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Sobre l’autor: qui sóc

• Nascut a Sabadell, el 1970.
• Casat i amb dos fills.
• Emprenedor.

Un emprenedor, doncs, acobla un seguit de recursos (diners, 
persones, idees) i els integra en una estratègia definida. 
Organitza, vehicula i assumeix riscos.



Sobre l’autor: la meva formació

• Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
• Màster en Màrqueting i Distribució Comercial.
• PDG de l’IESE.
• Màster en Compravenda d’Empreses.

Dedico 2.240 hores a l’any a la feina, 
de les quals un 22% són formació
rebuda.

Visita el meu 
perfil!



Sobre l’autor: la meva experiència

• He endegat empreses en diversos sectors, per exemple 
a serveis, comercialització, restauració, producció...

– Als quinze anys, una empresa que fabricava líquid de lentilles.
– Als dinou anys, vaig dissenyar una banyera per a discapacitats

(premi a la Innovació Tecnològica del CDTI).
– Als vint-i-nou anys, una empresa de hot dogs.
– El 1995 vaig fundar Mercaconsult.

Em temo que si ets emprenedor, ho 
seràs tota la vida.



Empresa de líquid de lentilles (1985)

La capacitat de l’emprenedor per innovar i dirigir 
una empresa es palesa en el seu track record.



Empresa de hot dogs (1999)

L’emprenedor

El Family, 
Friends & Fools



Mercaconsult (1995)Mercaconsult (2011)



Ara, entre d’altres...

Fundada el 1995 a Sabadell

2009. Mercaconsult cofunda RHed

2009. Es funda Mercafinances

2011. Es funda Mercadigital-SMI

Mercaconsultsuport 2007. Es funda Mercaconsultsuport



Projectes en curs

• Actualment, tinc tres 
projectes en curs:

– Oci familiar
– Producció tèxtil
– Espectacle musical



Els fracassos...

• Canal Juegos
• BCN Licensing

Emprendre és assumir riscos, i assumir riscos vol dir que es 
pot perdre. Allò important no és caure, sinó com de ràpid te’n 
pots aixecar.



El llibre

• Per a emprenedors.
• Per als qui es plantegen ser-ho.
• Combina aspectes emocionals i tècnics.
• Basat en experiències reals del propi autor.
• Llenguatge planer i entenedor. 



El llibre

PART I. L’EMPRENEDOR I LA IDEA
1. La decisió d’emprendre: El component personal

• Sortir de l’atur.
• Guanyar més diners.
• Ser el meu propi cap.
• Tenir prestigi social.
• Portar a terme el meu somni.



El llibre

PART I. L’EMPRENEDOR I LA IDEA
1. Avaluant-me com a emprenedor: Comencem!

• Per què ho fas?
• Què t’agrada més, gastar o invertir?
• Què hi diuen, els pares? En necessites                             

l’opinió?
• Què hi diu, la teva parella?
• Parlant de parella, li agrada gastar més                                     

del que guanya ella?



El llibre

PART I. L’EMPRENEDOR I LA IDEA
1. Avaluant-me com a emprenedor: Comencem!

• Treballes per assegurar el futur dels teus fills? De debò?
• Et deixaries diners a tu mateix?
• Eres bon estudiant? Destacaves en alguna cosa?
• Has perdut diners alguna vegada?
• T’avorreixen les converses amb els empleats de banca o amb 

els funcionaris?



El llibre

PART I. L’EMPRENEDOR I LA IDEA
1. Avaluant-me com a emprenedor: Comencem!

• Saps fer alguna cosa millor que ningú?
• Dels tres pilars tradicionals, família, feina i llar, quants es 

belluguen al mateix temps?
• Pregunta secreta: t’estimes per sobre de tot i de tothom?
• Algú t’ha sorprès darrerament amb algun coneixement nou?



El llibre

PART I. L’EMPRENEDOR I LA IDEA
1. Avaluant-me com a emprenedor: Comencem!

• Penses que els culpables de la crisi són els                            
altres?

• Tu ets de “números”? Ets de “persones”?
• Tens diners i capacitat creditícia?
• Ets un referent per als qui t’envolten?                                         

Et deixaran diners?
• T’escoltes quan parles?
• T’agrada fer el que vas a fer?



El llibre

PART I. L’EMPRENEDOR I LA IDEA
1. Avaluant-me com a emprenedor: Comencem!

• Vas perquè et formin o no en tens temps?
• Et queixes molt o t’expliquen les penes?
• Penses que treballar no ho és tot?
• Què t’agrada més: emprendre, dirigir o ser propietari?
• Als cinquanta t’ho vendràs tot i et jubilaràs?
• Si fracasses, què et pot passar? (autoestima ferida, 

supervivència econòmica...)



El making off

Un emprenedor, doncs, acobla un seguit de recursos (diners, 
persones, idees) i els integra en una estratègia definida. 
Organitza, vehicula i assumeix riscos.



Moltes gràcies per la vostra atenció!!

merc@der.cat

Més informació o compra del llibre: s.verdu@mercaconsult.cat

àngel guimerà, 25, entl. 08201 sabadell
tel. 937 26 88 77
info@mercaconsult.cat
www.mercaconsult.cat


