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El nou postgrau en Emprenedoria
dóna a llum vuit projectes de negoci
 La primera promoció d’alumnes exposa els plans de negoci que han dissenyat durant el curs
A.S. | IGUALADA

L’Albert vol obrir una agència de
comunicació especialitzada en teràpies naturals, la Berta ha dissenyat una agència de viatges per als
turistes estrangers que vulguin
descobrir Catalunya més enllà
dels tòpics turístics, i el Joan Àngel
vol engegar un nou canal de negoci
dins la seva empresa familiar, enfocada a facilitar la reparació de
motors d’automòbil. Són tres dels
vuit projectes que es van presentar ahir a l’Escola d’Enginyeria
d’Igualada, en l’acte de clausura de
la primera edició del postgrau en
Emprenedoria.
Aquest postgrau especíﬁc per a
emprenedors forma part de la
oferta formativa de la Universitat
Politècnica de Catalunya a l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, i ha
estat promogut per la Jove Cambra
d’Igualada en el marc del programa Emprenta. Consta de duescentes hores de classe, dividides en
cinquanta sessions, que s’han dut
a terme els divendres a la tarda i els
dissabtes al matí, des del mes de
març ﬁns al setembre. El postgrau
és formulat per acollir entre vuit i
vint-i-cinc persones, i té un preu de
2.000 euros.

Segons ha explicat el codirector
del postgrau, Albert Riba, de la Jove
Cambra, es tracta d’una proposta
pionera a l’Estat espanyol que té
com a principal objectiu que els
participants facin realitat els seus
projectes o empreses. Els principals eixos que s’han treballat són
l’actitud personal i l’elaboració del
pla de negoci. En aquests mesos,
el postgrau ha tingut la col·laboració de professors especialitzats
i empresaris reconeguts, com Pere
Prat, Joan Jubert, Toni Olivé, Didac
Lee, Xavier Simó, Xavier Berneda,
i l’exdirector general de promo-ció
econòmica de la Generalitat, Marcel Prunera. «Tenim un índex de
satisfacció altíssim, els alumnes
s’han sentit acompa- nyats en tot
el procés», assegura Riba.
De la idea al negoci
Els onze alumnes de la primera
edició, deu dels quals provenen de
la comarca de l’Anoia, tenen edats
i estudis previs molt diferents, però
els uneix el sentiment emprenedor
i la il·lusió per engegar un negoci
propi. Asseguren que el postgrau
ha estat una bona inversió. «Crec
que si hagués engegat el negoci tal
com l’havia plantejat al principi,
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Olesa no té la
conﬁrmació de
quan hi tancaran
urgències en
horari nocturn
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El grup d’alumnes de la primera edició del postgrau en Emprenedoria

m’hauria estavellat», diu Albert
Rossell, especialment satisfet amb
els coneixements de comunicació
2.0 que ha incorporat. «M’ha ajudat a deﬁnir molt bé la idea de negoci, i sobretot a plantejar-me uns
objectius realistes i sostenibles»,
considera Berta Creus, que destaca el sistema d’atenció personalitzada que ofereix la formació. «M’ha
fet pensar molt en el valor d’especialitzar-se i focalitzar l’atenció en
un client concret», afegeix Joan
Àngel Solanelles, que ja ha co-

mençat a posar en pràctica el seu
pla de negoci.
L’equip directiu ja ha anunciat
que el postgrau tindrà continuïtat.
De cara a la propera edició, que començarà l’octubre, el codirector ha
avançat que s’hi incorporaran novetats i canvis, tenint en compte les
valoracions dels alumnes d’aquesta primera fornada. «Començar és molt difícil, i ho hem
aconseguit, ara ens toca millorar», aﬁrma Riba.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha rebut la conﬁrmació deﬁnitiva del CatSalut que el Centre
d’Atenció Primària CAP) del municipi tancarà el servei d’urgències
durant totes les nits de la setmana.
Al mateix temps, se’ls ha notiﬁcat
l’arribada d’un nou facultatiu per
atendre l’augment de demanda
pels provinents de Mutuam. Amb
tot, el CatSalut no ha informat el
consistori quan es farien efectives
aquestes mesures.
Des d’Olesa es va traslladar al
CatSalut la moció aprovada al ple
de juliol en què totes les forces polítiques olesanes –amb CiU inclosa– es mostraven contràries a les
intencions del Govern de la Generalitat en matèria de retallades
sanitàries i la seva afectació directa
al municipi. Amb tot, a causa del
descens de la dotació destinada al
CAP de la vila, la Generalitat ha decretat el tancament d’urgències a
les nits i que es derivaran els serveis a l’Hospital de Martorell. Des
del CatSalut s’ha remarcat que les
accions que s’estan aplicant formen part d’un pla que està desplegant-se des del 2008.

L’Ajuntament de Vilanova tanca La Marató de Sang
el 2010 amb números vermells d’Igualada aconsegueix

superar els 500 donants

 El govern culpa del dèficit

el fet que queden ingressos
d’altres administracions
per percebre’s encara
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L’Ajuntament de Vilanova del
Camí va tancar l’any 2010 amb un
dèﬁcit de 256.000 euros. L’equip de
govern (PSC-VA) ha justiﬁcat el
romanent negatiu en el sentit que
manquen les aportacions d’altres
administracions com la Generalitat i l’Estat, i que normalment
ingressa i li permeten equilibrar
els números de les arques municipals.
L’alcalde de Vilanova del Camí,
el socialista Joan Vich, creu que cal
considerar amb serenitat i tranquil·litat la situació econòmica i ﬁnancera actual de l’Ajuntament. Es
tracta, d’acord amb les dades,
d’un dels menys endeutats de
Catalunya malgrat les importants
diﬁcultats que travessa l’administració pública. En tot cas, la xifra s’eleva ja a 3,6 milions d’euros,
segons el ministeri d’Hisenda, i
equivalen a un deute de 282 euros per habitant.
La causa que el tancament hagi
estat en negatiu és que els ingressos que s’havien previst per al
2010 han estat inferiors. En casos

El deute actual del consistori
vilanoví, segons el ministeri,
és d’uns 3,6 milions d’euros;
282 per habitant

256.000

El govern vilanoví buscarà
una nova fórmula per trobar
un soci capitalista per a
l’aparcament del mercat

de dèficit el 2010. L’Ajuntament
considera que s’hauria pogut eixugar
si s’haguessin rebut subvencions
pendents d’altres administracions

com aquest, la llei permet mesures com eixugar el dèﬁcit amb un
préstec, en els casos dels ajuntaments amb un índex d’endeutament baix, i aquest podria ser el
cas de Vilanova.
El que es deu a l’Ajuntament,
segons el mateix govern, és uns
quatre milions d’euros des d’abans
del 2009. Una fracció important
d’aquests diners són subvencions
d’altres administracions. En el
darrer ple, PSC, VA i ICV van
aprovar el tancament, amb les
abstencions de la resta de forces
polítiques amb representació al
consistori.

la plaça del Mercat. En el darrer
ple es van aprovar els plecs de
clàusules particulars que han de
regir la selecció del soci.
Govern i oposició coincideixen en la importància de la creació d’un aparcament per a la dinamització del comerç de la zona.
En aquest punt, en el darrer ple,
hi va haver unanimitat: tots els
grups troben el projecte necessari i convenient.
El procés per a la constitució de
la societat mixta ve de llarg. El 8
de març de l’any 2010 es va votar
la creació del servei d’aparcament municipal i la creació d’una empresa mixta per a la seva
gestió. També es van aprovar els
estatuts que havien de regir la
societat de capital mixt. Però el
concurs, que es va fer per procediment obert i de tramitació ordinària, va quedar desert per
manca de licitadors.

L’aparcament, sense soci
El govern vilanoví ha obert aquesta setmana un procés negociat
amb «almenys» tres empreses
convidades per trobar un soci
per la societat mixta amb l’Ajuntament pel pàrquing subterrani de
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Igualada va celebrar ahir la desena edició de la marató de sang i
va aconseguir el repte que es proposava: superar els 500 donants.
De les 10 del matí a les 10 de la nit,
Igualada va dedicar 12 hores ininterrompudes a fer l’acapte de
sang. En tan sols les dues primeres hores ja havien donat sang un
centenar de persones.
Al llarg del dia es van realitzar
activitats lúdiques de tota mena,
gràcies a la col·laboració d’una
seixantena d’entitats de la ciutat i

la comarca. En l’acte institucional
que va donar el tret de sortida de
la marató, el president del Banc de
Sang i Teixits de la Catalunya Central, Ramon Salinas, va «agrair la
col·laboració de donants i entitats».
El president del Centre MIPS
Fundació Privada, Joan Prats, va
subratllar la necessitat de «captar
nous participants». Finalment, el
regidor de Sanitat i salut pública de
l’Ajuntament d’Igualada, Fermí
Capdevila, va animar tots els ciutadans a participar en la iniciativa
i «batre el rècord».
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L’acte que va donar el tret de sortida de la Marató de Sang d’Igualada

