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L’emprenedoria i
el sistema educatiu

D’untempsençà,
semblacomsi
l’emprenedoria
s’hagiconvertiten
lasolucióamolts

delsproblemesqueensenvolten, inde
pendentmentdelseuorigeneconòmic,
políticosocial.Jaquedenoblidatsaquells
anysnotan llunyansenquèparlard’em
prenedoriarepresentavagairebéunsacri
legipera l’statuquo.Aixímateix, jasigui
comunatendènciapassatgeraambméso
menysempremta,espodriadirqueara
l’emprenedoriaestàdemoda.
Enaquestsentit, l’emprenedoriaha

passata formarpartdel relathabitualdels
partitspolítics,que l’haninclòsenelsseus
programeselectorals;de lesadministra
cionspúbliques,quehanproposatuna
granvarietatd’accionsadreçadesal fo
mentde l’activitatemprenedora, i, en
general,delsmitjansdecomunicació,
queamplifiquenlasevarepercussióen
lasocietat.Peròenquin llocs’ubicael
sistemaeducatiuenaquestnouescenari?
L’emprenedoria,entesacomla iden

tificació, l’avaluació i la implementació
d’unaoportunitatdenegocio,entermes
mésgenerals, referidaal llançamentd’un
projecteounaactivitatambcertesdosis
deriscquecomportaundeterminates
forçatenentaunafinalitatconcreta,
semblaquehapassatdesapercebudai
deambulantenbonapartdelsprocessos
formatius.
Mentrequeempresesde l’anomenada

economiacol∙laborativa,apartirbàsica
mentdelcomponent tecnològic (plata
formesvirtuals,mercatsen línia, aplica
cions...), vancomplementant, i fins i toten
algunscasossubstituint,modelsdenegoci
presumptamentobsolets, el sistemaedu
catiusegueix impertèrritalsdiferents
senyalsdefumqueliarribenper totarreu.
EnsónunbonexempleUber(quepro

porcionaunaxarxadetransportconnec
tantpassatgersambconductorsdevehi
cles) iAirbnb(queposaencontactepropi
etarisd’habitatgesambusuaris interessats
a llogarlos), companyiesqueestanrevo
lucionantnotansolselmónempresarial,
sinótambélesrelacionssocials.Defet,
l’appsalitzaciódelavidaquotidianaacom

panyadaper laseva insaciable legióde
dispositius (mòbils,microportàtils,
tauletes, rellotges...) i les temptadores
xarxessocialsvirtuals (Facebook,Goo
gle+,Twitter,Linkedin...)vanenvaint
progressivament lesnostrescoordenades
espaitemps, sensetenirgairebéalèper
reaccionar,mentrequeel sistemaeduca
tiusembla immuneaaquestavoràgine
tecnològicadecanvis irreversibles i tints
rupturistes.
Certament,elscontingutsdecreativitat

comapilar fonamentaldequalsevolpro
césemprenedorhanbrillatper laseva
absènciaen lanostraeducació.Alseutorn,
parlarsobreemprenedoriaa lesaules i
promoureaccionsemprenedoreshare
sultatmésaviatatípic iexcepcional.Segu
ramentelprofessorat tampochatingutel
suport iels incentiussuficientspersub
mergirseen l’universemprenedor.
Tot iqueòbviamentel sistemaeducatiu

hacanviat forçaenlesdarreresdècades,
engeneralelsmodelsd’ensenyament
segueixenpatintdemalssimilars.Siens
referimal’àmbituniversitari, fentuna
ràpidafotografiapanoràmicaobservarem
quel’examensegueix instal∙latcoma
mètoded’avaluacióperexcel∙lència, la
classemagistralencaras’imposacoma
sistemaprincipaldetransmissiódecon
tinguts, lamemòria i larepeticiósónels
mecanismespreponderantsd’aprenentat
ge ielserrors,en llocderescatarloscoma
partcruciald’aquestprocésd’aprenentat
ge, solenpenalitzarmésomenys,com
tempsenrere.Aixídoncs, sensedesmerèi
xeralgunes iniciativesperegrinesque
s’estanduenta terme,semblacomsies
continuessinutilitzantestratègies jaob
soletesper tald’enfrontarsealsnous
reptesdelsprocessos formatius,dema
neraque laurgèncias’imposaalqueés
realment important.
Es tractionod’unabombollaemprene

dora–el tempshodirà–,enunentornon
elsprocessosconvencionalsdesocialitza
cióesdifuminenambinternet iaparent
mentelmónespot tenirenunclic, caldria
impregnarel sistemaeducatiud’actituds
emprenedores, sobretotpel seupaper tan
rellevantcomamotordedesenvolupa
menteconòmic i social. |
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Baleària busca
casa pròpia

Aintzane Gastesi
La naviliera Baleària, propietat
d’Adolfo Utor i el grup Matutes,
buscacasapròpiaaBarcelonades
prés de registrar un creixement
d’un 14% tant en nombre de pas
satgerscomencàrregael2016.Se
gons va informar la companyia,
quearaatracaelsvaixellsalsmolls
de Drassanes i el Port Nord, està
negociant amb el port de Barcelo
na la construcció d’una terminal
pròpia.
Baleària opera tres rutes diàries

entre Barcelona i Mallorca, Me

norca i Eivissa que incrementa
amb una freqüència extra els me
sos d’estiu. El 2016 la naviliera va
transportar 360.000 passatgers i
1,8 milions de metres lineals de
càrrega des de Barcelona, cosa
que suposa un increment d’un
14% respecte de l’any anterior,
tant pel que fa a passatge com a
càrrega. La naviliera va començar
aoperaraBarcelonael2003.
Aquesta setmana Baleària va

anunciar un pla d’inversions de
450 milions d’euros els pròxims
cinc anys, la majoria destinats a
nousvaixells imodernitzacióde la
flota,desprésd’obtenirunbenefici
de 39 milions d’euros el 2016, un
38%mésqueenl’exercicianterior.
En l’exercici del 2016 (de l’1 de

novembreal31d’octubre), lacom
panyia va facturar 329,5 milions
d’euros, un 13%més que el 2015, i
el resultatd’explotacióvapujarun

17%, fins a 78,8milions, uns resul
tats “lleugerament superiors” als
del 2009, els millors que ha regis
trat lanaviliera.
Segons va informar el grup,

320 milions dels 450 del pla d’in
versions20172021esdestinarana
renovar la flota. D’una banda, la
companyia adquirirà tres nous
vaixells intel∙ligents (smartships)
propulsats per gas natural: actual
mentunestàconstruccióa ladras
sana LaNaval, i dos, a la italiana
Cantieri Navale Visenti. D’altra
banda, el grup preveu la compra
d’altres vaixells i lamodernització
de la flota per remotoritzacions,
és a dir, reconversió en motors
degas.
La resta de la inversió, després

de dedicar 320 milions a vaixells,
es dirigirà a les noves terminals
que construirà a Barcelona, on el
projecte està bastant avançat, i a
Palma, així com a València, on la
ubicació de l’estació marítima és
provisionaldesde fadeuanys.

L’any passat Baleària va trans
portar un 10% més de passatgers,
de vehicles i de càrrega rodada,
fins als 3,5 milions de passatgers,
750.000 vehicles i més de cinc
milions de metres lineals de mer
caderies de les rutes nacionals
(illes Balears, Ceuta iMelilla), i va
augmentar un 15%el trànsit inter
nacional (en les seves rutes Estats
UnitsBahames, al Marroc i a Al
gèria).
Baleària, que té 1.500 treballa

dors,preveuqueeltrànsit interna
cional passi de representar el 2%
de la facturació al 50% en un ter
mini de cinc a deu anys, amb els
projectes al Carib i les línies del
nord de l’Àfrica. Els projectes
d’operacions de l’empresa aCuba,
segonsreconeix la firma,estanpa
ralitzats davant la imprevisibilitat
del president dels Estats Units,
DonaldTrump. c

La naviliera
creix a Barcelona
un 14% i negocia la
construcció d’una
nova terminal
amb el port
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