic i en formació del
personal perquè el sistema funcioni.
És molt complicat aconseguir un grau
d’automa�tzació tal que el sistema sigui capaç d’imputar la causa original de
qualsevol aturada de la línia. A més a
més ens trobarem que qualsevol canvi
d’un senyal, o d’una màquina afecta el
nostre sistema “intel·ligent”.
Això si, tot depèn de factors com la complexitat de la línia, com varia un any rere
l’altre, i la replicabilitat del sistema per
exportar-lo a altres línies de producció
i amor�tzar la inversió. I també dels recursos propis per mantenir i operar el
sistema.
Per fer-ho fàcil, podem començar amb un
sistema manual on amb un full de càlcul
senzill es recopilen les dades bàsiques
per fer el càlcul de l’OEE. I com a molt,
capturar algun senyal �pus comptadors
de temps o d’unitats fabricades, ja existents.
Decisions empresarials
El més important és no fer trampa!
El criteri principal hauria de ser no excloure
cap ac�vitat del càlcul del OEE. Si pel nostre procés produc�u hi ha un setup diari de
45 minuts a l’inici del torn i no tenim mitjans per eliminar-lo, �ndríem la temptació
de reduir la durada del torn perquè aquest
temps no perjudiqués el nostre OEE. TRAMPA!!
Perquè no podem aplicar reenginyeria per
canviar el setup? o fer un canvi de maquinària? o fer l’arrancada amb personal
especialitzat abans del torn, etc.

ANEM PER FEINA

PRODUCCIÓ
Unitats fabricades
Inici de torn
Fi de torn
Hora sor�da primera unitat
Hora sor�da darrera unitat
Descans
Neteges
Rendiment
Temps produint
Temps no produint
Qualitat
OEE

25.318
7:00
15:00
9:15
14:49
18 min
11 min
69,96 %
301 min
179 min
100 %
43,30 %

Exemple d’introducció de dades en un full de càlcul

Tot seguit revisarem algunes qües�ons
pràc�ques que cal afrontar en un projecte
de càlcul de OEE.
Quina velocitat nominal aplico?
Posem el cas d’una línia d’envasat que pel
producte X té una velocitat nominal de
1.000 unitats/hora. Per una promoció de
màrque�ng, cada unitat portarà un element
de merchandising associat, la col·locació
del qual és manual perquè no hi ha màquina per posar-lo, però el que afecta l’OEE és
que cal reduir la velocitat nominal a 500
unitats/hora.
En realitat es podria parlar de tenir dos
OEE’s:

9

quina és la velocitat nominal que farem
servir per calcular l’OEE.
Vel. Nominal 1: és la velocitat real màxima assolida per la maquinària sigui quin
sigui el producte o procés, com a molt es
fan agrupacions per famílies.
Vel. Nominal 2: cada producte o procés té
una velocitat òp�ma predeﬁnida. Aquesta velocitat és la que s’u�litza per fer la
programació i planiﬁcació. Aquest ens donarà una mesura més real del OEE des del
punt de vista d’operacions. Ja hem dit que
l’OEE és un indicador de l’àrea produc�va
per tant no ha de subs�tuir d’altres eines
més globals.
La situació ideal ens diu que qualsevol decisió sobre el producte s’ha de prendre de
forma conjunta i consensuada entre totes
les àrees del negoci. Però l’empresa pot decidir “inver�r” una part del marge en promocionar-lo amb algun element diferent:
un envàs diferent, una e�queta diferent, un
obsequi, un embalatge nou, etc. En aquest
cas cada producte �ndrà el seu escandall
de costos i ja sor�rà reﬂec�t tant l’augment
de mà d’obra com el cost/unitat de la planta de producció.
Com deﬁnir el punt de tall de les microaturades?
Com trobar la separació entre microaturades i aturades.
No hi ha un temps predeﬁnit per decidir
que una aturada és micro o no, depèn directament del procés produc�u. Crec que
una bona estratègia per afrontar la decisió
és plantejar-se les preguntes següents:

- L’OEE global/empresarial o comercial
- L’OEE purament produc�u

1. Quin és el temps a par�r del qual vull
informar explícitament del mo�u de
l’aturada?

Per dis�ngir entre un i l’altre cal decidir si
volem o no imputar les decisions comercials o de màrque�ng que afecten el procés produc�u des del punt de vista de la
VELOCITAT NOMINAL, per tant cal decidir

Sigui amb terminals o amb un full de càlcul, alguna persona haurà d’imputar cada
aturada a la causa que l’ha provocat. Cal
valorar el temps necessari i la viabilitat
d’informar-ho.

Networking MBA

ANEM PER FEINA

2. Quin és el temps del canvi ó interrupció
planiﬁcada més curt que puc tenir?
Poden ser 3 segons ó 3 minuts. Potser ens
serviria ﬁxar el punt de tall com el temps
del canvi més curt de la línia de producció.
El criteri ha de ser que qualsevol aturada
que deixem fora de l’àmbit micro s’haurà
d’informar i classiﬁcar com una pèrdua de
disponibilitat o de rendiment.
L’OEE com element de l’estratègia
Un cop establert el sistema de mesura de
l’OEE cal treure’n el major beneﬁci possible. Cal analitzar cada pèrdua de OEE i bus-

+
Disponibilitat

car les possibles causes que la provoquen.
En resum no es tracta de res més que aplicar el cicle de Deming (PDCA), algunes de
les millores es podran aconseguir només
amb una millora de processos, o amb pe�tes inversions, i d’altres caldrà proposar-les
a la Direcció de la companyia en els plans
d’inversions dels exercicis posteriors. En
aquest aspecte l’OEE també ens ajudarà a
calcular el retorn d’aquelles inversions més
signiﬁca�ves.
Tot i que es pot fer una anàlisi anual del
OEE, el màxim beneﬁci s’obté amb un seguiment periòdic (Anàlisi OEE -> causa ->
pla d’acció).

+
Rendiment

- Millores en el mateniment,

- Reducció microaturades.

preven�u, correc�u i TPM.

- Millorar l’automa�tzació.

- Noves inversions en ma
quinària o u�llatges.
- Reenginyeria de processos.

- Eliminar colls d’ampolla.
- Millorar la qualitat i reduir
les mermes.

+
Qualitat

- Standarització i deﬁnició de
processos.
- Formació del personal que
opera les màquines i par�ci
pa dels processos.

- Canvis organitza�us.

- SMED

- SMED (tècniques de canvi

- 5S

amb proveïdors per buscar

- Formació del personal.

millores.

ràpid).
- Formació del personal.

- Millora del comportaments
dels materials auxiliars.

- Control de qualitat treballa

- 5S
- Millorar màquines i mate
rials auxiliars per aconseguir
repe��vitat.
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EINES

Llibres

Algunes de les recomanacions del apartat Eines són fetes a través del grup MBA URV de LinkedIn.

El león jardinero
Elsa Punset
DESTINO,
1a edició
Pàgines: 96
Any edició: 2012
ISBN: 9788423344451
Categoria: Novetat editorial
A un costat, un ocell, llest i independent, decidit a passar
l’hivern boreal a la inﬁnita plana africana, com cada any. A
l’altre, un lleó d’ulls blaus com el mar i enorme cor, instal·lat
sota el mateix arbre en què es troba el niu de l’ocell. Després
del recel inicial, tots dos comencen a adonar-se que la seva
convivència és plena d’avantatges: el lleó manté lluny de
l’arbre a micos i serps, i l’ocell li treu les paparres al lleó. I es
fan amics. Tant, que el lleó es sen�rà amb forces per compar�r
amb l’ocell el seu major secret.
Una faula sobre la força de l’amor i de les emocions que ens
uneixen. És una eina poè�ca i lleugera perquè les famílies i els
professors puguin parlar de forma amena amb els nens i joves
de com som per dins, de per què sen�m i decidim d’una determinada manera, de com resolem conﬂictes i ens relacionem
amb els altres.

Éxito para perdedores
David Cantolla i Juan Diaz-Faes
EDITORIAL Astberri
Pàgines: 280
Any edició: 2012
ISBN: 9788415163602
Categoria: Emprenedors
La vida d’en David Cantolla ha estat una pura muntanya
russa. Envoltat en la bombolla ﬁnancera creada al voltant
d’internet a principis de l’any 2000, va passar de la riquesa
a la ruïna en menys temps del que es triga en explicar-ho.
Tot i així, el seu incansable caràcter d’emprenedor, i les seves ganes de deixar alguna petjada darrera seu, acaba per
conver�r-se en un dels creadors de Pocoyó, sèrie d’animació
infan�l que es converteix en un gran èxit comercial i que s’ha
venut en los cinc con�nents. Avui, uns anys després, con�nua fundant companyies i els seus videojocs i series es vénen
en més de 120 països.

The Lean StartUp
Eric Ries
EDITORIAL Viking
Pàgines: 336
Any edició: 2011
ISBN: 9780670921621
Categoria: Best-seller
El Mètode Lean StartUp suposa un nou enfoc que s’està
adoptant a tot el món per a canviar la forma en que les em-
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preses creen i llancen els seus productes. Eric Ries deﬁneix
una StartUp com una organització dedicada a crear alguna
cosa sota condicions d’incertesa extrema. Això es compleix,
tant per a persones que treballen al garatge de casa seva,
com per un grup de professionals experimentats d’una de
les empreses que apareixen en el rànquing de la revista Fortune. El que tots tenen en comú és la missió de traspassar
la incertesa, per a trobar el camí cap a un enfoc de negoci
sostenible.
El mètode StartUp ens dóna eines per a què les empreses
siguin més eﬁcients en l’ús del capital i que recolzin de manera més efec�va la crea�vitat humana. Es tracta de posar
en marxa diverses pràc�ques que escurcen el cicle de desenvolupament del producte, mesuren el progrés real sense
recórrer a indicadors vanitosos i ajuden a entendre què és el
què realment volen els consumidors.
En lloc de malgastar temps dissenyant plans de negoci, el
mètode StartUp ofereix al emprenedors de pe�tes i grans
empreses, la millor manera de posar a prova de forma con�nuada la seva visió, per a adaptar-la i ajustar-la abans que
sigui massa tard.

BuyVIP.com
Gustavo Garcia Brusilovsky
EDITORIAL Alienta
Pàgines: 192
Any edició: 2012
ISBN: 9788415320531
Categoria: Emprenedors
«Soy lo que se conoce como un emprendedor tardío. A medida que he ido hablando con muchos de ellos a lo largo de la
vida me he ido encontrando con que hay emprendedores natos, a los que desde pequeños ya se les ve el espíritu. Yo soy
uno tardío que pretende hacer una carrera muy larga en mul�nacionales. No tenía pensado conver�rme en emprendedor
hasta que un día empecé a sufrir una transformación que me
provocaba incomodidad dentro del entorno de la gran mul�nacional. Y decidí ‘cambiar’. Un aviso a navegantes: sólo si
se avista en su conjunto se puede entender este viaje. A cierta distancia puede ser fácil leyendo los capítulos ﬁnales de
este libro. Para comprender las claves de la creación de un
negocio internacional en internet que escale a más de 100
millones de euros en pocos años hasta el punto de atraer la
atención de Amazon, se debe examinar no sólo el ﬁnal, sino
todo el proceso. Esto ayudará a otros emprendedores a evitar
los errores que yo come�, o por lo menos a ser conscientes
del impacto de ciertas decisiones y a valorar los aciertos que
mejor nos funcionaron. No quería contarlo como un manual.
Quería explicarlo como una crónica de experiencias, ya que
una de las principales razones para emprender es vivir una
aventura (empresarial). Así la viví y así quiero compar�rla
para animar a otros aventureros...»
Gustavo García Brusilovsky.

EMPRENEDORS

Paco Bermúdez, MBA 15a edició
QUAN UN PROJECTE DE L’MBA ESDEVÉ UNA REALITAT: ECOSPAI, SUPERSÀ i ORIGEN
BENVOLGUTS AMICS, PROFESSORS I COMPANYS DE FATIGUES
D’AQUEST PROGRAMA MBA I RESTA DE LECTORS D’AQUEST ARTICLE.
EN PRIMER LLOC VOLDRIA AGRAIR ALS RESPONSABLES DE LA REVISTA I AL DIRECTOR DE L’MBA, JOAN RAMON ALABART, L’OPORTUNITAT DE
DIFONDRE EL NOSTRE PROJECTE EMPRESARIAL I, FENT ÚS D’UN SÍMIL
AMB L’AGRICULTURA I LA CUINA, QUE ÉS, SI MÉS NO, AL QUE ENS DEDIQUEM, DIRÍEM QUE: “A FINALS DEL 2007, AMB EL NAIXEMENT DE L’IDEA,
VAIG SEMBRAR LA PRIMERA LLAVOR I, AL 2009, VAIG RECOLLIR EL SEU FRUIT”.
UN COP DEFINIDA L’IDEA I FENT RECERCA DE MERCAT, VÀREM DECIDIR MILLORAR EL PROJECTE INICIAL
I DOTAR-LO DE MÉS CONEIXEMENT, ACCEDINT AL PROGRAMA MBA, ON ES VA COMENÇAR A CUINAR. VAN
ESTAR 2 ANYS INTENSOS, AMB MOLTS CANVIS I MILLORES DEL PROJECTE INICIAL, I ARA, PER FI, ÉS PER MI
UN ORGULL PODER PRESENTAR-VOS EL QUE HEM CUINAT, QUE, SI MÉS NO, ÉS EL RESULTAT DE L’ESFORÇ
DE LA MEVA FAMÍLIA I EL MEU PROPI, AMB EL RECOLZAMENT D’IDEES COMPARTIDES AMB COMPANYS I PROFESSORS D’AQUEST PROGRAMA MBA.

Som dos els emprenedors qui iniciem ECOSPAI
(h�p://www.ecospai.net). El nostre caràcter i la
nostra experiència en el sector de l’alimentació i
restauració ens han permès detectar un consum
creixent d’aliments sans i ecològics, on curiosament hi ha una manca d’informació i oferta.
Amb els nostres serveis i productes pretenem:
1. Oferir i fomentar el consum d’aliments ecològics i naturals.
2. Proveir al major nombre de persones d’uns
aliments sans que els hi apor�n salut i estalvi en
medicaments. No hi ha millor cura que prevenir
la malal�a.

B. Bo�gues – Cafeteries que permeten degustar
els aliments produïts i envasats abans de comprar-los.
C. Ser el canal de contacte entre el productor i els consumidors, a través de la distribució
d’aliments ecològics al canal d’HORECA i tendes
de l’Alimentació Tradicional i Ecològica.
Establim 4 �pus de serveis:
- Cafeteries
- Bo�gues
- Magatzem logís�c
- Cuina centralitzada

3. Reduir al mínim la pèrdua de producte per caducitat, minvaments o excedents de producció.
D’altra banda, per garan�r la qualitat dels nostres
productes, assegurar-nos que la seva distribució és
la més adequada, que hi arriben als nostres clients
i que, a més, els puguin tastar abans de comprarlos. Desenvolupem 3 projectes paral·lels però, alhora, complementaris, com són:
A. Posar en funcionament una instal·lació amb
la ﬁnalitat de produir i distribuir aliments frescos mínimament processats (de IV gamma) i aliments precuinats (de V gamma), totalment ecològics i naturals.
12
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Encara resta molt més esforç per davant, molta
més innovació, molts més sacriﬁcis, i més amb la
situació actual del país. Mo�us per romandre en
con�nua ac�vitat, a ﬁ d’afegir noves idees i projectes.
Però, si hi ha quelcom que em permet con�nuar i
esforçar-me en la millora de tots els aspectes del
projecte, és el recolzament que es�c rebent per
part de família, amics, l’Ajuntament de Tortosa,
companys i professors, que creuen i han cregut en
el projecte.
Gràcies a tots.

EMPRENEDORS
L’EMPRESA

litar l’accés a un nombre major de consumidors.

Som una empresa de distribució majorista
d’aliments i productes ecològics. El nostre àmbit
d’actuació principal és la província de Tarragona i
resta de Catalunya.

VALORS DE LA COMPANYIA

Volem complir amb el nostre compromís de treballar conjuntament amb AGRICULTOR i/o FABRICANT. Oferim aliments ecològics cer�ﬁcats i de
qualitat per a BOTIGUES ESPECIALITZADES, fruiteries, bo�gues d’alimentació ecològica, delicatessen o gourmet, herboristeries, coopera�ves de
consumidor i, a més a més, com no, al canal HORECA, hostaleria, càtering i menjadors escolars, on
comptem amb una extensa gamma de productes
amb el format ideal per a aquest col·lec�u.

Garan�a ECOSPAI
A ECOSPAI garan�m que tots els productes disponibles a la nostra cartera han estat sotmesos a un
rigorós procés de cer�ﬁcació ecològica, a través
d’un organisme regulador degudament registrat i
capacitat, segons la legislació vigent nacional i internacional.

Ecospai, a més de comercialitzar diferents marques en exclusiva per a la província de Tarragona, compta amb una marca pròpia, ORIGEN, per
a oferir productes provinents dels millors cul�us
de la nostra terra, molts d’ells envasats i/o produïts en centres agrícoles o d’elaboració propers al
punt de consum, per a evitar el llarg transport de
les comandes i, en conseqüència, millorar la seva
qualitat i disminuir la contaminació. Tant les fruites, com les verdures i llegums que formen part
del producte acabat o bé el procés d’envasament ,
són d’ORlGEN nacional.

LÍNIES DE NEGOCI

Al nostre web trobareu tots els productes que comercialitzem actualment, a més de noves referències, que anem incloent progressivament, i productes de temporada. Si esteu interessats en rebre
més informació i tarifes de preus, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a info@ecospai.
net i un dels nostres comercials us farà una visita
personalitzada o, si ho preferiu, ens posarem en
contacte amb vosaltres via telèfon o e-mail.

B2C
La venta al client ﬁnal, a través de dos canals:

MISSIÓ DE LA COMPANYIA
A ECOSPAI proporcionem als nostres clients productes i aliments ecològics que els hi permetin
portar una alimentació sana, responsable i sostenible, eliminant les barreres existents per faci13

Conﬁança, atenció al client, capacitat de resposta,
treball en equip i desenvolupament, són els valors
en què ens regim cada dia i sobre els quals es sustenta la ﬁlosoﬁa de l’empresa.
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Venta majorista (B2B) i client ﬁnal (B2C).
B2B
La venta majorista, realitzada a través d’ecospai
(www.ecospai.net), que és la distribuïdora dels
productes.
Per a la implantació al canal majorista fem ús d’un
expositor dissenyat per a aquest ﬁ, encara que també venem productes sense expositor (Picking).

1. Venta online Supersà, SUPERSÀ-MARKET
(h�p://supersa-market.com/ )

EMPRENEDORS
2. Venta directa a client ﬁnal.
Venta �sica que es fa a les nostres instal·lacions,
on tenim una pe�ta exposició dels productes i
la recent inaugurada bo�ga cafeteria SUPERSÀ
TAST, que forma part de la nostra bo�ga on-line
supersa-market.com, i està enfocada a ser quelcom més que una bo�ga: a més de fer les teves
compres, és un lloc de reunió amb amics i família, per esmorzar, dinar, berenar i/o sopar BÉ,
BO, SALUDABLE I ECOLÒGIC, un lloc on conèixer
la nostra cultura, els secrets de la nostra terra i
l’alimentació ecològica propera a nosaltres.
SUPERSÀ TAST es troba ubicada a l’Ediﬁci PUNT
CAT, un lloc estratègic de la ciutat de Tortosa,
al costat del Decathlon (Carretera de Tortosa a
l’Aldea, km 2,5), tot just a l’entrada de la ciutat,
on l’impacte visual és molt important, ocupa una
super�cie total de 200 m. Disposa de bo�ga, cafeteria amb wiﬁ i d’un espai cultural temà�c amb
informació turís�ca de les nostres terres i de la
història de les 3 cultures que hi formen part.
DADES DEL PROJECTE
Tal i com vàrem dissenyar al Pla d’empresa desenvolupat a l’MBA, aquestes dues línies de negoci tenen en comú la nostra VISIÓ: “Eliminar
les barreres existents entre client i producte per
facilitar l’accés a un nombre major de consumidors”.
Les barreres principals són PREU I INFORMACIÓ,
sense oblidar que el nostre consumidor valora
que el producte sigui de proximitat.
Tenint-ho en compte, la nostra pregunta va ser:
“Com podem salvar aquestes barreres tan importants? És a dir, la manca d’informació, el preu
del producte i la seva proximitat?”:
Per al canal majorista (B2B):
1. A través de l’expositor, retolat amb una sèrie
de missatges definint l’alimentació ecològica
(nosaltres li diem, i així ho posa a l’expositor:
14
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”5 BONES RAONS PER MENJAR ECOLOGIC”, on
cadascun dels prestatges conté un missatge
amb una raó per fer-ho).

2. Mitjançant una sèrie de fullets publicitaris.
Concretament al d’ecospai, que és la línia de
negoci de la venta majorista, trobem també 5
BONES RAONS però, aquesta vegada, per comercialitzar els productes i, alhora -amb objecte d’obrir-nos a nous clients potencials,
on la competència no està present de forma
massiva- afavorir la introducció dels nostres
expositors en fruiteries, verduleries, botigues
gourmet, etc. on el nombre de productes ecològics és escàs.

EMPRENEDORS
3. Oferir periòdicament degustacions de productes als nostres clients per a que, alhora, els
puguin oferir als seus, incentivant-ne així la
venta i consum.
4. El nostre web funciona com una eina de
treball per al botiguer, donat que pot adreçarhi als seus clients, a fi de facilitar-los l’accés
actualitzat al nostre catàleg, abastir-los
d’informació nutricional, de com cuinar el producte i dels beneficis que aporta el seu consum periòdic, a més de la informació relativa a
les seves comandes.

tre territori disposats a envasar aquesta marca i,
a més, hem signat un contracte de col•laboració
amb una empresa, formada per un seguit
d’empresaris del sector agrícola Tarragoní, dedicada a l’exportació de productes ecològics, la
qual compta amb tots els certificats. Això ens
ha abaratit la inversió inicial en immobilitzat,
donat que el desconeixement d’aquest tipus de
maquinària feia inviable l’auto envasament de la
nostra marca.

PREU
Al canal minorista (B2C):
1. Dotar de servei de cafeteria a les nostres
botigues és una opció adient per a que el
client pugui tastar els productes i, si li agraden, comprar-los. És una molt bona forma
d’informar-lo.
2. Dissenyar i lliurar amb les comandes uns fullets publicitaris on expliquem què fem i com
comprar els nostres productes.
PROXIMITAT DEL PRODUCTE
Crear la nostra pròpia marca, ORIGEN
El consumidor habitual dels aliments que oferim
valora que aquestos siguin de proximitat. Per
aquesta raó, treballem amb proveïdors del nos15
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Com podem fer per a que el client final pugui
abastir-se d’aquests aliments a un preu raonable? Doncs, mitjançant un model de negoci amb
dues línies completament separades, el qual ens
permet tenir el volum adequat per oferir uns
preus raonables i així facilitar la captació del
major nombre de clients per a aconseguir una
rotació elevada.
Bé, ﬁns aquí heu pogut conèixer una mica més
el que hem fet ﬁns ara. Finalment, dir-vos que
no dubteu en fer-nos una visita. Esteu convidats a veure les nostres instal·lacions i, com no,
us farem entrega d’una targeta, a la que nosaltres diem FAMILIARS i AMICS, on gaudireu de
descomptes i preus especials per a que us sigui
molt més econòmic i fàcil portar una alimentació
SANA, RESPONSABLE i SOSTENIBLE.

MBACourse
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SESSIONS INFORMATIVES

Dijous, 9 de maig de 2013 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)
Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
Dimarts, 21 de maig de 2013 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)
Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
Dimarts, 18 de juny de 2013 - 19 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)
Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona
Dijous, 11 de juliol de 2013 - 18.30 hores
Fundació URV – CTTi (Sala d’actes)
Av. dels Països Catalans, 18 - 43007 Tarragona

Si us plau, conﬁrmeu la vostra assistència: mba@fundacio.urv.cat

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

