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Sta. Creu de Jutglar, va acollir el propassat 29 de juny de 2017, la jornada «World café: impulsant la
col·laboració empresarial al Lluçanès» , una activitat on empresaris i persones emprenedores així com
també ens local del territori, varen compartir durant un matinal, el seu know how i les seves experiències
professionals.
La jornada perseguia generar confiança i teixir un interès comú entre les empreses i emprenedors i
l'administració pública i fomentar des de tots els àmbits, la col·laboració al Lluçanès.
Prèviament a la dinàmica de world cafè, Jordi Puigdellivol, consultor de Sherpa.cat i dinamitzador de la
jornada, va explicar com la col∙laboració és cada vegada més important en la nostra societat i en l'estratègia
de les empreses, i va convidar a reflexionar-hi i a fer un pas endavant en aquest sentit. Seguidament,
Montserrat Rico, tècnica de teixit productiu de la Diputació de Barcelona, va presentar el Pla de
modernització dels PAE dotat amb més de 30 M/€ i té com a objectiu, modernitzar els polígons de la
demarcació en matèria d’infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores. Al mateix temps, va
explicar quins ajuts econòmics ha concedit la Diputació de Barcelona al Consorci del Lluçanès en matèria
de PAE pel període 2016-17, a través de la convocatòria de Xarxa de Governs Locals.

Seguidament, es va realitzar una pausa-cafè que pretenia fomentar la coneixença entre les persones
participants. Durant aquesta pausa, els assistents que varen voler, van crear un mural amb les targes de visita
de cada empresa i amb 3 elements claus que definien el seu negoci, aquest va ser el resultat:
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Després de la pausa-cafè, es va desenvolupar la dinàmica de treball basada en la metodologia de world cafè
per tal d'afrontar el repte d'impulsar la col·laboració empresarial al Lluçanès. Amb aquest objectiu, es van
dissenyar quatre taules de treball, cada una amb un tema i objectius concrets, i els assistents van anar passant
per cada una de les taules en torns de 15 minuts per desenvolupar i enriquir cada tema. La tècnica World
Cafè permet treballar reptes complexos de manera col∙laborativa, transformant les intel∙ligències individuals
en una intel∙ligència col∙lectiva per donar una millor resposta al repte
Els temes tractats a cadascuna de les taules varen ser els següents:
(A) Promoció Econòmica i Teixit Empresarial(B)
(B) Millora dels PAE del Lluçanès
(C) Col·laboració i Oportunitats Empresarials
(D) Coneixença i Networking

Dinàmica col·laborativa World Café
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A cada taula hi havia 1-2 amfitriones, encarregats de moderar les converses i anotar les demandes, propostes
i idees que manifestaven els membres de la taula, en cada un dels quatre torns. Des d'aquestes línies, un
agraïment especial a la bona feina que van fer els amfitrions. Aquest informe conté una síntesi d'allò més
rellevant que es va treballar en les tres primeres taules, perquè serveixi de punt de partida per iniciar
accions que ajudin a millorar la competitivitat de les empreses: a través de la col∙laboració entre els
ajuntaments i les empreses, per la millora dels polígons, i per aprofitar el potencial de col∙laboració i
associacionisme al territori.
Finalment, aquesta jornada no hagués estat possible sense la bona resposta dels assistents, el suport econòmic
i tècnic de la Diputació de Barcelona i amb el de la Generalitat de Catalunya, SOC i Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social. A tots elles, moltes gràcies per fer-ho possible:

Organitza:

Amb el suport de:
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CONCLUSIONS DE LES TAULES
(A) Promoció econòmica i teixit empresarial
Les amfitriones d'aquesta taula van ser la Laura Mejías i Laura Sellarès del Consorci del Lluçanès i, els
temes principals que es van tractar van ser: els serveis d'empresa i emprenedoria que ofereix el Consorci del
Lluçanès, les opcions de col·laboració público-privada i les propostes i necessitats de les empreses.
En relació al servei d'empresa i emprenedoria del Consorci del Lluçanès, va sortir palès que és un servei
poc conegut, malgrat que des del propi Consorci se'n fa força difusió. Els pocs assistents que l'han utilitzat
però, n'estan satisfets. En canvi, la majoria dels assistents, destaquen que si coneixen el servei local ocupació
i que l'han utilitzat en alguna ocasió, la valoració que en fan, també és positiva.
En quant a les opcions de col·laboració, destacar que es va detectar una necessitat compartida de crear
espais de diàleg i networking, fomentant l'associacionisme i creant xarxa amb tots els agents socioeconòmics
del Lluçanès. Sorgeix també la necessitat de crear una Associació d'empresaris del Lluçanès dinamitzada
per un ens/interlocutor extern per tal de plantejar accions empresarials estratègiques pel territori.
L'Associació tindria un rol destacat en el teixit empresarial en la mesura que seria un ens facilitador de
generar que passin coses a nivell empresarial.

Al llarg dels diferents grups de treball d'aquesta taula també es van recollir diverses propostes concretes i
necessitats de les empreses i emprenedors:

● Formació específica adreçada als autònoms i emprenedors: per exemple, una formació que ajudés als
emprenedors a saber gestionar la seva por al «por al fracàs» en el repte de crear el seu propi projecte
empresarial.
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● Crear una base de dades d'empreses pública (website d'empreses i polígons) on hi hagués un
directori de les empreses del Lluçanès amb les seves dades de contacte i que permetés fer cerques i
filtres.
●

Realitzar més jornades empresarials amb el format de networking i/o d'intercanvi d'experiències:
periòdicament i de diversa índole (sectorials, multisectorials, territorials) i en espais concrets com
podria ser en un viver empreses o en un espai de coworking.

●

Premis a l'emprenedoria.

●

Dissenyar una estratègia conjunta enfocada als Nous Filons Ocupació (NFO) empresarials.

●

Crear un formulari adreçat a a les empreses perquè poguessin remetre al Consorci tota aquella
informació relacionada amb l'empresa (especialment, les dades de contacte) que canvia amb el pas
del temps. L'objectiu és mantenir actualitzada la base de dades d'empreses actual.

(B) Millora dels PAE del Lluçanès
L'amfitriona d'aquesta taula va ser la Montserrat Rico de la Diputació de Barcelona. Els temes principals que
es van tractar sobre el desenvolupament de PAE (Polígons d'Activitat Econòmica) van ser la diagnosi de la
situació actual, les prioritats principals, i propostes de solució i millora.
En la diagnosi de la situació actual dels PAE es van analitzar aspectes com les telecomunicacions, la
mobilitat, la senyalització, la seguretat, la dispersió i dimensions dels PAE i l'associacionisme.
Pel què fa a les telecomunicacions, és un dels problemes principals destacats. Inexistència d'un transport
públic de qualitat tant en línies com en freqüències (dins i fota dels municipis) que dificulta la mobilitat dels
habitants del Lluçanès i resta a la seva competitivitat i, lògicament, a la promoció del territori per evitar que
marxin joves i els espais industrials quedin abandonats. Relacionat amb les telecomunicacions, es planteja el
problema de la mobilitat. Se'n destaca que, en general, els accessos són bons, tot i que les carreteres passen
per mig de les poblacions i, per tant, el transport de mercaderies travessa la població. La senyalització dins
els PAE tampoc és correcte i no és un aliat per difondre i atraure a noves empreses i inversors potencials.
Paral·lelament, es valora positivament l'estat actual de la comunicació per carretera (han millorat molt d'ençà
fa uns anys). No obstant això, la població de les comarques veïnes continuen veient el Lluçanès molt allunyat
i de difícil accés.
La inseguretat dins els PAE, és una amenaça per a la promoció dels mateixos. El nombre de naus buides
existents, comporten problemes de seguretat, higiene i deteriorament de la zona. Es comenta que es realitza
algun “botellón” als PAE originant un problema per l’empresa afectada i que genera una decadència del
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mateix PAE. Malgrat això, a nivell municipal es veu positiu que els facin fora del nucli urbà del municipi
evitant així causar molèsties als veïns.
La manca de planificació amb visió estratègica del Lluçanès, ha derivat en l'existència d'una sèrie
d'»assentaments petits d'espais industrials» que no són realment PAE ja que molts tenen menys 1ha. Per tant,
hi ha un problema de dispersió i dimensions reduïdes.
Pel què fa a l'associacionisme no es va poder debatre a fons ja que hi va participar tan sols 2 empreses
ubicades en PAE. Tanmateix, els assistents van coincidir que tot i les dificultats, era necessari fomentar
l'associacionisme empresarial a tots els nivells.
Es destaca també que hi han dos municipis que tenen els centres culturals dins d'un PAE. Aquest fet facilita
als visitants, l'aparcament però no contribueix a crear un ecosistema amb el poble i el municipi.
Es destaca en la taula que des del Consorci ja s'han iniciat accions de coneixement de l'estat i característiques
dels polígons, i cal seguir avançant en el treball conjunt impulsat des del Consorci.

Al llarg dels diferents grups de treball d'aquesta taula també es van recollir diverses propostes concretes i
necessitats de les empreses i emprenedors:
●

Oferir transport adaptat a les necessitats (furgonetes petites, xarxa on-line per activar “bus a la
demanda”...).

●

Proposar i ajudar als tallers ubicats dins el municipi aprofitin aquestes naus buides i es traslladin.

●

Realitzar accions de sensibilització, millorar sistema de seguretat, millorar la il·luminació dels PAE.

●

Apostar per les accions de promoció per donar visibilitat al Lluçanès i atreure noves inversions.

●

Fomentar les trobades empresarials perquè els empresaris d'un mateix PAE o d'altres, es coneguin.
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Els espais verds dels PAE es podrien utilitzar per fer activitats que integrin aquest espai al municipi.

(C) Col·laboració i Oportunitats Empresarials
L'amfitriona d'aquesta taula va ser la Núria Macià de Creacció i els temes principals que es van tractar entorn
la col∙laboració i l'associacionisme van ser les barreres a no associar-se, fórmules i casos d'èxit, economies
d'escala, beneficis de la col·laboració i propostes per fomentar la col·laboració.
En aquesta taula, es va recollir les barreres i motius principals perquè moltes de les empreses no s'han
associat encara. No existeix l'hàbit de sortir de la zona de confort, no veure què aporta, el dia a dia no deixa
sortir de casa i veure coses, males experiències prèvies negatives, etc. Es va constatar que la col·laboració
implica un canvi cultural (no es fa d’avui per demà) i, per això, és necessari pensar en llarg recorregut, tenir
paciència i consolidar. Fruit de la crisi, la col·laboració s'ha fet molt imprescindible. Es coincideix que
l'associacionisme és un bon catalitzador per fomentar la cultura de la col·laboració, ja que uneix a persones i
organitzacions per un interès comú i s'inicia un procés de generació de confiança entre els integrants que
donarà lloc a col·laboracions un a un, també. Són un gran element per agilitzar les relacions amb l'àmbit
públic, simplificant la interlocució, i aconseguint que així es solucionin temes d'interès comú. Hi ha sectors
més madurs que d'altres quant a col·laboració, com ara l'agroturisme. Interessant consolidar-ho i crear un
bon referent per a altres àmbits.
Es valora molt positivament projectes com Cultura Emprenedora les Escoles- CuEmE, impulsat per la
Diputació de Barcelona, però només s'adreça a alumnes de 5è de primària.
Es comparteix la idea que la confiança és bàsica per col·laborar i, per tant, cal millorar el coneixement i el
contacte actual entre empreses, entre empreses i administració del territori del Lluçanès. Necessitat de pensar
i crear espais relacionals diferents, xerrada prèvia, que l’objectiu sigui fer xarxa.
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Al llarg dels diferents grups de treball d'aquesta taula també es van recollir diverses propostes concretes i
necessitats de les empreses i emprenedors:
●

Seguir sensibilitzant a les escoles vers la col·laboració i ampliar a més alumnat.

●

Cal visibilitzar els casos d'èxit del territori, per petits que siguin i també veure'n els més propers
al territori, poden ajudar a fer un canvi cultural.

●

Veure exemples: compres conjuntes com la del gasoil, UTEs ja creades, desplegament fibra
òptica, etc.

●

Visites conjuntes a altres llocs i/o empreses del territori o fora del territori per veure experiències
de col·laboració.

●

Pensar en clau de fora de la comarca.

●

Ajudar a pensar en projectes més grans gràcies a la col·laboració d’uns quants.

●

Aprofitar figures vingudes de fora que no tenen els vicis i prejudicis del territori per estirar a la
resta: figures més «neutrals».

●

Rol d’una persona externa que s’ocupi de dinamitzar i ajudi a fer xarxa, podria ser el rol de la
pròpia administració.

●

Base de dades pública i oberta d'empreses, emprenedors, comerços i entitats, etc. Disponible des
del web del consorci.

(D) Coneixença i Networking
En aquesta taula, no hi va haver amfitrió. La taula va esdevenir un espai de contactes per tal d'impulsar la
coneixença del teixit empresarial del Lluçanès entre sí i amb l'administració. Es buscava anar més enllà
del networking, i que fos un empenta inicial a generar confiança entre els participants.
Els objectius específics de la participació en aquesta taula van ser:
1. Donar a conèixer l’empresa o negoci.
2. Donar a conèixer els productes o serveis de l’empresa, destacant sobretot l’aposta pels productes més
innovadors.
3. Detectar oportunitats de negoci.
4. Conèixer potencials clients o socis comercials.
5. Promocionar la coneixença de les persones que estan al capdavant de cada una de les empreses.
6. Consolidar relacions entre les empreses.
7. Conèixer millor els clients actuals.
La tècnica que es va aplicar fou la de l'elevator pitch. Es tracta d'un discurs molt breu per explicar qui ets i a
què et dediques de forma clara i atractiva per captar l'atenció de la persona a qui t'adreces. L'objectiu és
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generar prou curiositat en el teu interlocutor perquè et demani per parlar-ne més àmpliament a posteriori.
Plantilla elevator pitch

Així, els participants van tenir l’oportunitat de realitzar una petita presentació de la seva empresa i/o negoci
cap els representants d’altres empreses amb els quals coincidien a la taula. Aquesta presentació, es reforçava
amb la participació anterior, o posterior a les següents taules de debat, en la qual van tenir oportunitat de
debatre problemàtiques i solucions de manera conjunta.
Com que el context de la taula era molt limitat en el temps, aquesta tècnica fou prou adequada. A més, els
participants van tenir l'oportunitat d'aprendre-la creant el seu propi pitch en menys de 3 minuts, a partir
d'una plantilla i unes simples indicacions. I així, poder-se presentar amb més eficàcia tant en aquesta taula
com en les altres en torns següents.
Es tractava que en aquesta primera part del torn de la taula de coneixença reflexionessin i identifiquessin bé
com comunicar a què es dediquen (solució – productes o serveis), quins beneficis aporten als seus clients
(perquè els paguen, realment), i finalment els posicionament i diferenciació (perquè ells i no una empresa de
la competència).
I en la segona part de la taula, cada un dels participants tenia un minut per presentar-se a través de l'elevator
pitch, amb la finalitat de donar-se a conèixer i de captar l'atenció d'algun dels altres participants.
L'objectiu principal era que s'acabessin coneixent els diferents participants, i que en alguns casos pogués ser
un primer pas d'una relació professional de col·laboració profitosa.
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PARTICIPANTS
Per finalitzar, em resum de les persones participants i els organismes, i/o empreses a les quals representen:
Cognoms i nom

Empresa

Alises, Jesús

Partitures I edició musical

Barniol, Xavier

Consorci del Lluçanès

Carrera, Esther

Torex

Casamada, Josep

Creacció

Casanova, Laura

Casanova Turisme

Colell, Gemma

Grans de Lluçanès

Colomé, Ramon

Emprenedor

Corominas, Lourdes

Grans de Lluçanès

Costa, Jaume

Rotorprint, SL

Faura, Maria

Consorci del LLuçanès

Juvanteny, Montse

Ajuntament de Prats Lluçanès

Macià, Núria

Creacció

Mas, Anna

Ajuntament Olost

Massana, Dani

La Volta interiorisme

Mejías, Laura

Consorci del LLuçanès

Monzó, Isaac

Restaurant Cal Triunfo

Peraire, Isaac

Ajuntament de Prats de Lluçanès/Consorci del
Lluçanès

Plans, Jordi

Cooltur

Pons, Eva

Masia Vilasendra

Saus, Miquel

Associació des. rural de la Catalunya Central
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Sellarès, Laura

Consorci del Lluçanès

Solà, Jordi

Jordi Solà

Torres, Montserrat

Ajuntament St. Feliu Sasserra

Sucarrats, Marc

Ajuntament Oristà

Vilalta, Gemma

Indomit

Vilaró, Josep

Ecoplans Lluçanès 2009, SL
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Agraïments a tots els participants i col·laboradors.
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