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PRÒLEG

És d’agrair la publicació d’aquest llibre, impulsat per la Càtedra per al Foment de la 
Innovació Empresarial, que recull les experiències d’una quinzena de persones que han 
iniciat projectes empresarials de caràcter innovador. Un conjunt d’iniciatives que han estat 
guardonades en diferents edicions del Premi Emprèn de la Diputació de Tarragona i que 
ara, mercès a aquesta publicació, podem conèixer amb cert detall.

Aquest conjunt de projectes empresarials nous duts a terme per un seguit de persones ens 
aporta una visió àmplia i pràctica del que significa emprendre i innovar. Uns emprenedors i 
emprenedores que ens fan entendre les dificultats superades i les oportunitats aprofitades 
que han portat a l’èxit de les seves iniciatives, i a qui cal donar l’enhorabona, sobretot tenint 
presents les dificultats de l’entorn econòmic d’aquests darrers anys. Es tracta, doncs, d’una 
informació valuosa per iniciar projectes innovadors, tant per a les institucions com per al 
conjunt de la societat.

Aquest llibre esdevé un bon exemple de la tasca que duu a terme la Càtedra per al Foment 
de la Innovació Empresarial amb l’objectiu de promoure la innovació i la competitivitat 
de les empreses de la demarcació del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Una 
iniciativa que se suma a altres actuacions de la Universitat per al foment de la innovació 
i l’emprenedoria, com ara URV-Emprèn, adreçades tant a la pròpia comunitat com a la 
societat en general.

La URV, des de l’inici, va posar especial èmfasi en l’activitat investigadora com a suport d’una 
bona docència i d’una transferència sòlida de coneixement a la societat. Un compromís 
amb el desenvolupament social, econòmic i cultural que, ara, en plena celebració dels 
25 primers anys de la institució, volem enfortir per avançar amb celeritat i fermesa cap a 
aquesta economia innovadora generadora de nous llocs de treball de major valor afegit, i 
per aportar-hi el màxim del nostre potencial. 

L’impuls a l’emprenedoria i la innovació s’ha convertit en un dels reptes del nostre país en 
el marc d’aquesta economia basada en el coneixement. Per tant, cal que les universitats, 
plenament conscients d’aquesta necessitat, posem a disposició de la societat el coneixement 
generat, ja que l’èxit de tota institució universitària no només es valora per la formació i per 
la transferència de coneixement, sinó també, i cada vegada més, per l’impacte social de la 
seva recerca.

Josep Anton Ferré Vidal 

Rector de la Universitat Rovira i Virgili
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PRÒLEG

La cultura emprenedora és una actitud que implica un posicionament personal i un capteniment professional. 
Vol dir assumir, amb tot el que representa, el compromís i el gran repte d’iniciar un projecte empresarial.

Aquest llibre és un reconeixement al caràcter emprenedor que ha identificat el desenvolupament econòmic i 
social de les nostres comarques. L’exposició dels testimonis que trobareu en aquestes pàgines és una mostra 
de la vitalitat de la societat del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, i alhora, vol fer un reconeixement 
a la cultura emprenedora de les nostres contrades.

Les experiències emprenedores que descobrireu a continuació són una mostra del treball, l’esforç, la 
capacitat d’assumir riscos, el tarannà i el leitmotiv d’aquestes persones.

Celebrem, una vegada més, que la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili,  a través de la Càtedra 
de Foment de la Innovació Empresarial, coincideixin en els seus interessos. Aquest recull d’experiències 
reflecteix la voluntat de desenvolupar conjuntament accions que contribueixin al progrés de la difusió del 
desenvolupament de la societat i la promoció del talent emprenedor, la innovació i el coneixement. En 
definitiva, el treball en xarxa amb els agents públics i privats de la demarcació vinculats a l’emprenedoria vol 
establir una relació de complementarietat que permet afavorir sinergies i sumar esforços per tal de donar 
suport al nostre teixit socioeconòmic, consolidar empreses ja existents i promoure’n de noves, fomentant 
l’activitat emprenedora de forma transversal. Tot plegat per potenciar la creació d’empreses competitives i 
sostenibles que generin llocs de treball.

Des de la Diputació de Tarragona, en línia amb l’estratègia corporativa i lligada a la col·laboració amb 
l’activitat econòmica local, es realitza una tasca de dinamització dels sectors productius per enfortir i millorar 
la competitivitat de les empreses. També es vol aprofundir en el treball amb les persones emprenedores de 
casa nostra. De fet, totes les que coneixereu en aquest compendi, han sigut guanyadores o reconegudes 
en els Premis Emprèn dipta.cat de la institució, que tenen l’objectiu de fomentar l’emprenedoria a les 
comarques tarragonines des d’una doble vessant: territorial i sectorial. Des de la vessant territorial, es pretén 
recolzar iniciatives que tenen lloc a les deu comarques de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona; 
i des de la vessant sectorial, s’abracen iniciatives que tenen lloc en totes les indústries i serveis. Per això 
hem cregut que cadascuna d’elles pot aportar diferents elements de reflexió sobre el potencial de futur de 
l’economia d’aquí i de la resta del nostre país. 

El mentoring, la tutorització, el suport a l’accés al finançament, són un ampli ventall de possibilitats que 
ofereixen diferents entitats de la nostra regió; i és que l’administració pública ha de creure en la responsabilitat 
col·lectiva d’emprendre iniciatives. Les administracions, a través dels seus tècnics i tècniques, són agents de 
cooperació, lideratge i impuls per construir projectes i rendibilitzar els recursos de les nostres comarques.

Us animem a participar d’aquestes experiències emprenedores i vitals que us faran descobrir tota una 

gamma de productes i serveis que han contribuït al dinamisme de la nostra economia.

Josep Poblet
President de la Diputació de Tarragona



8



9

La figura de l’emprenedor

Durant aquests anys de crisi econòmica i social, la figura de l’emprenedor ha assolit un gran 
protagonisme. Davant de la desorientació que representa la revolució tecnològica vinculada 
a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i la seva incapacitat per donar 
respostes en el camp del mercat de treball i el benestar social, els emprenedors emergeixen 
com una solució parcial als reptes de les societats modernes. Sembla que els emprenedors, 
majoritàriament joves amb una sòlida formació acadèmica, no tenen por a l’hora d’assumir 
riscos i tirar endavant els seus projectes empresarials.

Hem d’acceptar que, des dels primers anys del segle XXI, a l’entorn de la figura de 
l’emprenedor s’ha construït un relat èpic, simpàtic i optimista que destaca la capacitat 
de les petites iniciatives empresarials per compensar la destrucció de llocs de treball 
que estan duent a terme les grans corporacions empresarials. És cert que l’emprenedor 
qüestiona l’statu quo del model econòmic imperant, però també ho és que difícilment 
aquestes iniciatives poden compensar la destrucció massiva de llocs de treball que estan 
experimentant les economies industrials. 

Ens trobem en un món que tot just està emergint, ple de noves oportunitats i d’incerteses, 
i que ens obliga a explorar quines seran les seves implicacions laborals, econòmiques i 
socials. En aquest nou escenari l’emprenedor no deixa de ser un actor clau que tot fa 
pensar que cada vegada assolirà un major protagonisme. 

La nostra societat mai no havia gaudit d’un sistema educatiu tan potent com l’actual en 
tots els nivells (primari, secundari i universitari), tot i que tampoc mai les generacions de 
joves ben educats havien conegut tants entrebancs per trobar una ocupació adient. Aquí 
és on apareix la figura de l’emprenedor. Són aquells joves, noies i nois, que tenen iniciativa 
per tirar endavant nous projectes de risc i creen noves oportunitats laborals per a joves 
qualificats. Sovint sembla que es tracta de personatges mítics, i de tant insistir en el valor 
de la seva gesta fins i tot s’ha generat una mena de «mite de l’emprenedor». 

Podem definir l’emprenedor com la persona capaç de convertir una idea en un projecte 
econòmic concret, ja sigui una empresa o una organització social. És una figura versàtil, 
ja que pot actuar per lliure a partir de la seva iniciativa personal o pot facilitar el canvi i la 
innovació quan assumeix tasques d’inventor o gestor al si d’una empresa. En el decurs del 
cicle de vida d’un projecte empresarial, la figura de l’emprenedor adopta rols diferents. 
Durant els primers anys, l’emprenedor que inventa o innova tira endavant un projecte 
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empresarial, més o menys dotat de recursos propis, i a mesura que l’aventura madura, la 
iniciativa es fa gran fins a transformar-se en una organització empresarial. Així doncs, el 
paper de l’emprenedor canvia segons l’evolució del cicle de vida del projecte empresarial que 
duu a terme. La dimensió inicialment desestabilitzadora i, sovint, ingènua de l’emprenedor 
va evolucionant fins a transformar-se en un projecte més consolidat. Aquesta és una de les 
virtuts de l’emprenedor: la natura dinàmica i no pas estàtica del paper que té en l’economia.

D’altra banda, la figura de l’emprenedor comparteix molts aspectes amb l’empresari. Per 
a alguns, l’empresari és el quart recurs de l’economia juntament amb la terra, el treball i el 
capital. L’empresari és el factor organitzatiu que s’encarrega de la coordinació de la resta 
de factors que formen part de tot projecte empresarial. És aquell que recull la informació 
necessària de l’interior de l’empresa i dels mercats per assumir els riscos corresponents i 
prendre les decisions pertinents. Per la seva banda, l’emprenedor transcendeix la figura 
de l’empresari, ja que crea nous projectes empresarials de risc, introdueix innovacions i 
explora noves oportunitats en la mateixa frontera de l’economia. En definitiva, l’empresari 
s’encarrega de l’organització de l’empresa i aprofita el seu bon olfacte per prendre decisions 
sobre les inversions i les compres que ha de fer l’empresa, mentre que l’emprenedor és 
l’innovador que crea noves oportunitats de negoci i explora en la frontera del coneixement.

En els relats polítics, els organismes internacionals, les polítiques dels governs i les recerques 
dels acadèmics la figura de l’emprenedor recupera un protagonisme que havia perdut. 
Sembla que sense la implicació dels joves emprenedors no podrem sortir de la recessió 
actual. En la societat del segle XXI la participació dels emprenedors esdevindrà un element 
molt més proactiu que en el passat. El gran nivell formatiu de les noves generacions, les 
dificultats del sistema actual per crear els perfils laborals adients i les actuals tecnologies 
TIC, juntament amb les xarxes socials, fan preveure que les iniciatives emprenedores tindran 
més protagonisme que temps enrere. A més, en una època de canvi com l’actual, l’aparició 
d’aquestes microiniciatives empresarials millora la capacitat de les economies actuals per 
adaptar-se als nous escenaris, aprendre, corregir els erros i sobreviure en entorns cada 
vegada més incerts.

Ara bé, si volem entendre satisfactòriament la figura de l’emprenedor, és recomanable 
observar-la amb una mica de perspectiva. Convé revisar, encara que sigui breument, com 
han tractat aquesta figura els economistes que se n’han ocupat.

El paper de l’emprenedor ha cridat l’atenció dels observadors des del segle XVIII. El mot té 
l’arrel en la paraula francesa entrepreneur. Richard Cantillon va ser el primer que va definir 
la figura de l’emprenedor en el seu tractat Essai sur la nature du commerce en général 
(1755). Segons l’erudit francès, l’emprenedor és aquell que assumeix riscos i pren decisions 
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sobre l’ús dels recursos. A partir d’aquesta aportació pionera, tot un seguit de lletraferits 
van mostrar un gran interès per interpretar aquesta figura. No cal dir que el repte no va ser 
gens fàcil i, fruit d’això, la varietat d’interpretacions és considerable.

Anys més tard, Adam Smith, en la seva gran obra The Wealth of Nations (1776), va posar 
l’accent en la capacitat organitzativa de l’emprenedor i en la seva habilitat per donar una 
resposta adequada a la demanda. Per a Smith, l’emprenedor és l’agent del canvi que amb 
les seves decisions individuals subministra els béns i serveis que demanda el mercat. Ja 
en el segle XIX, Jean Baptiste Say, en el seu Traité d’économie politique (1803), defineix 
l’emprenedor com l’individu que concep l’empresa o es fa càrrec d’ella, que descobreix 
i explora noves oportunitats, i que encarna la força motriu de les transformacions i les 
millores de l’economia. 

Per a Say emprenedor i empresari són, gairebé, els mateixos. L’emprenedor o l’empresari 
no són només aquells que organitzen la producció, sinó també aquells que assumeixen els 
riscos en matèria econòmica. Són els que comprometen el seu treball i la seva fortuna en un 
projecte. Segons Say, la seva retribució té tres components: el pagament dels interessos dels 
capitals invertits, el salari que perceben pel seu treball i, finalment, el premi que perceben 
pel risc assumit. 

Anys més tard, Carl Menger, en els seus Principles of Economics (1871), defineix 
l’emprenedor com l’agent del canvi que és capaç de transformar els recursos productius 
per obtenir béns i serveis ben valorats pels consumidors. Segons Menger, l’emprenedor és 
gairebé un visionari que té l’astúcia de veure més enllà de la realitat actual i la capacitat 
de crear els mitjans necessaris per obtenir els béns i serveis que demanda el mercat. Sens 
dubte, a les obres d’economistes tan importants com ara Smith, Say, Mill i Menger la 
figura de l’emprenedor ocupa un lloc destacat. És un factor determinant del canvi, de la 
innovació i de la dinàmica dels mercats i, no cal dir, s’erigeix com un actor imprescindible 
del creixement econòmic i del benestar social.

Si avancem una mica i entrem en ple segle XX, trobem una sèrie d’autors que aprofundeixen 
bastant en la figura de l’emprenedor. Els primers són Frank Knight i Friedrich Hayek que, al 
llarg dels seus estudis, es van ocupar de la naturalesa dels mercats i de les organitzacions 
empresarials i, evidentment, també de la figura de l’emprenedor. Segons Knight, 
l’emprenedor és aquell que assumeix els riscos relacionats amb l’activitat econòmica, mentre 
que Hayek el defineix com el que gestiona la informació i adopta les decisions econòmiques 
al si del sistema de preus. Segons Hayek, el gran repte de les societats modernes no només 
consisteix a saber assignar els diferents recursos, sinó a gestionar millor la informació per 
tal de prendre les decisions més correctes. Hayek explica que moltes iniciatives empresarials 
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no seran acceptades pel mercat i fracassaran, mentre que d’altres connectaran més 
amb les demandes dels consumidors i triomfaran. En certa mesura, adopta la idea de 
l’evolució darwiniana a l’hora d’interpretar la dinàmica de l’economia quan afirma que els 
emprenedors més hàbils per aprendre i interpretar les tendències futures del mercat seran 
els que sobreviuran.

Després de Frank Knight i Friedrich Hayek, trobem una figura cabdal en l’economia de la 
innovació que tracta el concepte de l’emprenedor innovador: l’economista austríac Joseph 
Schumpeter. Aquest economista va tenir l’habilitat d’incorporar la figura de l’emprenedor al 
relat econòmic. En la seva obra Capitalisme, socialisme i democràcia (1942), argumentava 
que quan les empreses competeixen, no ho fan tant baixant els preus com introduint 
innovacions. Segons Schumpeter, la figura de l’emprenedor és l’agent del canvi que 
introdueix les innovacions i, en certa mesura, desestabilitza els mercats. L’emprenedor és 
l’element dinàmic, actiu e innovador que posa a proba l’equilibri del mercat i en innovar, 
n’expulsa les empreses més ineficients. 

L’emprenedor innovador obté beneficis extraordinaris en la mesura que és capaç de 
mantenir-se com a únic productor gràcies a la innovació que ha introduït en el mercat. 
Quan la innovació té èxit, l’emprenedor es converteix en monopolista temporal, si bé tard o 
d’hora els beneficis extraordinaris que percep com a monopolista desapareixen per l’acció 
dels imitadors. L’emprenedor innovador és una figura dinàmica que no es pot permetre el 
luxe de baixar la guàrdia. En el moment en què baixi el ritme, els que van per darrera el 
superaran ràpidament.

Actualment, els economistes vinculen la figura de l’emprenedor amb la societat del 
coneixement i la capacitat que tenen les nostres societats per invertir en recerca i innovar. 
Com afirma David Audretsch al seu llibre Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth 
(2006), l’emprenedor és una força constructiva que facilita la difusió del coneixement i de 
les idees, crea noves oportunitats de negoci i opera en una escala diferent de la de les grans 
empreses globals. 

En un escenari on el coneixement s’erigeix com la principal força del creixement econòmic, 
l’emprenedor esdevé l’agent que facilita la circulació de les noves idees des del món de 
la investigació als respectius mercats. Segons l’OCDE, «els emprenedors són agents del 
canvi i del creixement, i poden actuar per accelerar la generació, difusió i aplicació d’idees 
innovadores. Els emprenedors no només busquen i identifiquen oportunitats econòmiques 
potencialment rendibles, sinó que estan en posició d’assumir riscos si les seves intuïcions 
són bones» (OCDE, 1998, 11).
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Tot i la gran importància social i econòmica de la figura de l’emprenedor, a les nostres societats 
les barreres socials i financeres que troben els joves per tirar endavant un projecte innovador 
són elevades. Com a conseqüència d’això, el nombre d’emprenedors que sorgeixen cada 
any se situa molt per sota del volum que seria desitjable. Els elevats riscos a què s’enfronten 
i la gran mortalitat dels projectes —més de la meitat tot just sobreviuen al voltant de quatre 
anys— fa que el nombre d’emprenedors en economies com ara la catalana se situïn molt 
per sota del nombre socialment desitjable. És per això que les agències del govern (com 
ara ACCIÓ a Catalunya), les universitats (com ara la URV) i les institucions públiques (com 
ara la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de la demarcació) despleguen iniciatives i 
programes que tenen com a finalitat fomentar la creació de noves empreses innovadores.

Tot i els esforços fets en els darrers anys, encara cal fer-ne més. Avui dia el nombre 
d’emprenedors innovadors a Catalunya se situa bastant per sota del nostre potencial com 
a país. Si bé Catalunya gaudeix d’una taxa d’emprenedoria superior a la mitjana espanyola, 
estem per sota dels nivells registrats en altres països europees. Encara queda molt per fer, 
però hem d’acceptar que els avenços dels darrers anys han estat considerables. 

La demarcació de Tarragona és una bona mostra dels esforços que fan les institucions 
locals i supralocals per crear un entorn favorable per als nostres emprenedors. Un exemple 
d’aquestes actuacions són els Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona, que ja van 
per l’onzena edició, l’objectiu dels quals és fomentar l’emprenedoria a les comarques 
tarragonines des d’una doble vessant: territorial i sectorial. Des de la vessant territorial, es 
pretén recolzar iniciatives que tenen lloc a les deu comarques de les Terres de l’Ebre i del 
Camp de Tarragona; i des de la vessant sectorial, s’abracen iniciatives que tenen lloc en 
totes les indústries i serveis. 

Els Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona tenen una vocació transversal i, a la vegada, 
una visió estratègica, ja que són específics per als projectes que s’ajusten a les característiques 
de la demarcació. Així, el premi «Turisme, cultura i experiències» incentiva els projectes que 
desenvolupen la seva activitat en els camps de la promoció turística i cultural; el premi «Salut 
i esport» fomenta les iniciatives empresarials de l’àmbit de la promoció i millora de la salut 
i l’activitat esportiva; el premi «Tecnologia i innovació» incentiva les iniciatives relacionades 
amb l’R+D+I; el premi «Eficiència energètica i sostenibilitat» potencia projectes que tenen 
com a objectiu millorar l’eficiència energètica i la innovació en matèria mediambiental, 
i, per últim, el premi «Economia social» recolza els projectes que tenen com a objectiu 
promoure el cooperativisme i el benestar social.

Per posar en valor la feina que s’està fent a les comarques del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre, la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació va decidir 
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tirar endavant aquesta obra amb el suport de la Diputació de Tarragona.

El llibre que teniu a les mans no recull totes les iniciatives que han estat guardonades pels 
Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona. Aquest llibre és sols un tast de la multitud 
d’iniciatives, la majoria protagonitzades per joves, que posen de relleu la vitalitat d’una part 
de la nostra societat, malgrat les adversitats que sovint troben pel camí.

Hem triat quinze projectes que han participat o han estat reconeguts en alguna de les 
categories de les darreres convocatòries dels Premis Emprèn de la Diputació. N’hi ha de 
totes les comarques del territori: Ramats al Bosc, de l’Alt Camp; Cooperativa Les Atxes, del 
Baix Camp; Cubykayak i Deltacleta, del Baix Ebre; Laboratori de matemàtiques Aula Sofia, 
del Baix Penedès; Funeconca, de la Conca de Barberà; Filmsnòmades, del Montsià; Celler La 
Placeta, del Priorat; La Casa del Castell, de la Ribera d’Ebre; Cereria Antiga Casa Corderet, 
Chess Live, Citysens, Petits Enginyers i Tarragona Hostel, del Tarragonès, i ViOrigen, de la 
Terra Alta. 

Totes aquestes iniciatives estan relacionades amb activitats tan diferents com la silvopastura, 
la biomassa, el piragüisme o els esports aquàtics, els serveis turístics en bicicleta elèctrica, 
l’ensenyament, els serveis funeraris, la producció audiovisual, el món del vi, l’activitat 
hotelera ecoeficient, la fabricació i venda d’espelmes artesanes, la promoció dels escacs, 
els jardins verticals, la passió per la ciència o els allotjaments de baix cost. Un ventall prou 
ampli com per adonar-se que l’emprenedoria no és exclusiva d’un determinat sector i que, 
a la vegada, permet comprovar com molts dels entrebancs a l’hora de tirar endavant un 
negoci propi són compartits. 

El seu testimoni és molt valuós a l’hora de valorar la tasca dels emprenedors i d’avaluar les 
intervencions publiques destinades al foment i suport de l’emprenedoria. Tots reconeixen 
que hi ha instruments que els han estat molt útils i d’altres francament millorables. El llibre 
és un compendi de converses de més d’una hora, un intercanvi de documents i idees amb 
tots ells per comprendre les motivacions dels emprenedors, les dificultats que es troben i la 
seva visió de l’emprenedoria. 

Les entrevistes es van fer entre el desembre de 2015 i el juny de 2016. En la majoria dels 
casos la trobada va ser in situ allà on cadascun d’aquests emprenedors desenvolupa la 
seva activitat. Des de la Càtedra hem encarregat la redacció del llibre a una professional 
del periodisme amb una llarga experiència en el camp del periodisme econòmic. Es tracta 
de Núria Pérez Bautista, actualment sotsdirectora del Diari de Tarragona. Núria Pérez, 
llicenciada en Ciències de la Informació l’any 1996 per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i periodista especialitzada en temes econòmics i emprenedoria, ha treballat com 
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a col·laboradora freelance a El Periódico de Catalunya i com a redactora i redactora en 
cap al setmanari Dossier Econòmic, i ha estat consultora en comunicació empresarial al 
gabinet Impart, responsable de temes de comunicació a Redessa i directora de comunicació 
a l’Ajuntament de Reus. Volem agrair aquí la feina feta per Núria Pérez.

Des de bon començament volíem que el text fos, sobretot, un testimoni d’agraïment als 
emprenedors, per la qual cosa vam decidir que fos una obra força estètica en la mesura de 
les nostres possibilitats. Per això, agraïm la bona feina feta per Xavi Jurio. El seu testimoni 
fotogràfic posa de relleu el seu art i la seva professionalitat. Per últim, volem agrair el suport 
rebut per la Diputació de Tarragona i la col·laboració de la Càtedra d’Emprenedoria de la 
URV.

Agustí Segarra Blasco

Director de la Càtedra de Foment de la Innovació Empresarial  
Universitat Rovira i Virgili
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Ramats al Bosc
recuperar el pasturatge per prevenir 
incendis
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Eduard Balsells no va dubtar a canviar una 
feina fixa —amb un sou de 1.200 euros 
nets al mes per treballar quinze dies— i 
temps lliure per dedicar-se a l’ofici de pastor 
i complir així el seu somni d’infantesa. 
Un somni que no sap ben bé d’on li ve. 
Nascut i crescut a Igualada (l’Anoia, 1980), 
municipi de tradició industrial en el cuir però 
no ramader, creu que el seu avi patern —
natural de Gérgal (Almeria) i home de 
camp— va conèixer pastors, però en el seu 
entorn ningú s’ha dedicat a aquest ofici. Sí 
té clar que sempre li ha agradat el contacte 
amb la natura, buscar masos abandonats i 
imaginar-se una vida al camp; i ja quan els 
seus pares el portaven de petit als Pirineus, 
l’atreia la vida que feien els pastors.

Abans, però, va fer una mica de tot. Als setze 
anys va deixar els estudis i el seu pare li va dir 
que, si no volia estudiar, hauria de treballar. 
Va tenir diverses feines (rentaplats, carter, 
jardiner) fins que va trobar una ocupació en 
un refugi de muntanya del Pirineu. Allà va 
ser on va començar a pair la idea de tenir un 
ramat i dedicar-se a l’ofici de pastor.

Entretant, va tornar a estudiar, en aquest 
cas Treball Social, i va fer tasques de 
manteniment (no de treballador social) en 
un centre d’acollida de menors. Però no 
acabava de veure clar el seu futur. Tot i 
que es reconeix identificat amb les tasques 
socials, Balsells afirma que anava contra els 
seus principis cobrar un sou per fer tràmits 
per a persones desfavorides o gestionar 
PIRMI. Així que, animat per la seva xicota, 
amb qui comparteix l’afició per la natura, va 
decidir ocupar unes terres del Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat a Querol 
(l’Alt Camp), un municipi entre Igualada 
i Valls. Allà va començar un projecte de 
recuperació de la terra i de l’ofici de pastor. 
En l’actualitat hi viu quatre mesos a l’any, 
en un habitatge cedit pel jutge de pau a 
canvi d’arreglar-lo i tenir-lo al corrent del 
pagament d’impostos.

Prèviament, el 2005, havia començat a 
acompanyar pastors amb els seus ramats 
per conèixer més l’ofici: en Pasqual Molina, 
a Juncosa de Montmell, i en Joan Seguí, a 
Pontons. Cap d’ells li va recomanar dedicar-

Ramats al Bosc, recuperar el 
pasturatge per prevenir incendis
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s’hi i és conscient que molts dels seus 
raonaments són encertats: ser pastor és una 
feina molt sacrificada (es treballa de dilluns 
a diumenge) i amb molt poc rendiment 
econòmic. Però ell estava decidit a intentar-
ho i, malgrat haver estat a punt de llançar la 
tovallola, no es penedeix d’haver continuat. 
De fet, dos anys després, el 2007, es 
va matricular a l’Escola de Pastors de 
Catalunya, amb seu a Rialp (Pallars Sobirà) 
i de nova creació, i va formar part de la 
primera promoció. La teoria va anar bé. 
Les pràctiques amb el pastor, decebedores. 
Novament va ensopegar amb algú cansat de 
la duresa de l’ofici i que no entenia que algú 
altre el volgués aprendre, cosa que comprèn 
una mica, admet. Però mentre es preparava, 
Balsells va descobrir la silvopastura, una 
disciplina implantada fa un quart de segle 
als boscos francesos i des de fa uns anys 
també a Andalusia, i va decidir apostar-hi.

No hi ha ajudes per a pastors amb pocs caps 
de bestiar (el mínim són 500), de manera 
que el debutant va invertir 9.000 euros 
propis en la compra de 60 cabres blanques 
de Rasquera i la reparació del corral de 
Querol. «Era atrevit, perquè la finca no 
era meva, sinó de la Generalitat, però allò 
m’agradava», afirma. Prèviament ho havia 
parlat amb els veïns, que li van reconèixer 
que era el primer, en plena bombolla 
immobiliària, a no interessar-se pels terrenys 
amb afany especulatiu.

Va ser així com el 2009 va néixer l’Associació 
La Gaiata, amb seu a Querol, impulsada per 
Balsells i un grup de persones vinculades 

al sector agroforestal, com ara pastors, 

enginyers forestals, tècnics agrònoms, 

voluntaris d’agrupacions de defensa 

forestal, ecologistes, activistes socials en 

defensa de la pagesia local, consumidors de 

productes ecològics, etc. L’Associació, que 

pren el seu nom del bastó llarg i corbat en la 

part superior utilitzat pels pastors, assessora 

i ajuda els membres a acordar convenis de 

pastura amb els ajuntaments. És, a més, el 

paraigües de Ramats al Bosc, el projecte 

d’emprenedoria endegat per Eduard Balsells 

amb l’objectiu de potenciar la figura dels 

pastors, cada cop més escassa; promoure 

la històrica relació entre la ramaderia i les 

muntanyes, i contribuir a la gestió forestal 

sostenible dels espais considerats en risc 

d’incendi mitjançant el pasturatge del 

sotabosc amb ramats de cabres i ovelles.

El foc s’apaga a l’hivern

La idea no és nova. «El foc s’apaga a 

l’hivern netejant els boscos», solia dir 

la gent de camp. Catalunya té més de 

800.000 hectàrees forestals amb un risc 

d’incendi alt i que costen molt de gestionar, 

bàsicament netejar. Però, segons Balsells, 

evitar-ho no és tan car si es fa amb sentit 

comú. «Tenim ramats de cabres, d’ovelles, 

de vaques i d’eugues que poden actuar com 

a desbrossadores naturals, transformant la 

biomassa vegetal en carn i llet de primera 

qualitat sense gastar benzina i proporcionant 

llocs de treball a gent del territori».
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Un projecte amb molts valors

Per aquest jove establert a cavall entre Sant 
Boi de Llobregat i Querol, la silvopastura 
per a la prevenció d’incendis forestals en 
urbanitzacions i boscos públics o privats té 
beneficis des de diversos punts de vista. En 
primer lloc, la preservació dels valors culturals 
i socials del pastoralisme mediterrani. En 
segon lloc, la potenciació d’una economia 
camperola i d’un món rural viu, amb la 
generació de llocs de treball en l’àmbit local 
a través d’un servei ambiental i de la venda 
d’adob natural, llet, carn o llana. I, finalment, 
des d’un punt de vista ecològic: no només 
és una eina eficaç i eficient per prevenir 
incendis, sinó també una bona manera 
de produir aliments des d’una perspectiva 
agroecològica, de protegir l’ecosistema, 
de frenar l’abandonament del camp per 
part dels joves, de preservar i potenciar la 
biodiversitat, i de mantenir el paisatge. I és 
que, com subratlla l’Associació, els boscos, 
com la natura, tenen un valor intrínsec més 
enllà dels beneficis que ens poden aportar 
a nosaltres, ja que fixen el diòxid de carboni 
i el transformen en oxigen. En aquesta 
tasca, manté contacte amb més d’una 
cinquantena de pastors de tot Catalunya 
que, com ell, crien races autòctones, amb 
qui comparteix informació de tot tipus a 
través de whatsapp o del correu electrònic.

Malgrat això, convèncer algú perquè 
s’encarregui del manteniment dels boscos 
amb un ramat no ha estat una feina fàcil. 
«He trucat a un munt de portes i he trobat 

de tot, fins i tot una tècnica que em va 
preguntar com havia de netejar els boscos 
amb cabres si aquestes cagaven», afirma. 
De fet, estava a punt de deixar-ho córrer 
quan li va sorgir una oportunitat a Sant 
Boi de Llobregat. L’Ajuntament d’aquest 
municipi el va contractar el 2011 per portar 
a terme tasques de prevenció d’incendis 
al pulmó verd de seu terme —la muntanya 
de Sant Ramon, una de les joies del parc 
forestal del Montbaix (al voltant de 80 
hectàrees de terreny)— i a altres indrets fora 
de les franges que la normativa fixa com 
a obligatòries —però que havien registrat 
incendis abans. 

Des de llavors, Eduard Balsells passa vuit 
mesos a l’any a Sant Boi, a partir de la 
tardor, amb les seves ovelles ripolleses; les va 
haver de comprar perquè eren més adients 
per a la silvopastura a aquest municipi del 
Baix Llobregat que les cabres blanques 
de Rasquera. Els altres quatre mesos és a 
Querol, on viu la seva xicota i on les ovelles 
pareixen per segon cop l’any (l’altre és abans 
de Nadal). Com fa a Sant Boi, ven directament 
la carn a veïns i coneguts que volen saber el que 
mengen i que aprecien el menjar ecològic, de 
proximitat i de qualitat, o a través d’Internet. De 
fet, la venda directa de carn suposa al voltant 
del 20 % dels seus ingressos. Encara lluny 
dels 1.000 euros, aquests ingressos els obté 
principalment del contracte per mantenir 
netes les zones de protecció d’incendis a 
Sant Boi (el que representa un 60 % del seu 
sou) i de les activitats d’educació ambiental 
(el 20 % restant).



22

L’Eduard compta amb dos col·laboradors: 
un altre jove pastor, en Rubén Rodrigo, i 
una llicenciada en Ciències Ambientals, 
encarregada de les activitats de promoció del 
medi natural que fan els caps de setmana. 
Per realitzar aquestes tasques en plena 
Àrea Metropolitana de Barcelona i sovint en 
polígons industrials, aquest jove pastor no 
utilitza desbrossadores ni podadores, sinó 
150 ovelles de raça ripollesa que pasturen 
unes set hores diàries. Així, les màquines 
forestals de Balsells són ecològiques i 
més econòmiques: l’Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat ha reduït el pressupost 
per gestionar les seves 85 hectàrees de 
muntanya i les 25 de franges de protecció 
en 29.000 euros, un 39 %.

A Sant Boi complementa l’activitat de pastor 
amb la formació de joves, col·laborant amb 
un programa de formació agropecuària 
destinat a joves que han deixat els estudis 
d’ESO. Imparteix classes teòriques a 
l’equipament municipal L’Olivera i després 
les pràctiques a la muntanya de Sant Ramon. 
També fan tasques d’educació ambiental 
i promoció del medi natural, ja que reben 
escoles i famílies que volen conèixer el món 
de la ramaderia. En el cas de les escoles 
—que són només de Sant Boi—, els nens 
comencen la visita pel corral, poden gaudir 
d’un esmorzar amb pa i formatge, i després 
acompanyen les ovelles a pasturar. En canvi, 
el programa «Anem a pasturar» és una 
activitat de cap de setmana, d’unes dues 
hores i mitja de durada, i adreçada a tots 
els públics.

L’exemple de Sant Boi de Llobregat ha estat 
seguit per altres municipis del Baix Llobregat, 
com Santa Coloma de Cervelló o Begues. El 
segon també ha contractat Ramats al Bosc 
per al manteniment de dotze hectàrees de 
franges i n’ha reduït els costos de 6.000 a 
4.000 euros. «Els estudis diuen que l’estalvi 
pot arribar al 70 % a mitjà termini», apunta 
Balsells.

Una excepció encara

Tot i això, encara són casos aïllats, a 
diferència de França, on fa més de dues 
dècades que existeix la silvopastura, o 
d’Andalusia, on des que s’aposta per la 
silvopastura la superfície calcinada pels 
incendis s’ha reduït una quart part de 
mitjana els darrers deu anys. Els principals 
problemes, segons aquest jove, són dos. En 
primer lloc, hi ha un problema de voluntat 
política i de conscienciació, «que les 
administracions entenguin que demanem 
que se’ns pagui no per estar al bosc, sinó 
per fer un servei ambiental i preservar unes 
franges de protecció d’incendis». De fet, 
lamenta que sovint els polítics presumeixen 
de treballar pel bé comú, el medi ambient, 
la biodiversitat, l’alimentació ecològica o 
la preservació dels valors socials i culturals, 
però a l’hora de demostrar-ho només posen 
traves a les iniciatives relacionades amb 
aquests valors. L’altra gran dificultat rau en 
l’accés a les terres on pasturar. Mentrestant, 
el repte continua sent important: validar 
un model de negoci escalable que faci 
sostenible l’activitat de pastor i doni relleu 
generacional a l’ofici.
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On sí han trobat suport ha estat en els 
programes d’ajuda a l’emprenedoria oferts 
per diferents institucions: el programa @
EmprenSocial de la Generalitat, la llançadora 
del Laboratori Cívic d’Emprenedoria i 
Economia Social de Sant Boi de Llobregat 
—més conegut com a CoBoi— o els Premis 
Emprèn de la Diputació de Tarragona, que 
el 2014 van reconèixer Ramats al Bosc com 
el millor projecte en la categoria Emprèn 
al Món Rural per a municipis de menys de 
2.000 habitants.

A més, Ramats al Bosc va ser un dels 20 
projectes seleccionats en la tercera edició 
del Programa d’Emprenedoria Social de 
l’Obra Social ”la Caixa” de l’any 2014. 
El seu pla de foment de la silvopastura i 
l’economia camperola va ser escollit entre 

230 sol·licituds, el que li va permetre rebre 
assessorament i acompanyament gerencial 
durant un any, 25.000 euros per donar 
forma a aquest projecte llavor i formació 
a càrrec de l’IESE. Eduard Balsells defineix 
l’experiència a l’escola de negocis de 
l’avinguda Pearson de Barcelona com a 
molt enriquidora. Allà va acabar d’ordenar 
les seves idees i buscar alternatives als 
problemes que, segons tots els pastors, 
té el negoci, especialment la rendibilitat 
econòmica (que ell ha intentat afrontar 
amb l’educació ambiental, el màrqueting 
i la venda directa de carn). Però reconeix 
també que se li va fer estrany assistir als 
cursos de l’IESE. «Veies la llista d’alumnes 
i el que deia al costat del seu nom: que si 
director de tal, que si business angel, i quan 
arribaves al meu, hi deia “pastor”», recorda.
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El seu consell per als emprenedors que 
comencen és tenir una visió àmplia, «de 
360 graus», del negoci on es vol entrar. 
No es tracta només d’informar-se de tot 
el que envolta l’activitat i el sector, sinó 
també de processar aquesta informació i 
transformar-la en coneixement. En el seu 
cas, això li ha suposat saber una mica de 
normatives urbanístiques i mediambientals, 
de gestió forestal, de medecina i veterinària, 
d’informàtica (per crear i gestionar el 
seu web), de transport isotèrmic o de 
comercialització, entre molts altres temes.

Una manera de viure

A més, assegura que quan es fa aquest pas 
o s’aposta per l’emprenedoria, s’ha de tenir 
clar que el grau d’implicació amb el projecte 
és molt més elevat que en una feina per a 
tercers; i tot plegat, amb menys seguretat. 
«Has de tenir clar que deixes de tenir un 
horari i un sou fix», afirma. De fet, per a ell, 
ser emprenedor, com ser pastor, no és una 
feina, és una manera de viure que té més a 
veure amb una il·lusió (en el seu cas, la vida 
a la muntanya) que amb fer diners.

Balsells lluita ara per ser reconegut com 
a jove agricultor professional i optar a les 
subvencions que la Comissió Europea atorga 
a aquest col·lectiu. Fins ara ha mantingut 
l’activitat gràcies a la prestació de serveis, 
la venda directa i els ajuts de diferents 
institucions als projectes d’emprenedoria. 
Tot i això, creu que els ajuts de la Unió 
Europea li permetrien consolidar els 
ingressos i ampliar l’activitat. Idees no li 

manquen: reforçar les sinèrgies amb altres 
pastors, crear serveis turístics al voltant de 
l’activitat, divulgar l’ofici, promoure el món 
rural i l’artesania alimentària en són només 
alguns exemples. El seu cap no s’atura i 
pateix quan s’assabenta que algun pastor 
ha acabat malament en algun municipi, 
perquè sap el que costa recuperar-se i 
mantenir l’ofici.

Entre els seus objectius també hi ha el de 
constituir una cooperativa de pastors en lloc 
d’una associació —com és ara La Gaiata—, 
però, segons l’Eduard, això implica garantir 
tres sous durant tot l’any i unes despeses 
que ara per ara no es poden permetre.
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La fusta, la closca d’ametlla, les estelles, 
l’escorça dels arbres o les restes de 
jardineria van ser la principal font d’energia 
del món fins que, amb la Revolució 
Industrial, els combustibles fòssils van 
agafar protagonisme i es van començar a 
abandonar els conreus i l’extracció de fusta 
dels boscos. 

Un grup d’empresaris i professionals de 
perfils diversos i complementaris del Baix 
Camp, molt vinculats a les associacions 
locals i al territori, i preocupats precisament 
per aquest abandonament de les tasques 
tradicionals del bosc i el conseqüent elevat 
risc d’incendis de les muntanyes de Tivissa, 
Vandellòs i la Serra de Llaberia, van decidir 
unir-se en règim de cooperativa per tirar 
endavant un projecte d’emprenedoria que 
contribuís a la gestió forestal sostenible 
d’aquests espais naturals, al foment de 
les energies renovables i del consum de 
proximitat, i a la creació de riquesa local. 
Aquest va ser l’origen de la Cooperativa 
Les Atxes, que deu el seu nom a les torxes 
que el dia de Reis s’encenen al municipi 

de Vandellòs per guiar l’arribada dels Reis 
Mags i que també representen el foc i la 
calor que la cooperativa vol dur un altre cop 
a les llars de forma permanent i sostinguda. 

La iniciativa la van impulsar sis socis l’any 
2012: tres procedents del món de la 
construcció (Joan Carles Navarro, jardiner; 
Santi Nomen, pintor, i Manel Reverter, 
constructor) i tres relacionats amb la gestió 
i la conservació de boscos (Marc Castellnou, 
enginyer forestal i membre del Grup de 
Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF); 
Rut Domènech, investigadora del Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya, i Carme 
Arbós, tècnica de laboratori). Alguns d’ells 
ja havien treballat junts i per això van triar 
una cooperativa de treball associat. El seu 
objecte social és oferir serveis d’estalvi 
energètic amb biomassa. De totes les 
fonts de biomassa que es poden utilitzar 
per obtenir energia, la cooperativa se 
centra en les fonts d’origen vegetal com 
el pèl·let (material vegetal comprimit), la 
closca d’ametlla o de pinyes, les restes 
de jardineria, l’estella o l’escorça d’arbre, 

Cooperativa Les Atxes,  
energia de quilòmetre zero 
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cadascuna amb continguts energètics i 
eficiència en la combustió diferents. 

Tot i que la idea inicial era cobrir tot el procés 
—des de la neteja dels boscos a la instal·lació 
de les calderes i el subministrament del 
combustible—, els impulsors del projecte 
van adonar-se que era molt complicat i van 
signar un conveni per comprar la matèria 
primera al Consorci de la Serra de Llaberia, 
que treballa amb persones en risc d’exclusió 
social i que gestiona l’Espai d’Interès 
Natural d’aquestes muntanyes, que formen 
part de la Xarxa Natura 2000 i tenen 
una elevada biodiversitat. Altres entitats 
amb les quals col·laboren són l’empresa 
municipal Iniciatives de Desenvolupament 
Empresarial Les Tàpies (IDETSA) de 
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant, la Mancomunitat d’Iniciatives per 
al Desenvolupament Integral del Territori 
(MIDIT) o el Centre Tècnic Forestal de 
Catalunya, que els assessora en aspectes 
tècnics relacionats amb la utilització de la 
biomassa com a font d’energia. 

L’altra repte important era despertar 
l’interès per la biomassa, un repte gens fàcil 
per diverses raons. En primer lloc, perquè 
en aquest país manca cultura energètica 
amb biomassa i de quilòmetre zero. Segons 
la Rut Domènech, tot i que és cert que 
hi ha clients cada cop més conscienciats 
i responsables, que es preocupen per la 
traçabilitat dels productes i valoren que 
siguin de proximitat, encara representen un 
percentatge petit de la població. En aquest 
sentit, els socis de la cooperativa recorden 

que està demostrat que un lloc de treball 
forestal competitiu alimenta 4,2 llocs de 
treball al sector industrial i de serveis, i que 
entre dissenyadors, impremta, instal·ladors, 
transportistes i comercial, el primer any 
d’activitat han cotitzat al territori 38.000 
euros que d’una altra manera haurien 
cotitzat fora. 

En segon lloc, perquè, segons assegura, 
malgrat ser un país amb un percentatge 
elevat d’incendis cada estiu, encara hi ha 
molt a fer en matèria de prevenció. S’han 
abandonat les tasques tradicionals de 
manteniment del bosc i s’incentiva poc la 
silvicultura. I per últim, perquè hi ha gent 
que encara pensa que aquest sistema de 
calefacció és cosa del passat. Per això, des 
de Les Atxes donen molta importància a 
la divulgació, la comunicació i la presència 
en fires del territori, entre les quals hi ha 
les de Móra d’Ebre, Tortosa o Reus. A més, 
ofereixen cursos de formació en biomassa i 
jornades pràctiques per mostrar i difondre 
la gestió forestal i el funcionament de la 
biomassa com a font d’energia. Tots els 
cursos inclouen una part explicativa i una 
part pràctica de visita als boscos i a les seves 
instal·lacions. 

Durant les jornades de divulgació, 
desenvolupen el concepte de biomassa 
i els avantatges d’aquest material. Així, 
expliquen que es considera biomassa tot 
aquell material vegetal o animal, procedent 
d’organismes vius o recentment vius, que 
es pot utilitzar com a combustible o font 
d’energia. Entre les seves virtuts, destaca 
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que és un combustible renovable, ja que 
després d’extreure, per exemple, fusta 
d’un bosc, si es fa de manera sostenible, 
els arbres tornen a créixer en un període de 
temps relativament curt, a diferència dels 
combustibles fòssils com el petroli, el carbó 
o el gas, que necessiten milions d’anys 
per formar-se. A més, recorden que l’ús 
de biomassa no contribueix a incrementar 
l’efecte hivernacle, ja que pràcticament no 
emet diòxid de carboni (CO2) i que els residus 
que genera (les cendres) poden utilitzar-se 
com a adobs minerals. Per últim, subratllen 
que el seu cicle de producció és senzill: 
la biomassa obté energia del sol a través 
de la fotosíntesi i l’allibera mitjançant la 
combustió. Per això, asseguren que es tracta 
d’una font energètica fàcil, econòmica, 
sostenible i local, i una alternativa a altres 
combustibles fòssils cars que cal importar 
i que, segons ells, són ambientalment poc 
sostenibles per al nostre planeta.

La cooperativa no només subministra el 
combustible al seu magatzem o a domicili. 
El seu principal valor afegit és que estudia 
les despeses energètiques de cada família i 
du a terme projectes energètics globals amb 
energies renovables que milloren l’economia 
dels seus clients i, alhora, contribueixen a 
preservar el medi ambient. De fet, un 60 % 
de la factura energètica d’una llar o família 
a l’hivern està relacionada amb la producció 
de calefacció i l’obtenció d’aigua calenta. 

Segons la Rut Domènech, cada vegada 
són més competitius en l’oferta de serveis 
dedicats a sistemes de calefacció i tenen 
clar que el seu radi d’acció ha de ser proper 
al seu territori. La cooperativa ofereix tres 
paquets de serveis d’estalvi energètic. El 
primer l’han anomenat servei Burrià i inclou 
l’emmagatzematge i assecat del combustible 
en magatzems de la cooperativa, i la 
venda directa del combustible des de les 
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instal·lacions de la societat. El servei Montalt 
inclou el repartiment del combustible a 
domicili —entre un i dos cops al mes i en un 
termini de 48 hores des de la recepció de la 
comanda— i garanteix un preu estable del 
combustible durant el període contractat. 
Per últim, el servei Puntaire ofereix també el 
manteniment de la caldera —amb entre una 
i dues visites mensuals a domicili durant els 
mesos de funcionament— i una assegurança 
de tot risc del servei de manteniment i 
reparació de la caldera. A banda d’aquests 
serveis, disposen d’una botiga de venda 
d’estufes, ja que s’han adonat que sense 
oferir els equips corresponents, és difícil 
generar la demanda de biomassa suficient. 

La cooperativa certifica que la biomassa que 
subministra és local, que el procés d’extracció 
està basat en plans de gestió forestal que 
asseguren que no hi ha una sobreexplotació 
dels boscos i que l’extracció del material 
segueix criteris de gestió sostenible. A més, 
malgrat que saben que el factor preu és 
molt important, no són partidaris de vendre 
la biomassa a preus baixos. Creuen que els 
treballadors forestals han de poder fer-ho 
en condicions dignes. 

Per tenir un control sobre les necessitats de 
fusta, els clients s’adhereixen com a socis i, 
d’aquesta manera, obtenen unes condicions 
favorables en la compra. Avui dia més de 
150 persones tenen aquest estatus, una 
xifra que suposa una demanda anual d’unes 
200 tones d’estella i de 400 de pèl·lets. Des 
que es va constituir, la Cooperativa Les Atxes 
ha crescut cada any. A més dels sis socis, la 

cooperativa té un empleat, i la facturació 
d’uns 110.000 euros del 2014 creix l’ordre 
d’un 10% cada any. 

Les Atxes té també una subseu a Vallgorguina 
(Vallès Oriental), ha participat en la constitució 
d’altres cooperatives energètiques a Catalunya 
i ha assessorat iniciatives similars a les Balears. 
Ara mateix, el negoci és molt estacional (es 
concentra sobretot a l’hivern i en una part de la 
tardor) i els principals clients són particulars, 
tot i que els seus impulsors treballen per 
arribar a altres col·lectius i clients, com ara 
forns de pa, càmpings, piscines climatitzades, 
escoles, ajuntaments, establiments privats i 
edificis públics, on la biomassa pot resultar 
també una font d’energia econòmica i 
atractiva que contribueixi a generar riquesa 
local. Però costa accedir-hi. 

Respecte de la seva experiència com a 
emprenedors, la Rut Domènech assegura 
que els dóna molta seguretat el fet que 
a l’equip hi ha tres socis que procedeixen 
del món de l’empresa. Creu que sense ells, 
hagués resultat necessari comptar amb 
assessorament extern o formar-se perquè 
és imprescindible portar bé el dia a dia i 
conèixer la situació economicofinancera del 
negoci. 

Sobre el suport de l’Administració, asseguren 
que no és el seu objectiu, tot i que no hauria de 
ser així, i que per a ells és més important que 
des de les institucions públiques es fomenti 
una major conscienciació mediambiental o 
la cultura de quilòmetre zero. 



C
o
o
p
e
ra

tiv
a
 l
e
s 

A
tx

e
s

B
a
ix

 C
a
m

p

33

 



34

Tarragonès



Cubykayak
els caiacs que es porten com una 
motxilla
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Els quaranta metres de desnivell que hi ha 
des de la casa familiar que Jacint Subirats 
(el Perelló, 1969) té a l’ Ametlla de Mar 
fins a la petita platja de sota són l’origen 
de Cubykayak, una marca de caiacs 
ultralleugers, fàcils de transportar i guardar, 
que es munten i desmunten com si fossin 
peces d’un trencaclosques. Aquest ebrenc 
—bomber de professió, amant dels esports 
nàutics i instructor de parapent— els va 
dissenyar per a ús propi, però atès l’interès 
que van generar entre altres companys 
aficionats, va acabar patentant-los i 
comercialitzant-los per a tercers a través de 
l’empresa CubyFun Industries, SL. 

Cubykayak és, per tant, un exemple de com 
d’una necessitat pròpia (la de disposar d’un 
caiac de lleure desmuntable i lleuger) neix 
una innovació, i d’una innovació, una idea 
de negoci, en aquest ordre. El projecte va 
sorgir arran d’una visita a Alterdeco, un 
fabricant de mobles de la Sénia nascut 
en plena crisi, l’any 2012, que no utilitza 
fusta com a matèria primera, sinó poliestirè 
expandit, i que s’adreça sobretot a joves 

que busquen dissenys alternatius, modulars 
i pràctics a costos assequibles. 

Al Jacint feia temps que li rondava la idea de 
dissenyar un caiac de poc pes, desmuntable 
i que es pugués transportar i guardar com 
una motxilla. Aquest aficionat al dibuix —ha 
guanyat alguns certàmens de dibuix a llapis 
i còmic, i va crear la mascota de les festes 
majors de Tortosa l’any 1992 i l’enganxina 
de la cabra ebrenca que porten molt vehicles 
del Baix Ebre—, alumne avantatjat en temes 
de manualitats i «inventor» en la intimitat 
de millores per a cotxes, avions o vaixells ja 
havia fet algun disseny. Però no va ser fins 
a conèixer els materials que es feien servir 
a l’empresa Alterdeco de la Sénia —basats 
en el modelatge de poliestirè expandit i en 
l’addició posterior d’una capa de polietilè 
per guanyar resistència— quan aquest 
tortosí d’adopció va veure l’oportunitat de 
fabricar-se el caiac somiat per explorar les 
cales de la nostra costa i les de mig món.  

La primera maqueta en miniatura la va fer 
amb un tros de porexpan de 18 centímetres 
i un cúter dels prims. Era el març de 2013 

Cubykayak,  
els caiacs que es porten com una motxilla 
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i després de proves i més proves a escala, 
aquest ebrenc (bomber a l’aeroport del 
Prat des de fa més de 9 anys i programador 
informàtic a la fàbrica de cremalleres que 
la multinacional japonesa YKK té a Tortosa 
durant 12 anys) va construir el primer 
prototip a mida real. 

Fent les proves per la costa catalana, el 
protagonista d’aquesta història es va trobar 
que els banyistes se li acostaven a les platges, 
que molta gent li preguntava on havia 
comprat el caiac i que l’invent generava 
moltes expectatives. Va ser així com el Jacint 
Subirats es va adonar que havia trobat un 
nínxol de mercat no cobert i que el producte 
tenia potencial de negoci. Va començar a 
fabricar caiacs per als amics. El primer 
monoplaça es va posar a la venda el 10 de 
juny de 2013, en colors verd i blanc, i amb 
un preu de llançament de 219 euros. Pocs 
dies després ja fabricava el primer prototip 
d’accessori per convertir el Cubykayak en un 
model de dues places i incorporava el blau 
al recobriment dels caiacs, i a finals d’any ja 
provava el prototip definitiu d’ampliació de 
càrrega, l’anomenat Kit XXL, que suporta 
un pes d’entre 90 i 120 quilos. 

Des de llavors, no ha parat de millorar el 
primer model i d’afegir accessoris i serveis 
al producte inicial. D’una banda, peces de 
connexió que permeten convertir un caiac 
monoplaça en un de dues, tres o quatre 
places amb molta facilitat. De l’altra, un 
accessori de polièster i varilles de carboni per 
ficar-hi una vela llatina amb orsa, botavara i 
timó. I una desena més: una base metàl·lica 

en acer inoxidable i un tub de polipropilè 
per afegir canyes de pescar de fins a 40 
milímetres de diàmetre; un espill que pot 
albergar un motor elèctric; una planxa per 
nivellar la base i convertir el caiac en una 
planxa de rem (stand-up paddle); una 
extensió que, a més de servir a navegants 
que superin els 90 quilos de pes, pot ser útil 
per a pares o mares que vulguin navegar 
amb nens al voltant dels 20-30 quilos o 
per a bussos que vulguin portar l’equip 
complert; una peça per practicar surf de 
rem (paddle surf), o una bossa-funda per 
protegir els caiacs dels raigs solars amb 
reixa transpirable superior perquè es puguin 
eixugar les restes d’aigua i estanca a la part 
inferior per poder ficar-los i transportar-los 
al cotxe sense embrutar-lo. Això, a més 
personalitzacions diverses (colors, logotips 
o inscripcions) i nous serveis de reparació 
postvenda.

Tot això va culminar el juny de 2014 en la 
constitució de CubyFun Industries, SL, que 
el Jacint va fundar juntament amb diversos 
coneguts amb perfils complementaris. En 
primer lloc, el Marcel Roura, empresari 
i consultor, que hi va participar amb un 
30 % del capital i va oferir-se a portar 
la representació comercial a Amèrica, el 
Canadà i Oceania. En segon lloc, l’Alina 
Mihoc, llicenciada en Fotografia i Procés 
Digital de la Imatge, que va ser qui es va 
ocupar d’estudiar el mercat i de fer el 
pla d’empresa, a més de qui va posar en 
contacte el Jacint Subirats amb l’empresa 
Alterdeco, amb la qual col·laborava en 
temes de màrqueting i web. I per últim, 
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l’Eugeni Martínez, que es va oferir com a 
director comercial per a la Península, les 
Canàries, les Balears, Grècia i Itàlia. 

L’aventura empresarial va arrencar amb un 
lloc web a través del qual van fer les primeres 
vendes. Amb això i el boca-orella. El seu 
objectiu ha estat clar des de bon començament: 
promoure la pràctica del piragüisme i d’altres 
activitats esportives aquàtiques dissenyant, 
fabricant i comercialitzant caiacs de lleure 
desmuntables, lleugers i econòmics, fabricats 
amb poliestirè i 100 % reciclables. Una 
vegada plegats, aquests caiacs passen de 
mesurar gairebé 2,5 metres a 1,35 (caben 
en qualsevol maleter de cotxe), pesen 14 
quilos (n’hi ha d’altres marques que passen 
dels 30) i es poden portar a l’esquena. 
Costen 400 euros, mentre que la majoria 
dels que es comercialitzen en valen més 
de 600 i no es poden plegar. En definitiva, 
un producte innovador que el seu inventor 
no va dubtar a inscriure al Registre de la 

Propietat Intel·lectual de Tarragona el maig 

de 2013 i que va aconseguir patentar aquell 

mateix any. 

El projecte ha estat reconegut amb els 

principals guardons d’emprenedoria del 

territori. D’una banda, el primer guardó 

dels Premis Emprèn de la Diputació de 

Tarragona en la categoria Emprèn i Sorprèn 

de l’any 2013. De l’altra, el de millor 

iniciativa empresarial a la 7a edició del Premi 

Emprenedors del Consell Comarcal del Baix 

Ebre, que els va permetre disposar de franc 

durant un any d’una nau de lloguer al viver 

d’empreses de Camarles, on van dissenyar 

els prototips. 

El producte ha tingut una bona acceptació 

des del principi tant aquí com a l’estranger. 

Tanta que menys d’un any després d’haver 

dissenyat el prototip inicial l’empresa 

ja tenia més demanda que capacitat de 
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producció. De fet, segons el Jacint Subirats, 
el desenvolupament del producte és el 
que més ha costat en aquest projecte de 
negoci. Per això, juntament amb altres 
emprenedors, ha impulsat un esborrany amb 
propostes per afavorir la creació d’empreses 
i la innovació en el qual, entre d’altres, 
plantegen algunes mesures relacionades 
amb la fase de producció, com ara una tarifa 
elèctrica més econòmica o que els grans 
proveïdors de matèries primeres acceptin 
comandes mínimes de noves empreses 
a preus raonables. Per a l’impulsor de 
Cubikayak, si un emprenedor ha de comprar 
un volum mínim d’un material determinat 
per fer les primeres tirades d’un producte, 
fa ús d’un valuós capital que normalment 
no té, que no reverteix directament en el 
negoci i que genera un estoc i uns costos 
d’emmagatzematge que es podria estalviar. 

En el seu cas, s’ha trobat amb dos problemes. 
En primer lloc, donar resposta a la demanda 
sense disposar d’una planta de producció 
pròpia. Pocs mesos després d’haver fabricat 
el primer prototip, un català establert a 
Brusel·les va oferir-se a comercialitzar l’invent 
al Panamà, als Estats Units, al Canadà, a 
Sud-amèrica i a Oceania, i això va obligar-
los a accelerar-ne el ritme de producció, 
que en aquell moment era de poc més de 
cinc caiacs per setmana. Si hi sumaven les 
exportacions, podien necessitar aquesta 
mateixa quantitat, però diàriament. A això 
se li va afegir que la tecnologia de producció 
per la qual van apostar —uns motllos de 
silicona que van servir per comercialitzar 

i provar dins del mercat la versió II del 
Cubykayak— no permetien fer més de 35 
còpies del producte.

Ara volen replantejar el procés de fabricació 
amb motllos rígids d’al·lumini per industrialitzar-
lo com cal. El canvi requereix una inversió 
mínima d’uns 180.000 euros, però després 
d’haver-ne gastat més de 50.000 des de 
l’inici del projecte, no poden fer-hi front amb 
recursos propis. Per això, la tardor de 2015 
van decidir aturar la producció i dedicar-se a 
cercar capital en diversos fòrums d’inversió. 
Segons el Jacint Subirats, la sensació és que 
la majoria d’inversors aposten sobre tot per 
apps i negocis tecnològics en detriment 
de la indústria. Però tant ell com els seus 
socis es resisteixen a llençar la tovallola. 
Mentre esperen trobar els inversors que els 
ajudin a afrontar la inversió necessària, han 
contactat amb empreses especialitzades en 
la injecció de peces de poliuretà moldejat.  

Reconeixen que pel camí han comès alguns 
errors, però creuen que el producte té 
mercat i que així ho demostren els encàrrecs 
que continuen rebent. Segons el Jacint, en 
realitat aquest projecte és el triomf de la 
practicitat. «Si una afició com ara anar en 
caiac no és còmoda, la deixes de practicar», 
assegura aquest ebrenc. I en el seu cas 
només cal donar un cop d’ull al seu blog o 
al seu compte de Facebook per comprovar 
com s’ha rebut el producte. N’hi ha qui l’ha 
transportat fins i tot en avió i l’ha fet servir 
també com a maleta omplint els espais buits 

que queden a l’interior quan es plega. 
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En el seu pla de negoci preveien unes vendes 
mensuals de 35 caiacs (15 monoplaça i 
20 tàndem) el primer any, una xifra que 
suposaria uns ingressos de 116.000 euros, 
sense comptar el que podrien facturar per 
accessoris. Però amb un possible acord 
per travessar l’Atlàntic i distribuir els seus 
productes a Sud-amèrica, Nord-amèrica i 
Oceania, calculen que podrien incrementar 
la xifra de negoci entre un 300 i un 500 %, 
ja que, com van comprovar al certamen líder 
en esports d’aire lliure al món, l’Outdoor 
Retailer Show (ORS) dels Estats Units, el 
caiac és l’esport nàutic de pala que més 
creix. En alguns d’aquests mercats hi ha 
molta més afició que a Europa i, a diferència 
d’aquí, el clima els permet navegar durant 
pràcticament tot l’any. 

El consell del Jacint per a altres emprenedors 
és armar-se de paciència abans de 
començar una aventura empresarial. «Molt 
sovint les coses no surten com t’esperes i 
has d’aprendre a creure en la teva idea. A 
les escoles de negoci no et preparen per 
a la gestió emocional, però és molt més 
important del que sembla», assegura. 
En el document de mesures per afavorir 
l’emprenedoria que està redactant proposa 
que les administracions expedeixin un 
certificat oficial d’emprenedor que permeti 
als impulsors de nous projectes empresarials 
disposar d’una sèrie d’avantatges durant un 
temps determinat, que ell suggereix podria 
ser de tres anys. Entre aquests avantatges 
hi figuren ajuts per a la creació d’una 
empresa —com ara rebaixes o exempcions 
d’impostos, de despeses de notaria, de 

registre de patents o models d’utilitat, o de 
pagaments a la Seguretat Social—, accès 
preferents a crèdits oficials i atenuació dels 
requisits tècnics per aconseguir els permisos 
d’obertura de locals. 

El Jacint Subirats entèn que aquests incentius 
no es poden atorgar indiscriminadament a 
tots els negocis nous i que un dels requisits 
necessaris per accedir a la certificació ha de 
ser que el projecte emprenedor comporti 
la creació de productes o serveis de caire 
innovador, inèdits en un territori o que 
resolguin necessitats fins al moment no 
solucionades. A més, l’administració que 
expedís el certificat tindria accès a tota la 
informació del projecte de forma regular 
per fer un seguiment de com evoluciona. 
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Feia temps que els rondava la idea 
d’organitzar activitats físiques relacionades 
amb el medi natural. Tanmateix, va ser la 
crisi econòmica de 2007 i les dificultats per 
trobar feina les que van empènyer l’Imma 
Rius (Deltebre, 1981) i el seu company, 
el Ferran Folch (Barcelona, 1982), llavors 
instal·lats a la Vall d’Aran, a tornar a 
Deltebre, muntar el seu propi negoci i, de 
passada, fer alguna cosa útil per al territori 
relacionada amb l’esport i la natura. 

Tots dos acumulaven experiència en la 
matèria, especialment l’Imma, que és 
llicenciada en Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport a l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya (INEFC) i ha estat 
monitora de vela, caiac, rem i bicicleta; 
guia turística, i educadora ambiental a 
l’escola i l’ecomuseu del Parc Natural del 
Delta de l’Ebre. Van apostar per la bicicleta 
per dues raons: en primer lloc, perquè van 
veure que el lloguer de bicicletes estava poc 
organitzat i explotat; i en segon, perquè 
consideren que és un mitjà de transport 
ideal per descobrir el valor paisatgístic i 

la biodiversitat del Delta. Van optar per 
les bicicletes elèctriques en una zona tan 
planera com el Delta perquè ni l’edat ni la 
condició física fossin un impediment per fer 
rutes llargues, ja que totes les que proposen 
superen els 28 quilòmetres i alguna fins i tot 
arriba als 40. A més, de vegades el Delta és 
un indret ventós i això pot ser un obstacle 
tan gran com una pujada.

També tenien clar que no volien ser només 
una empresa de lloguer de bicicletes 
elèctriques per recórrer el Delta. Volien 
dissenyar un nou servei turístic basat en la 
mobilitat sostenible. Per aconseguir aquest 
valor afegit, l’Imma i el Ferran van crear una 
sèrie de rutes cicloturístiques guiades per 
mitjà d’un GPS amb continguts multimèdia 
que no només orienten el ciclista i li indiquen 
per on ha de passar en cada moment, 
sinó que donen informació addicional, per 
exemple, de caire històric. 

Aquest va ser l’origen de Deltacleta, una 
empresa turística que va néixer el maig de 
2015 amb l’objectiu de donar a conèixer el 

Deltacleta,  
descobrir l’Ebre en bicicleta 
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territori i poder-lo recórrer d’una forma fàcil, 
econòmica, ecològica i sostenible. El projecte 
també és fruit de dues constatacions. D’una 
banda, la insuficient senyalització dels 420 
quilòmetres de camins i carreteres de la 
zona, i les dificultats d’orientar-se enmig 
dels camps d’arrossars, que fan que sovint 
els cicloturistes acabin perduts pels camins 
rurals o per les petites sèquies de rec. 
De l’altra, l’augment arreu del món de 
practicants d’activitats relacionades amb 
l’esport i la natura, a més de l’increment del 
turisme a l’àrea de l’Ebre. 

Sobre aquests fonaments van començar 
l’activitat l’estiu de 2015. Llavors no tenien 
ni pàgina web ni presència a les xarxes 
socials, de manera que van arrencar donant 
a conèixer el seu servei en allotjaments i 
negocis turístics de la zona. El projecte ha 
anat madurant a poc a poc i ja ofereixen 
cinc rutes cicloturístiques guiades amb GPS 
que poden complementar-se amb diferents 
tipus d’experiències: 

•	 Gastronòmica:	 inclou	 una	 degustació	
de musclos després d’un petit viatge en 
barca a les muscleres.

•	 Agrícola:	inclou	una	visita	a	un	arrossar,	
durant la qual es pot col·laborar en les 
tasques relacionades amb el conreu de 
l’arròs que corresponguin a cada època 
de l’any.

•	 Educativa:	inclou	una	visita	a	MónNatura	
Delta de l’Ebre.

•	 Ornitològica:	 es	 trien	 les	 millors	
localitzacions per a l’observació de 
determinats ocells en funció de l’estació. 

Totes aquestes experiències tenen com 
a denominador comú que impliquen 
la subcontractació d’un servei a una 
companyia o entitat aliena a Deltacleta 
(com ara les empreses Musclarium o Riet 
Vell, o la Fundació Catalunya-La Pedrera), 
i amb això compleixen dos dels objectius 
d’aquest iniciativa empresarial: d’una 
banda, generar experiències turístiques 
diferents, més autèntiques i vivencials, i de 
l’altra, consolidar el teixit empresarial del 
territori mitjançant aliances.  

Les rutes que proposen tenen entre 28 i 
40 quilòmetres de longitud, són circulars 
i passen per punts interactius en què els 
usuaris poden descarregar-se informació 
addicional amb el mòbil. La més curta és 
la ruta «Del mar a les llacunes». Es tracta 
d’una ruta de 28 quilòmetres amb sortida 
a la platja del Trabucador que permet 
conèixer les dues llacunes més grans del 
Parc Natural (l’Encanyissada i la Tancada), 
Poble Nou del Delta, les antigues salines 
de Sant Antoni i una de les reserves més 
importants d’aus aquàtiques. Aquesta 
ruta es pot complementar amb la visita a 
MónNatura Delta de l’Ebre.

En l’extrem oposat, la ruta més llarga és la 
que va de l’illa de Gràcia a l’illa de Buda. 
Es tracta d’un recorregut de 40 quilòmetres 
que comença i acaba al pont «Lo Passador» 
del riu Ebre, acompanya el camí fluvial 
del riu fins a una de les seves antigues 
desembocadures (el canal de Migjorn) i 
passa per nombrosos arrossars. La ruta es 
pot completar amb una visita a un d’aquests 
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arrossars, el de Riet Vell, i a l’hivern permet 
conèixer l’art de pesca tradicional de les 
angules (el bussó). 

De les altres tres rutes, una porta des de la 
platja de l’Arenal de l’Ampolla fins a la platja 
de la Marquesa vorejant la badia del Fangar. 
És una ruta de 30 quilòmetres especialment 
pensada per descobrir entorns singulars i 
molt autèntics, i es pot ampliar amb una 
visita a les muscleres amb degustació de 
musclos o d’ostres inclosa. Una altra surt 
de Deltebre i va fins a la desembocadura 
del Garxal. En els 32 quilòmetres que es 
recorren es poden descobrir, entre altres 
punts d’interès, les trinxeres de la batalla de 
l’Ebre a la Guerra Civil espanyola. La darrera 
ruta va des dels Ullals de Baltasar —unes 
surgències d’aigua subterrània procedent 
dels aqüífers de les serralades veïnes de 
Montsià i els Ports que van a parar al mar— 
fins a la llacuna de l’Encanyissada. Recorre 
31 quilòmetres entre horts i arrossars, 
envolta canals naturals —on fàcilment es 
poden veure nenúfars, tortugues d’aigua 
dolça i granotes— i, igual que la que va des 
de la platja de l’Ampolla fins a la badia del 
Fangar, pot ampliar-se amb un viatge en 
barca a les muscleres i un tast del marisc a 
les badies. 

Mig dia de bicicleta en horari de matí (de 
10 a 14 hores) o de tarda (de 16 h a 20 
h) costa 22 euros per adult i un dia sencer 
(de 8 h a 20 h), 27 euros. En el cas de les 
bicicletes petites, els preus són 17 i 22 
euros, respectivament. El lloguer inclou una 
bicicleta amb alforges dissenyades per la 

marca, un casc, una cadena de seguretat, 
assistència en ruta i assegurança. A més, 
ofereixen l’opció de llogar una cadireta 
infantil (3 euros), un remolc o tàndem (6 
euros), un GPS que indica la direcció que cal 
seguir durant la ruta (6 euros) i prismàtics 
(3 euros). 

També ofereixen rutes fetes a mida amb 
un guia especialitzat que acompanya els 
clients per un preu addicional de 50 euros. 
De moment, compten amb cinc guies 
col·laboradors que poden adaptar-se a la 
temàtica preferida del client. Per exemple, 
un d’ells és fotògraf i pot acompanyar grups 
d’aficionats o professionals interessats a 
descobrir els millors punts per retratar el 
Delta amb la millor llum. 

Les reserves es poden fer per telèfon o per 
correu electrònic i les bicicletes es poden recollir 
i deixar en punts establerts d’origen i de final 
de ruta o bé a demanda en allotjaments del 
territori. De fet, un dels reptes de l’empresa, 
segons l’Imma, és ampliar la col·laboració i 
les sinèrgies amb altres empreses turístiques. 
Ja s’han presentat a diverses cases rurals i 
hotels, tant de les comarques de l’Ebre com 
de la Costa Daurada, i es poden trobar tríptics 
informatius de Deltacleta en allotjaments de 
Salou o de l’Hospitalet de l’Infant. Tot i això, 
reconeixen que encara hi ha camí per recórrer 
en aquest àmbit. Per això, pensen distribuir 
en dipòsit 10 de les 15 noves bicicletes de 
què disposen, que estaran ubicades en alguns 
dels allotjaments amb els quals ja tenen 
relació precisament amb aquest objectiu. 
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L’altre canal de promoció que fan servir és 
Internet, especialment les xarxes socials i 
el lloc web. A poc a poc s’estan donant a 
conèixer i s’estan integrant a les plataformes 
de promoció de l’Agència Catalana del 
Turisme i el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona. A més, treballen 
amb dos operadors de cicloturisme 
estrangers: un de belga i un d’holandès. 

Malgrat això, el 80 % dels seus clients són 
catalans, principalment barcelonins que van 
al Delta a passar el cap de setmana. Un altre 
percentatge important dels llogaters de les 
seves bicicletes són estrangers que viuen a 
les comarques de Tarragona des que es van 
jubilar. 

 
No només per als turistes

Un dels objectius de Deltacleta és oferir el 
seu producte als ebrencs. Volen trencar la 
idea que és una iniciativa només per als 
turistes i facilitar que la gent del territori 
conegui millor el Delta i en gaudeixi. No 
volen ser només els amfitrions per als que 
descobreixen aquestes terres pràcticament 
per primer cop. Els agradaria que els veïns 
de la zona fessin servir el seu producte 
per redescobrir el Delta des d’una altra 
perspectiva —en aquest cas, a pedals— 
i que es tornessin a enamorar del seu 
paisatge i de la seva biodiversitat, que 
l’han fet mereixedor de la distinció Reserva 
de la Biosfera. Per potenciar aquesta idea, 
volen organitzar jornades mensuals per 
a la gent del territori, que tindria tarifes 

especials i que, de passada, els podria ajudar 
a desestacionalitzar l’activitat, concentrada 
sobretot a la tardor i la primavera. 

Deltacleta ja ha rebut diversos reconeixements. 
En primer lloc, el novembre de 2015 va 
guanyar un dels Premis Emprèn de la 
Diputació de Tarragona, en concret, el de la 
categoria Emprèn en Femení. Els 5.000 euros 
de dotació econòmica van servir per pagar 
el que faltava per abonar del primer lot de 
bicicletes: deu  elèctriques (vuit d’adult i 
dos minis), un remolc doble per portar 
nens petits, dues barres de remolc infantil 
i quatre cadiretes). L’estiu passat en van 
haver d’incorporar 15 més per l’acollida que 
van tenir la darrera Setmana Santa, quan 
van esgotar existències. A més, tant l’Imma 
com el Ferran valoren molt l’assessorament 
per elaborar el pla d’empresa que van rebre 
al viver d’empreses de Camarles a través 
de Baix Ebre Innova i l’ajuda del programa 
Catalunya Emprèn de la Generalitat.

Deltacleta també va obtenir el premi New 
Project 2016, el primer Concurs de Nous 
Projectes de Negoci convocat en el marc 
de la 3a edició del Dia de l’Emprenedoria 
del Sud de Catalunya (el 13 de maig), que 
valora l’originalitat i la novetat del producte 
o servei, així com la gestió comercial i de 
màrqueting. 

L’empresa està molt implicada en les 
iniciatives relacionades amb la mobilitat 
sostenible al territori. Així, ha participat 
en la 5a conferència BioEconomic 
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organitzada per la Càtedra Tarragona 
Smart Mediterranean City, la Universitat 
Rovira i Virgili, l’Ajuntament de Tarragona 
i el Centre d’Estudis de Dret Ambiental 
de Tarragona a la Cambra de Comerç de 
Tarragona, i van exhibir les seves bicicletes 
elèctriques a l’Expo VEHiA, l’Exposició de 
Vehicles Elèctrics, Híbrids i Alternatius que 
es va celebrar en paral·lel a la Rambla Nova 
de la ciutat. A més, són punt d’informació 
acreditat del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

Confien que en breu podran obrir un punt 
d’atenció al públic en uns arrossars de la 
família a Deltebre. Aquesta ubicació no 
només serà el punt de sortida de totes 
les rutes de la part nord del Delta, també 
un centre de divulgació i una botiga de 
bicicletes i altres accessoris. Al marge de 
llogar bicicletes, l’empresa en distribueix 
de dues marques (la barcelonina Legend 
i la lleonesa Urbanbiker) i al seu lloc web 
(www.deltacleta.cat) ven GPS, barres per 

remolcar bicis infantils amb total seguretat i 
diversos accessoris més. 

L’objectiu, segons expliquen l’Imma Rius i 
el Ferran Folch, és reduir progressivament 
els desplaçaments que han de fer (ara es 
passen tot el dia amunt i avall recollint i 
lliurant bicicletes) i oferir més servei de valor 
afegit millorant, per exemple, el contingut 
multimèdia i les aplicacions mòbils de les 
rutes. De moment, ja han presentat el 
nou projecte a l’Ajuntament de Deltebre 
i esperen obtenir aviat l’autorització per 
iniciar les obres, que inclourien també la 
instal·lació d’una planta fotovoltaica per 
autoproduir l’energia que necessiten i 
poder recarregar les bicicletes, que tenen 
una autonomia d’uns 70 quilòmetres 
aproximadament. Calculen que el centre i la 
planta fotovoltaica suposarà una inversió de 
50.000 euros, que s’afegiran als 30.000 que 
ja han invertit (en les 25 bicicletes que tenen 
actualment, les alforges i els complements, 
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els GPS, el lloc web, la compra d’un 
programari per personalitzar les rutes i els 
fulletons promocionals). Aquesta inversió 
inicial l’han pogut fer gràcies al suport i als 
avals familiars, i al fet que l’Imma té feina, 
encara que de moment inestable, com a 
professora d’Educació Física a secundària. 
En aquest sentit, reclamen a l’Administració 
més suport i que no només reconegui els 
projectes emprenedors, sinó que els obri les 
portes per obtenir finançament. Tot i que 
estan molt agraïts per l’aportació econòmica 
aconseguida mitjançant el premi Emprèn 
de la Diputació, creuen en un suport a més 
llarg termini. 

El punt d’atenció al públic no és l’únic 
projecte de futur de Deltacleta. L’Imma 
Rius i el Ferran Folch estan pensant a crear 
noves rutes temàtiques amb experiències 
associades (per exemple, un tast de productes 
elaborats amb ànecs del Delta) i ampliar el 
seu radi d’acció per sobre del cinturó que 
rodeja el Delta per, entre d’altres, veure els 
camps d’oliveres centenàries. També volen 
presentar-se a la propera convocatòria de 
la Carta Europea de Turisme que, entre 
d’altres, reconeix empreses ubicades en 
zones naturals que treballen d’acord amb 
l’espai que les envolta. 

Idees i empenta no els manquen, tot i que 
reconeixen que hi ha moments de por, ja 
que en cada nova inversió no només estan 
implicats ells, sinó també la família. Per tirar 
endavant, consideren que és bàsic creure en 
allò pel que apostes, ser tossut i perseverant, 
i no pensar a curt termini. 
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Les matemàtiques s’han d’aprendre amb 
tots els sentits: s’han de veure, s’han 
d’escoltar i s’han de tocar. Aquesta frase 
d’Anton Aubanell, professor durant molts 
anys a la Facultat de Matemàtiques de la 
Universitat de Barcelona i fundador del 
Museu de Matemàtiques de Catalunya 
(MMACA), és la raó de ser d’AulaSofia, un 
projecte impulsat a Banyeres del Penedès 
per la Gabriela Apricopoae amb l’objectiu 
de facilitar l’aprenentatge d’aquesta ciència 
a través de material didàctic manipulatiu, 
jocs i tallers basats en l’experimentació.

El projecte és fruit de la voluntat de la 
seva promotora, la romanesa Gabriela 
Apricopoae (Suceava, 1973), de dedicar-se 
professionalment a alguna cosa que l’ompli 
i que li procuri satisfacció professional. La 
Gabriela es va llicenciar en Informàtica a 
la Universitat Alexandru Ioan Cuza de Iasi 
i va triar aquesta carrera perquè, segons 
explica, era la que tenia més futur quan 
va haver de triar estudis universitaris a 
Romania. Aquesta enginyera sempre havia 
tingut bones feines abans d’apostar per 

formar-se com a professora en l’especialitat 
matemàtica. Entre 1998 i 2000, amb 
només 25 anys, va dirigir amb el seu home 
la fàbrica de sabons Sapone al seu país. El 
negoci va funcionar bé durant uns quants 
anys fins que la transició d’una economia 
centralitzada a una economia de mercat va 
portar a Romania un alt grau d’inestabilitat 
i una inflació que no els van permetre 
mantenir-lo. 

L’any 2000 el seu home va trobar feina a 
Catalunya i ella es va instal·lar aquí amb ell. 
Des de llavors sempre ha estat ocupada, 
primer com a recepcionista a l’hotel Don 
Pelayo de l’Arboç del Penedès, després com 
a tècnica informàtica a la franquícia reusenca 
de Beep (Data Logic) i més tard com a 
operària i auditora de qualitat a l’empresa 
de components d’automòbil Gedia de Santa 
Margarida i els Monjos. De tots aquests 
llocs de treball guarda bons records, però 
no l’acabaven d’omplir. Per això es va posar 
a estudiar el nivell C de català i el Màster de 
Formació de Professorat de Secundària, amb 
especialitat en informàtica, a la Universitat 

AulaSofia,  
aprendre matemàtiques jugant i experimentant 
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Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Durant 
la nit treballava a l’empresa auxiliar de 
l’automòbil i durant el dia estudiava.

Dos factors van resultar clau per deixar la 
feina i un sou fix, i arriscar-se a emprendre 
el seu propi camí. El primer, la influència 
de diversos professors i companys de la 
Societat Catalana de Matemàtiques, en 
particular, de Carlota Petit, que va ser la 
seva professora i tutora de pràctiques, un 
cop acabat el Màster, a l’Institut Salvador 
Espriu de Barcelona. Petit va veure la 
vocació pedagògica de la Gabriela i el seu 
convenciment que és molt més efectiu 
aprendre els conceptes i les fórmules 
matemàtiques jugant i interactuant que 
simplement memoritzant, de manera que 
la va animar a crear materials didàctics per 
a l’etapa educativa de secundària. El segon 
element que la va ajudar a decidir-se va ser 
el naixement de la seva filla Sofia, de qui 
està aprenent molt sobre com assimilen els 
coneixements els infants. Aquest fet la va 
fer més conscient encara del que ja ho era 
que cal ensenyar des del cervell que aprèn 
i no des del que ensenya. També li va fer 
tenir més clar que mai que volia treballar per 
compte propi per poder conciliar millor la 
vida personal i laboral. 

El seu projecte va començar l’any 2012 
amb una inversió inicial de 5.000 euros i 
part dels ingressos que obtenia per elaborar 
projectes didàctics per a editorials, i ha 
madurat progressivament des d’aleshores. 
Actualment, té dues vessants principals. 
D’una banda, l’elaboració de material 

didàctic en format manipulatiu per 
treballar de manera lúdica els diferents 
aspectes de les matemàtiques, com ara la 
numeració, la quantificació, la resolució de 
problemes, la mesura, la representació i la 
situació en l’espai, la lògica, la geometria, 
etc. I de l’altra, l’organització de tallers 
per a professors, pares i alumnes en què 
s’utilitzen els recursos que ella mateixa 
dissenya i fabrica. En paral·lel col·labora 
amb diferents editorials, com ara McGraw 
Hill, precisament en l’elaboració de material 
per a l’aprenentatge —tant a les escoles 
com a casa— de matemàtiques relacionades 
amb la vida real. Juntament amb aquestes 
editorials, intenta portar a l’aula bocins del 
món perquè els alumnes vegin que hi ha 
matemàtiques a tot arreu. Així, han aplicat 
les equacions de segon grau a l’energia 
eòlica; la translació, a les fases de la lluna, 
i els números negatius, a la cartografia 
marina. De fet, un dels seus objectius és 
que els alumnes estimin les matemàtiques, 
aconseguir que deixin de veure-les com una 
cosa abstracta i conceptual, i les vegin com 
una ciència útil que obre portes a professions 
molt diverses: arquitectura, programació o 
enginyeries, entre d’altres. 

La Gabriela dissenya els materials a partir 
d’una premissa dels neurocientífics segons 
la qual com més músculs del cos humà 
intervenen en el procés d’aprenentatge, 
millor s’aprèn. En concret, segons diversos 
estudis, si els continguts d’una matèria 
es presenten amb material d’àudio, el 
cervell reté un 20 % de la informació; 
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si es presenten amb material visual, el 
percentatge s’eleva fins al 40 %, i si 
s’experimenta amb material manipulatiu, la 
retenció és superior al 60 %. De fet, segons 
la Gabriela, aquests estudis confirmen un 
pensament que ja tenien els grecs: que 
experimentar emociona. El que tothom pot 
comprovar quan té fills és que el primer que 
desenvolupen els nens és l’hemisferi dret, 
on són els sentits, i que per això durant 
la infància tot s’aprèn observant, tocant i, 
fins i tot, degustant. Per això, no dubta a 
fer classes de matemàtiques i explicar les 
sumes i les restes amb llaminadures, ja que 
és molt més efectiu que fer-ho en abstracte. 
Ella mateixa ho ha pogut comprovar en 
diverses ocasions tant als tallers que ha 
ofert a escoles, biblioteques públiques o 
associacions, sobretot del Baix Penedès, 
com als que es programen al Museu de 
Matemàtiques de Catalunya, que es troba 
a Cornellà de Llobregat. En aquests tallers 
s’ha trobat amb nens que segons els seus 
pares es quedaven encallats amb les sumes i 
les restes, i que han canviat la percepció que 
tenien d’aquestes operacions mitjançant el 
joc.

La Gabriela Apricopoae assegura que 
un altre dels avantatges del material 
manipulatiu és que dóna a l’alumne la 
llibertat d’experimentar i provar sense por a 
equivocar-se, i que ajuda a interioritzar que 
l’error és una manera d’aprendre, és a dir, 
una oportunitat per millorar i no un fracàs. 
Per a aquesta professora, en determinades 
edats és molt més efectiu ensenyar amb 
tres pedres i cinc pals que amb cap altra 
cosa. Tot i això, és conscient que les noves 
tecnologies tenen cada cop un paper més 
important a les aules; per això, imparteix 
classes de Scratch, un llenguatge de 
programació creat per a nens d’entre 8 i 16 
anys que desenvolupa el pensament lògic 
i analític i amb el qual es poden aprendre 
els fonaments de la programació. L’Scratch 
també permet fer tallers de robòtica: 
construir un robot i animar-lo des d’un 
programa que el mateix nen crea amb 
aquest llenguatge de programació. D’altra 
banda, els jocs que la Gabriela proposa 
també poden ser molt útils en centres 
d’aprenentatge especial, ja que els materials 
manipulatius estimulen molt els nens amb 
dificultats cognitives o motrius.
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De moment, tot el material el preparen 
ella i el seu marit al garatge de casa 
seva, on dissenyen, fabriquen i pinten 
totes les peces. Hi ha números, taules de 
multiplicar manipulatives i formes rodones 
i geomètriques acompanyades d’un llibre 
d’instruccions amb jocs que serveixen per 
desenvolupar la intel·ligència visuoespacial. 

Tots aquests materials pedagògics estan 
elaborats amb fusta i pintats amb pintures 
amb base d’aigua, de manera que no 
representen cap perill de toxicitat per als 
nens. 

Amb AulaSofia la Gabriela no només ha 
trobat una manera de sentir-se útil, sinó 
també de contribuir amb el seu granet de 
sorra a la societat. Aquesta emprenedora, 
convençuda que cada persona fent coses 
petites individualment pot ajudar a canviar 
el món, va buscar un valor afegit per al seu 
material i va encarregar-ne l’empaquetat a 
la Fundació Alba de Lleida, que treballa amb 
persones amb discapacitat. 

Una altra de les idees que la Gabriela 
Apricopoae té clara és que els alumnes 
són diferents i que les maneres d’ensenyar 
també ho han de ser. Per això, en paral·lel 
s’ha format en intel·ligències múltiples i 
educació emocional. 

Els canals de venda que utilitza són diversos. 
La seva pròpia pàgina web (www.aulasofia.
com), les botigues de material escolar, el 
Museu de Matemàtiques de Catalunya, els 
tallers i xerrades que porta a terme a canvi 
que els organitzadors recomanin o comprin 

el seu material, i les visites personals a escoles 
i associacions. 

Ara comença a recollir els fruits de la feina 
feta. Assegura que els inicis han estat molt 
difícils, que la porta freda és dura, que hi 
ha grans cadenes de distribució de material 
escolar a les quals els ha interessat el projecte, 
però que no aposten pel producte perquè 
la marca encara no és prou coneguda, i 
que encara està lluny dels 10.000 euros 
de facturació que s’havia marcat per a 
l’any passat. De moment, ha dissenyat vuit 
kits. Cinc estan destinats a nens d’entre 0 
i 6 anys i tenen com a objectiu coordinar 
l’ull i la mà; familiaritzar els infants amb 
la lectura, l’escriptura, els números, les 
lletres i les operacions bàsiques; construir 
formes geomètriques, i desenvolupar la 
intel·ligència visuoespacial, que és la que 
utilitzem per orientar-nos, construir objectes 
en tres dimensions o interpretar els mapes. 
Els altres tres són per a alumnes de primària 
i secundària, i serveixen per entendre el 
significat de la multiplicació i la divisió, les 
fraccions, els decimals i els percentatges o 
per aprendre les propietats commutativa, 
associativa i distributiva. Per exemple, 
aquest darrer kit, pensat per a nens de més 
de 10 anys, consisteix en una caixa amb 64 
cubs de fusta d’avet (32 de color blau i 32 
de color verd), 50 fitxes (20 de color blau, 
20 de color verd i 10 de color groc), 30 
bastons (també de colors verd, blau i groc), 
un llibre d’instruccions i un tauler de treball. 
Els preus oscil·len entre els 10 i els 33 euros, 
i per fidelitzar els clients ofereix tutories en 
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línia i reposició gratuïta de peces en cas 
de pèrdua. De moment, té 100 unitats 
en estoc, fabrica sota comanda i confia a 
vendre 1.000 unitats l’any vinent. 

Segons la Gabriela, és evident que és 
molt important fer un pla d’empresa i un 
pressupost, però creu que als inicis és millor 
no obsessionar-se amb els números perquè 
poden desmotivar, i tots els projectes 
han de tenir el seu temps de rodatge i 
maduració. En el seu cas, ha invertit més 
de 7.000 euros en el disseny i allotjament 
del lloc web i en la caixa que conté els 
materials didàctics, a banda, és clar, de 
moltes hores del seu temps. 

No se’n penedeix. Comença a tenir demanda 
de tallers, tant d’infantil, primària i secundària 
com de professors, i els comentaris que rep 
en tots els casos són molt positius. A més, 
des del primer moment ha tingut clar que les 
empreses han de contribuir a millorar el seu 
entorn més immediat i ha fet voluntariat en 
una escola de Banyeres i en una associació 
del Vendrell que ajuda a la integració social 
d’immigrants. Ara acaba de donar-se d’alta 
com a autònoma i confia molt en un projecte 
del Museu de Matemàtiques de Catalunya 
que consisteix a dissenyar una maleta amb 
material didàctic per a les escoles. 

Pel que fa als emprenedors, la Gabriela creu 
que els tres primers anys d’activitat haurien 
d’estar exempts del pagament de la quota 
d’autònoms. També opina que el suport 
de la família és molt important. En el seu 
cas, el seu marit ha estat qui l’ha ajudat 
a tirar endavant el projecte i a sortir de la 

zona de confort. Per això, anima tothom 
a no autolimitar-se i a fer realitat el seu 
somni, això sí, sempre sent conscient que 
tota iniciativa empresarial necessita esforç, 
perseverança i molta fe. Per a ella, la clau és 
fer el que li agrada perquè com diu la dita 
«si fem allò que ens motiva no treballarem 
mai a la vida». 

D’altra banda, aquesta emprenedora 
considera que les iniciatives locals de suport 
a l’emprenedoria són molt importants. 
AulaSofia ha participat en la convocatòria 
de l’any 2015 dels premis Emprèn en 
Femení i Sorprèn de la Diputació de 
Tarragona i, tot i que no va aconseguir-ne 
cap, considera que són un bon incentiu 
i, sobretot, un reconeixement per als que 
comencen. Només el fet de presentar-se 
als premis ja va ser molt positiu perquè va 
rebre assessorament per elaborar un pla 
d’empresa, així com altra informació útil 
tant per part de l’Eina del Vendrell com de 
la Diputació de Tarragona. 

Un dels seus plans de futur és contractar 
algú que l’ajudi a vendre els seus productes 
i subcontractar la producció dels materials, 
a més de fer un doctorat per ampliar encara 
més la seva formació en el món de la 
didàctica de les matemàtiques.
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Emprendre no és una tasca fàcil, però 
fer-ho en un àmbit amb poca tradició de 
competència i relacionat amb l’etapa final 
de la vida —la mort— encara ho és menys, 
ja que implica treballar amb un tema que 
encara és tabú i amb el dolor aliè. Tot i això, 
l’Almudena Escudero (Montblanc, 1976), 
que fa molts anys que treballa en serveis 
d’atenció a les persones, vol intentar-ho 
perquè està convençuda que en aquest 
sector també es pot oferir un servei de 
proximitat de qualitat, que s’adapti a les 
possibilitats de cada família i les ajudi a 
superar el mal tràngol que suposa la pèrdua 
i el comiat d’un ésser estimat. 

L’Almudena, tècnica superior en integració 
social, va començar a pensar en aquest 
projecte quan exercia de treballadora 
familiar. Durant aquest període es va 
adonar d’algunes de les carències que 
patia la gent gran i aquesta experiència li 
va permetre madurar el projecte pas a pas. 
Primer es va formar com a tècnica auxiliar en 
tanatoestètica i tanatopràxia per aprendre 
tot el que implicava el condicionament 

dels cadàvers, tant des d’un punt de vista 
teòric com pràctic. Després de 200 hores 
de pràctiques als serveis funeraris de Reus, 
el següent repte va ser preparar-se com a 
empresària. Malgrat que va deixar els estudis 
quan era molt jove i que acumula una vida 
laboral de més de vint anys, l’Almudena és 
conscient de la importància de la formació, 
especialment a l’hora de  fer un pas tan 
important com és muntar un negoci propi 
sense tenir grans recursos i havent de 
recórrer a part del patrimoni personal i 
familiar com a aval. Per això, va documentar-
se molt abans d’arrencar Serveis Funeraris 
Funeconca. Va estudiar a fons la normativa 
que regeix el sector; va fer un estudi 
demogràfic de la comarca de la Conca de 
Barberà; va analitzar la competència, els 
seus punts forts i febles, i la millor forma 
jurídica per arrencar, i va estudiar les 
seves necessitats economicofinanceres. 
Finalment, va decidir arriscar-se i provar-
ho, malgrat ser conscient que hi hauria 
dificultats, que un servei funerari exigeix 
disponibilitat les 24 hores del dia els 365 
dies de l’any i que tardarà almenys cinc anys 

Funeconca,  
serveis funeraris econòmics i de proximitat 
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a recuperar els aproximadament 100.000 
euros que requereix el projecte. 

El principal element a favor és la demografia. 
Any rere any les dades reflecteixen que 
l’envelliment progressiu de la població està 
fent disminuir el creixement demogràfic. 
El nombre de naixements sempre havia 
estat superior al de defuncions, però això 
va canviar l’any 2015 quan, per primer cop 
des del 1941, al conjunt de l’Estat van morir 
més persones (422.276) que no pas infants 
van néixer (419.109), segons les dades de 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Aquest canvi de tendència es va produir 
en més de la meitat de les comunitats 
autònomes. A Catalunya encara es registren 
més naixements que no pas defuncions, 
però la diferència s’escurça i tot fa preveure 
que, si la progressió continua igual, tard o 
d’hora la taxa de mortalitat també acabarà 
superant la de natalitat. La Conca de 
Barberà no és aliena a aquesta tendència. 
Al contrari. La població de més de 80 anys 
augmentarà substancialment els propers 
anys i, segons les estadístiques de l’Idescat, 
els propers 15 anys moriran a la comarca 
entre 3.000 i 3.100 persones. 

L’altre factor estudiat abans d’emprendre el 
negoci va ser la competència. L’Almudena 
és conscient que el sector funerari és un dels 
sectors serveis que menys s’ha liberalitzat. 
El 2010, l’Informe de Fiscalització del 
Tribunal de Comptes indicava que al 21 % 
dels municipis espanyols només hi operava 
una única empresa funerària. La situació 

ha canviat poc des de llavors, tot i la Llei 
25/2009, també coneguda com a Llei 
òmnibus, que va afavorir la liberalització del 
sector eliminant part dels entrebancs per 
aconseguir una llicència funerària, entre els 
quals hi havia l’obligació de ser propietari 
d’un tanatori per obtenir els permisos per 
operar en una localitat. Segons Esfune, una 
associació que agrupa petites funeràries 
de Catalunya i busca la liberalització del 
sector, el problema és que encara hi ha 
molts ajuntaments que no han adaptat les 
ordenances a la legislació vigent, i això dóna 
lloc a l’existència d’oligopolis «encoberts». 

A tot això cal afegir la competència que 
representen les companyies d’assegurances, 
amb molta tradició a Espanya. L’assegurança 
de decessos és una de les que més 
penetració té a les llars: més d’un 50 % 
de la població té una pòlissa d’aquestes 
característiques, segons la Memoria Social 
del Seguro 2014 de la patronal del sector, 
Unespa. Això implica al voltant d’uns 
20 milions de ciutadans i que les quatre 
principals asseguradores que treballen en 
aquest àmbit (Ocaso, Santa Lucía, Catalana 
Occident i Mapfre) gestionen sis de cada 
deu funerals que es contracten a l’Estat.

Moltes famílies tenen contractada una 
pòlissa de decés i quan un dels seus éssers 
estimats mor, en lloc de contactar amb 
una funerària, truquen a l’asseguradora 
contractada, que al seu torn es comunica 
amb l’agent de la zona corresponent, i és ell 
l’encarregat de contractar els serveis. Això 
explica per què fins fa relativament poc a les 
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localitats petites era freqüent que l’agent 
d’assegurances fos la mateix persona que 
gestionava la funerària local (per tant, oferia 
tots dos serveis). A més, mentre que en altres 
països la pòlissa cobreix exclusivament la 
quantia del sepeli, a Espanya també cobreix 
el servei, de manera que l’asseguradora 
s’encarrega de totes les gestions. 

No és un tema menor. Els serveis funeraris 
són serveis essencials de primera necessitat 
mai buscats que, a més, estan condicionats 
per la difícil situació en què es troben els 
sol·licitants. Encara que els usuaris han 
de poder triar, quan han de demanar 
aquests serveis es troben en un moment 
emocional difícil, i això, juntament amb 
la desinformació, el desconeixement del 
sector i els preus, i la necessitat de prendre 
decisions ràpides, pot afectar negativament 
la lliure elecció del servei i de la companyia 
que més els pot convenir. 

Màrqueting funerari

De fet, donar-se a conèixer en aquest sector 
és complicat. Un mecànic que acabi d’obrir 
un taller pot escampar la veu i fer a amics, 
parents i coneguts el típic comentari de 
«si se t’espatlla el cotxe, me’l pots portar 
que he obert un taller». Però dir «tinc una 
funerària, si mor la teva mare, em truques» 
és una altra cosa. 

Conscient d’això, l’Almudena té clar que la 
seva prioritat és fer bé la feina dia a dia, que 
les famílies quedin satisfetes amb el servei 
prestat i que es parli bé d’ells. «La nostra 

feina es desenvolupa en unes circumstàncies 
en què la gent està molt sensible, i qualsevol 
petita errada pot magnificar-se. S’ha 
d’intentar que tot sigui perfecte», afirma. 

El seu objectiu són els municipis que no 
disposen de serveis funeraris, on els veïns 
es veuen obligats a traslladar els difunts 
al tanatori més proper per vetllar-los i 
després retornar-los al seu lloc d’origen per 
donar-los l’últim adéu. La seva intenció és 
tancar convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments perquè els facilitin, en règim 
de lloguer o concessió administrativa, 
l’explotació d’instal·lacions on poder prestar 
els serveis de guarda i vetlla dels difunts. 

De moment, han pogut prestar serveis a 
Poboleda, Prades, la Giralda de l’Arboç i, 
en aliança amb altres petites empreses del 
sector, a Lleida o Barcelona, però no és fàcil. 
Les grans companyies que operen al mercat 
tenen tractes amb molts ajuntaments, 
hospitals i residències per a la gent gran, i la 
població desconeix que es poden demanar 
pressupostos a diverses funeràries de 
les comarques abans de fer el trasllat del 
difunt. Encara que els centres hospitalaris o 
residencials treballin habitualment amb una 
determinada funerària, el ciutadà té el dret 
a escollir amb quina vol fer-ho. 

Preus ajustats

Al marge de la proximitat l’altre element 
amb el qual Funeconca busca diferenciar-
se de la competència és el preu. Tanmateix, 
el que en condicions normals podria 
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ser un argument de venda, com és la 
filosofia de baix cost, en aquest àmbit 
s’ha de promoure amb cautela. Per això, 
l’Almudena insisteix que la seva prioritat és 
oferir sempre un servei de qualitat i buscar 
alternatives per reduir costos sense que 
les famílies tinguin la sensació que estan 
optant per un enterrament de segon nivell. 
Per fer-ho l’empresa aposta per proveïdors 
de proximitat. Ja tenen acords tancats 
amb empreses de la Conca de Barberà 
per als serveis de floristeria, disseny gràfic 
i impressió (per als recordatoris), així com 
amb proveïdors de caixes i material funerari. 

Segons les xifres recopilades per 
l’Organització de Consumidors i Usuaris 
(OCU), a Espanya un enterrament estàndard 
amb fèretre, nínxol, flors i tanatori costa de 
mitjana 3.500 euros, un preu que augmenta 
fins als 5.000 i 6.000 en ciutats com ara 
Barcelona (6.441 euros) o Tarragona (5.323 
euros), entre les més cares de l’Estat. El 

catàleg de Funeconca ofereix fins a vuit 
taüts diferents, que fan oscil·lar el preu 
final d’un servei bàsic amb vehicle fúnebre, 
cerimònia, recordatoris i condicionament 
del difunt entre 1.795 i 3.700 euros. 

L’empresa cobreix tots els aspectes 
relacionats amb la vetlla, el funeral i 
l’enterrament d’un ésser estimat, així com 
els d’inhumació i exhumació. Això inclou 
la recollida del difunt, l’assessorament i la 
tramitació legal necessària (certificat de 
defunció, inscripció en el Registre Civil, etc.), 
el condicionament del cos, l’enferetrament, 
la gestió de les sales de vetlla, l’organització 
de la cerimònia de comiat, el trasllat al 
cementiri o incineradora, la preparació 
de la sepultura o la gestió de les cendres, 
la compra de flors o làpides funeràries i 
el suport al dol. Una àmplia gamma de 
serveis que implica disposar de l’equip i la 
infraestructura adequats —cotxe fúnebre, 
furgó de recollides, carros portadifunts, 
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una taula de preparació, un equip complert 
de tanatopràxia, productes conservants i 
desinfectants, i un vestuari—, en els quals 
l’Almudena estima que haurà invertit uns 
96.530 euros. 

El seu objectiu és assolir el punt d’equilibri 
el tercer any de l’activitat i haver recuperat 
la inversió en cinc anys, tot i que per a 
més seguretat, el capital es tornarà en 
deu. Per començar l’activitat, l’empresa 
compta amb un operari funerari contractat 
a jornada completa, un altre de contractat 
a mitja jornada i la  mateixa Almudena, 
que és autònoma i exerceix de gerent de 
personal i de la companyia. A més, disposen 
d’assessors jurídics i fiscals per tal de facilitar 
la gestió de les nòmines i els tràmits jurídics 
relacionats amb l’activitat, com ara les 
primeres voluntats dels difunts. Una de 
les novetats que volen oferir són serveis 
ecològics, amb cerimònies verdes i urnes 
totalment biodegradables. 

L’empresa va ser reconeguda el 2015 amb 
un dels premis Emprèn de la Diputació 
de Tarragona, en concret el corresponent 
a la categoria Emprèn Socialment. Per a 
l’Almudena, tot i les dificultats per fer-se 
un lloc al mercat, l’experiència ha pagat 
la pena. «El projecte m’ha millorat com a 
persona. Si amb 16 anys m’haguessin dit 
on seria amb 40, no m’ho hauria cregut. 
Vaig deixar els estudis molt aviat perquè no 
em motivaven, però després he obtingut el 
Graduat Escolar i he volgut formar-me per 
poder tirar endavant un projecte propi. És 
un negoci sacrificat perquè implica 24 hores 

al dia, però penso que és un servei molt 
valuós per a la societat, necessari i essencial, 
en el qual la delicadesa i l’acompanyament 
de les persones és fonamental», assegura. 
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Descobrir les claus de la vida a través dels 

altres i fer emergir el caràcter capriciós i 

matemàtic de l’existència amb les millors 

tècniques, estratègies i suports. Aquests són 

alguns dels objectius de Filmsnòmades, una 

productora audiovisual d’Amposta fundada 

el 2008 i especialitzada en l’elaboració 

de reportatges divulgatius, documentals 

d’autor i treballs museogràfics.

El projecte empresarial té molt dels seus 

impulsors: Guillermo Barberà i Santi Valldepérez, 

que van començar a col·laborar el 2005 

per produir La Camarga, un llargmetratge 

documental sobre els pagesos del delta de 

l’Ebre que fa més de quaranta anys van fer 

cap a aquesta zona de la Provença francesa 

per plantar arròs. El llargmetratge va rebre 

el premi Terres de l’Ebre, del Festival del Riu 

en l’edició del 2006.

Tots dos són de l’Ebre. Guillermo Barberà 

va néixer a Tortosa el 1974 i Santi 

Valldepérez, a Amposta el 1978. Tots dos 

són complementaris i tenien experiència en 

el món audiovisual abans de conèixer-se. 

Fotògraf, operador de càmera i director de 
fotografia, Guillermo Barberà ha pres milers 
d’instantànies de paisatges i de persones 
per a diversos mitjans de comunicació 
escrits, entre ells La Vanguardia i El País, 
el diari gratuït 20 minutos o les revistes 
Rutas del Mundo i Geo. Mentre que Santi 
Valldepérez, llicenciat en comunicació 
audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra 
l’any 2001, és realitzador i productor de 
documentals, i ha assistit a cursos d’alta 
especialització a la Universitat Complutense 
de Madrid, la Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños (Cuba) i els Ateliers Varan de París, 
i també a seminaris de directors com 
Patricio Guzmán o José Luis Guerín. Abans 
de muntar Filmsnòmades amb Guillermo 
Barberà, havia fet una mica de tot: des de 
vídeos per a casaments fins a anuncis per a 
televisions locals passant per fer de firaire 
a l’estiu per poder pagar-se els estudis. A 
més, també havia fet un documental sobre 
un jove politòleg que va arribar a Amposta 
procedent de Tànger el 2003 i amb qui va 
conviure durant cinc setmanes, que va ser 

Filmsnòmades,  
però molt arrelats a l’Ebre 
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exhibit a la secció no competitiva del festival 
Docúpolis de Barcelona d’aquell any. Aquest 
documental li va servir per demostrar-se a 
si mateix que podia dedicar-se a aquesta 
professió. 

Curiosos i observadors, tots dos se senten 
privilegiats per poder dedicar-se a allò que 
els agrada i que els permet descobrir i 
donar a conèixer persones, històries i indrets 
contínuament. Però el camí no ha estat 
exempt de dificultats. Per anar a l’escola de 
San Antonio de los Baños de Cuba —que va 
crear l’escriptor Gabriel García Márquez, que 
és el bressol del nou cinema llatinoamericà i 
en la qual han impartit classes, entre d’altres, 
Francis Ford Coppola, Robert Redford o 
Emir Kusturica—, Santi Valldepérez va haver 
de treballar de cambrer durant tres mesos. 
Per cobrir les despeses del viatge a la 
Camarga i comprar nous equips, va haver 
de demanar el seu primer crèdit, de 3.000 
euros. Però l’esforç va pagar la pena. En el 
primer cas, perquè, entre d’altres, va poder 
conèixer l’obra de l’actor i director argentí 
Jorge Ricardo Preloran, un dels principals 
referents del cinema etnogràfic, un tipus de 
cinema de coneixement de l’altre en el qual 
s’ha inspirat per als seus documentals. En el 
segon, perquè aquell primer llargmetratge 
documental —que els va permetre recórrer 
durant deu dies les zones compreses entre 
Nimes i Salin-de-Giraud i entre Port Saint-
Louis i Saintes Maries de la Mer— va ser 
la seva primera col·laboració professional 
amb Guillermo Barberà i l’embrió de 
Filmsnòmades.

L’empresa va començar la seva trajectòria 
com a societat civil particular amb un 
capital inicial de 600 euros el 22 de juliol 
del 2008. Segons l’acta de constitució, tenia 
per objecte «la realització i producció de 
pel·lícules cinematogràfiques, curtmetratges, 
vídeos, documentals, reportatges, sèries i 
programes de televisió, així com la prestació 
de tot tipus de serveis audiovisuals, la 
venda, reproducció i lloguer de tot el 
material audiovisual produït i el doblatge, 
sincronització i muntatge de tot tipus 
de produccions i material audiovisual i 
fotogràfic». 

Posteriorment, la societat ha anat ampliant 
la seva activitat. Així, des del juliol del 
2011, Filmsnòmades està donada d’alta de 
l’epígraf 9321 de l’impost sobre activitats 
econòmiques relatiu a l’ensenyament de 
formació professional no reglat i ha organitzat 
diversos seminaris, com el Documental 
Delta, en col·laboració amb el Centre d’Art 
de les Terres de l’Ebre (conegut com Lo Pati); 
el Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts (CoNCA), i l’Ajuntament d’Amposta. 
I, des del 2012, pot editar diaris i revistes i 
produeix la publicació digital terresmagazine 
(disponible en versió web i e-book com 
a publicació de fotografia i viatge de les 
Terres de l’Ebre), que s’edita en cinc idiomes 
(català, castellà, anglès, alemany i francès) i 
que, amb el temps, ha esdevingut una altra 
societat. 

Durant tot aquest temps Filmsnòmades, 
que des de finals del 2015 és una societat 
limitada, ha guanyat prestigi en el sector. 
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En són una prova els premis que acumula 
en festivals internacionals i el fet que 
ha coproduït ja tres documentals amb 
Televisió de Catalunya (TV3). El primer va 
ser Amuertemorir (2011), un retrat coral de 
la colla Emboladors, d’Amposta, famosos 
en el circuit taurí espanyol per haver batut 
diferents cops el rècord nacional espanyol. El 
segon va ser Buda, l’illa del Delta (2013), un 
documental sobre un dels tresors del delta de 
l’Ebre, fet aprofitant materials audiovisuals i 
fotogràfics d’arxius públics i privats i recollint 
el testimoni dels pocs habitants que encara 
hi resideixen (va arribar a tenir-ne 200). El 
documental retrata la memòria de l’espai i 
especialment del far de Buda, que en la seva 
època (1864-1961) va ser el far metàl·lic 
més alt del món. Dissenyat a Birmingham a 
finals del segle XIX i presentat a l’Exposició 
Universal de París, el far va ser traslladat 
peça per peça i desembarcat al port de Sant 
Carles de la Ràpita. Després, va regnar a la 
desembocadura del riu fins que el Nadal del 
1961 un temporal el va fer caure perquè ja 
estava molt malmès per l’incendi que va patir 
a causa de les bombes que li van caure durant 
la Guerra Civil, el 1939. Amb aquest treball, 
van guanyar el premi a la millor pel·lícula 
del festival Memorimage de Reus (edició del 
2013), i l’agost del 2014 el documental fou 
reconegut pel jurat i el públic en la categoria 
de documental internacional del Columbia 
Gorge International Film Festival, que se 
celebra entre les ciutats de Vancouver i 
Washougal, a l’estat de Washington (EUA).

La darrera coproducció amb TV3 ha estat 
Els que es quedaren (2015), que narra la 

història de l’emigració catalana a Cuba 
a partir del segle XIX i que va rebre el 
Premi MemoriReus-Rabassa, al festival 
Memorimage (edició del 2015), per la 
seva contribució a il·luminar un episodi 
desconegut de la història de Catalunya. 

Paral·lelament, l’empresa ha produït també 
altres peces de reportatge per a TV3 —
emeses en prime time—, en concret per al 
programa 30 minuts. Es tracta de peces 
com ara Invasors (2014), que va seguir 
de prop, durant tot un any, la lluita diària 
dels arrossaires del Delta per fer fora els 
cargols dels seus camps; Entrampats a 
l’Aldea (2012), sobre la crisi de la secció de 
crèdit de la cooperativa agrícola de l’Aldea 
i el fantasma més temut de la crisi per a 
qualsevol persona (anar al caixer i no poder 
treure diners), i Els altres bous (2011), sobre 
els correbous —molt arrelats a les Terres de 
l’Ebre—, que van quedar al marge de la llei 
antitaurina.

Com es pot comprovar, la major part de 
les seves produccions tenen a veure amb 
les Terres de l’Ebre perquè, tot i que tenen 
vocació internacional i —com el seu nom 
indica— estan disposats a gravar històries 
interessants allà on els cridin, un dels seus 
objectius és reivindicar, difondre i contribuir 
al coneixement de la història, cultura i 
tradicions de les comarques ebrenques. 

El seu historial en l’àmbit de la museografia 
és ampli també. La productora ampostina 
ha executat nombroses instal·lacions 
audiovisuals al sud de Catalunya, com ara 
en el Museu del Mar de Sant Carles de la 
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Ràpita; el Centre d’Interpretació Viure al 

Poble de Masdenverge (2013); el Museu 

de Tortosa (2012); el Centre d’Interpretació 

de Mel Múria, al Perelló, o l’Ecomuseu Els 

Ports, d’Horta de Sant Joan (2011). 

A més, l’empresa fou l’encarregada de 

la producció de l’espot promocional de la 

candidatura de les Terres de l’Ebre com a 

reserva de la biosfera el 2010. 

En l’àmbit internacional, l’any 2010 Filmsnòmades 

va produir el documental L’égalité, une histoire 

de conquêtes, sobre la implicació de les dones 

en els col·lectius associatius espanyols a França. 

A més, la seva peça Festa Major (2009), 

realitzada en el marc del festival de videoart 

Strobe, va ser guardonada amb el Premio 

Libélula (premi del públic) a la Semana 

del Arte Contemporáneo de Mar del Plata 

(Argentina). 

L’experiència a l’estranger, però, és anterior. 

Gràcies a la seva estada becada als Ateliers 

Varan de París, el 2007 Santi Valldepérez va 

conèixer una noia que li va proposar fer de 

càmera de creuers de la companyia de son 

pare. Van ser tres creuers inoblidables per 

la costa noruega entre els mesos de maig i 

juliol; una experiència que va poder repetir 

durant els dos anys següents, amb escales 

irrepetibles al Caire, Rodes, Roma, Siracusa, 

Livorno o l’illa d’Elba. L’any 2010 va deixar 

aquesta tasca fins que l’estiu del 2013 li 

van proposar assumir la gestió del servei 

de vídeo de TAAJ Croisières, feina que va 

mantenir fins al 2014. 

Provar sort a Cuba i Xile

Els seus plans a l’estranger no s’acaben en 
aquests dues produccions. Santi Valldepérez 
i Guillermo Barberà estan estudiant la 
possibilitat de muntar una petita empresa 
o sucursal a Cuba i una altra a Xile, d’on 
són les seves parelles. Creuen que són 
dos mercats amb moltes possibilitats i no 
descarten provar-hi sort. 

Malgrat que els dos fundadors de Filmsnòmades 
tenen molt present la popular dita de no 
estirar més el braç que la màniga i que, fins 
ara, han estat molt prudents a l’hora de fer 
cada pas i de fer créixer l’estructura (han 
optat majoritàriament per subcontractar 
autònoms o determinats serveis professionals 
en lloc d’integrar personal al negoci), creuen 
que es troben en un moment d’expansió 
formal i territorial. A més, la formació rebuda 
durant el curs Emprèn un negoci de l’Àrea 
de Recursos Humans, Ocupació i Promoció 
Econòmica de la Diputació de Tarragona els 
ha anat molt bé per analitzar què podien 
millorar i on podien créixer, així com per 
creure en el potencial del negoci i per actuar 
consegüentment. 

En el seu cas, una de les línies de treball 
encetades de fa temps és apostar per 
les produccions de valor afegit i que els 
deixen més marge. «L’objectiu no ha de 
ser tant incrementar la facturació com els 
guanys», assegura Santi Valldepérez. I els 
seus comptes així ho reflecteixen. Malgrat 
que des del 2010 el volum d’ingressos 
no ha deixat de créixer (dels 6.195 euros 
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del primer exercici han passat a més de 
161.000), centren els seus esforços en els 
resultats nets de l’exercici, que el 2015 
van ser de 42.000 euros, que és el que els 
permet reinvertir. I és que, en el seu sector, 
la tecnologia avança de manera ràpida i s’ha 
d’estar molt atent a les noves demandes: 
des dels documentals interactius —o i-docs— 
fins a l’animació 2D i 3D o la realitat virtual. 

L’emprenedor es fa

En relació amb els emprenedors, Santi 
Valldepérez té les idees molt clares. La 
primera, segons ell, és que l’emprenedor es 
fa. «Molts dels documentals que he produït 
no me’ls han encarregat, els he inventat jo», 
afirma. A continuació, afegeix que quan té 
una idea no s’atura fins a plasmar-la. «Sóc 
molt pesat», adverteix, però assegura que 
aquest punt d’obstinació, de no rendir-
se, de no tenir por al fracàs, és la clau per 
sobreviure. Per aquest realitzador, productor 
de documentals i docent, no tothom pot 
ser emprenedor, perquè no tothom està 

disposat a pagar peatges i a renunciar a 
moltes coses per fer el que el vol. 

 
A les administracions, els demana 
acompanyament, que siguin elements 
facilitadors de l’activitat, que vetllin pel 
compliment de les normatives, però 
que, alhora, no entorpeixin ni frenin 
l’emprenedoria. Tampoc no suporta el 
victimisme ni la lamentació constant, 
ja que segons ell no se’n treu res. Per 
Valldepérez, és evident que l’emprenedor 
té moments difícils (en el seu cas, quan, 
segons ell, la Generalitat es va desdir dels 
seus compromisos amb el sector cultural 
i alguns encàrrecs van rebre menys diners 
dels acordats inicialment), però afirma que 
les coses s’han d’acceptar tal com vénen 
i que l’única alternativa quan alguna cosa 
falla és buscar solucions. Això no fa que el 
soci fundador de Filmsnòmades no somiï a 
tenir algun dia un sector cultural fort a casa 
nostra, un sector amb pes en l’economia, 
recolzat i reconegut. Segons ell, però, això 
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no vol dir que aquest sector hagi de ser 
totalment subvencionat, perquè no creu en 
aquest model. 

Un dels seus darrers treballs, l’espot del 
restaurant El Nacional, de Barcelona (2015), 
va rebre el primer premi en la categoria 
Gastronomy and Wines en la competició 
internacional del Festival Internacional de 
Cinema Turístic ART&TUR, de Portugal. 

Aquest 2016 Filmsnòmades ha estat treballant 
en un reportatge sobre l’acció humanitària que 
la Fundació Provocant la Pau desenvolupava 
al camp de refugiats d’Idomeni. Aquest 
projecte ha involucrat escoles d’Amposta i 
també és una coproducció. 
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Tarragonès



Celler  
La Placeta 
vins amb cor
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Després de trenta anys veient els seus pares 
treballar a les vinyes de casa, Quim Martínez 
Castellví (els Guiamets, 1980), descendent 
de Cal Menut, va decidir completar el 
procés de vinificació i començar a produir el 
seu propi vi amb la seva companya, Mercè 
Ramos Gil (Vandellòs, 1982). Fins aquell 
moment, la Mercè estava més vinculada 
al món del disseny, però no va dubtar a 
formar-se com a sommelier a la Fundació 
de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per 
començar aquesta aventura. 

Era l’any 2014. Una de les primeres tasques 
va ser triar un nom per al celler que reflectís 
allò que tot just començava a caminar. 
Es van decidir per La Placeta perquè al 
davant hi ha una plaça petita i perquè els 
diminutius s’utilitzen per parlar d’allò que és 
petit, proper i fet amb cura, precisament els 
principals trets d’identitat d’aquest celler, 
que només un any després (el 2015) ja havia 
assolit una producció de 2.900 ampolles. La 
Placeta va néixer amb l’objectiu d’oferir un 
producte proper i de qualitat, fet amb el 
raïm de tres finques de vinyes velles: Mas 

d’en Pla (la Serra d’Almos), Horta Nova 
(Els Guiamets) i Coma-Licorell (Marçà), 
treballades per ells de manera artesanal i 
utilitzant tècniques de conreu i d’elaboració 
ecològiques. 

Aquesta cura en el procés i l’estima per la 
seva feina i l’entorn on la realitzen l’han 
volgut reflectir al seu lema —«Vins amb 
cor»— i al seu logotip —un cor creat a 
partir de les línies que dibuixen les fileres 
de ceps al paisatge—, als quals també han 
afegit l’etiqueta #vihappy perquè, malgrat 
el sacrifici i l’esforç que comporten aquests 
vins, els seus impulsors asseguren que els 
fan molt feliços i esperen que el mateix els 
passi als seus compradors

I és per això que el seu projecte evoluciona 
a poc a poc, sense presses, com el vi. 
Volen fer les coses bé malgrat que tardin 
més temps. Ja han presentat una sol·licitud 
perquè les vinyes siguin reconegudes com 
a ecològiques i també estan tramitant el 
reconeixement com a productors de vi 
ecològic. És una de les seves apostes. 

Celler La Placeta,  
vins amb cor
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Tastets de vi

Un altre dels seus objectius és que el celler 
disposi d’un espai per al públic on aquest 
pugui tastar els vins, al lloc on aquests 
s’elaboren i al costat de qui els elabora. 
L’objectiu del Quim i la Mercè és que 
aquest espai disposi d’una programació 
més o menys estable d’activitats que pugui 
resultar interessant pel públic assistent, ja 
siguin tastos o d’altres activitats vinculades 
al territori. 

Per fer-ho, necessiten ampliar la part 
posterior del celler, actualmente un pati, 
on s’habilitarà un espai de terrassa. Si les 
activitats tenen èxit i el pati es consolida 
com a lloc on anar a prendre vins, preveuen 
haver d’ampliar la plantilla. 

De moment, el que funciona molt bé són 
les visites a les vinyes de la casa. «La gent 
et dóna la mà quan arriba i t’acaba fent 
dos petons quan marxa», diu la Mercè 
per exemplificar la importància que té el 
contacte amb el client i que aquest pugui 
conèixer l’origen d’un vi. «És difícil apreciar 
i estimar allò que desconeixes», insisteix. 
La Mercè ens explica que les visites duren 
una hora i mitja aproximadament, que no 
cobren per fer-les (sempre que després els 
participants comprin algun dels seus vins), 
que intenten no barrejar grups i que les fan 
ells en persona. També que no es limiten 
a visitar els ceps i gaudir de l’espectacular 
paisatge de la Serra d’Almos, sinó que 
durant el passeig entre les vinyes aprofiten 
per explicar una part de la història de les 

finques i dels Guiamets, el petit poble del 
Priorat amb una llarga tradició vinícola on 
es troben. Segons expliquen, s’anomena 
així per dues raons: d’una banda, perquè 
servia de guia als visitants procedents de 
llocs llunyans que hi arribaven per comprar 
el vi elaborat a la zona, algunes vegades 
als masos propers i d’altres a les petites 
poblacions veïnes; de l’altra, perquè molts 
d’aquests visitants procedien de la població 
francesa de Metz.

Actualment estan invertint a la Finca Mas 
d’en Pla, que és contigua a la finca del 
Molí de la Bleda, propietat de la família 
des de fa anys i que guarda les runes d’un 
antic molí fariner. Aquesta inversió es basa 
en la plantació de ceps de raïm blanc i la 
reconstrucció d’una petita edificació que 
antigament havia estat la casa del treballador 
del Molí. El Quim i la Mercè esperen que 
en un futur no molt llunyà aquestes finques 
concentrin tota la producció del celler. 

També són molt actius a les xarxes socials, 
principalment a Facebook i Twitter. Són 
conscients que el primer que fa molta gent 
quan programa una escapada és consultar 
Internet i per això van decidir crear els seus 
propis continguts. Gràcies a això, han rebut 
visitants de llocs com ara Suècia o Israel.

 Tot plegat els ha suposat fins ara una 
inversió d’uns 60.000 euros, repartits entre 
la compra d’una de les finques (Mas d’en 
Pla), el lloguer de dues més (Horta Nova i 
Coma-Licorell), l’arranjament de l’antic pati 
que han habilitat com a celler al número 19 
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de la carretera dels Guiamets, els dipòsits 
d’acer inoxidable on reposa el vi i la posada 
en marxa del web.

De moment elaboren tres vins. El blanc la 
Placeta, de collita i elaborat amb les varietats 
garnatxa blanca i macabeu. El negre la 
Placeta, de collita i elaborat amb garnatxa 
negra i un negre de criança, que encara no 
té nom i sortirà a la venda el 2017. 

Creuen que hi ha molt per fer. I no només en 
solitari, sinó conjuntament amb altres cellers 
veïns i amb les administracions. Entre altres 
coses, ja els ha passat que estaven mirant de 
portar a terme determinades accions, com 
ara dinamitzar les visites al municipi, en què 
altres negocis i el mateix Ajuntament també 
estaven treballant. Com que és evident 
que amb la suma dels esforços és més fàcil 
aconseguir resultats, en aquesta línia ja han 
organitzat conjuntament un concert-vermut 
al mirador del pantà dels Guiamets, i tenen 
molt bona col·laboració amb l’hotel rural Cal 
Torner del municipi, dedicat principalment a 
l’enoturisme.

Aquest, però, no és l’únic repte. Aquests 
dos joves emprenedors reconeixen que 
més enllà dels coneixements tècnics del 
sector (la Mercè, per exemple, s’ha format 
per ser sommelier), són molt importants 
els coneixements relacionats amb la gestió 
d’una empresa: coses tan bàsiques com la 
comptabilitat, el quadre d’amortitzacions 
o un pla d’empresa. Per això aplaudeixen 
iniciatives com la Càtedra d’Emprenedoria 
de la URV, que els va ajudar molt a definir 

els criteris per fixar el preu de les ampolles 
de vi, o els premis Emprèn de la Diputació 
de Tarragona, als quals van presentar-se 
el 2014 dins la categoria Emprèn al Món 
Rural. De fet, la Mercè reconeix que una 
de les raons per les qual un antic projecte 
d’emprenedoria amb dues professionals 
més del disseny no va reeixir va ser per la 
manca d’expertesa en aquests àmbits. En 
aquest sentit, creuen que són més pràctics 
els cicles formatius d’orientació laboral per 
a freelance i autònoms que la formació 
universitària. 

També recomanen molt establir al més aviat 
possible una certa organització interna. No 
tothom pot fer de tot. Potser a l’inici és 
lògic, però de seguida hi ha d’haver una 
certa especialització. En el seu cas, el Quim 
s’encarrega de tot el que està relacionat 
amb les finques i la cura dels ceps, i la 
Mercè, de les visites guiades, el màrqueting 
i el disseny. Malgrat això, aquesta parella 
d’emprenedors considera normal que en 
un negoci sempre hi hagi un cert grau de 
risc, un cert percentatge d’idees que es 
desenvolupen en mode de prova i error. 
Evidentment ha de ser controlat, però és 
molt important per seguir avançant. 

Etiquetatge personalitzat

En el seu cas, ja han fet alguns assajos. Per 
exemple, a finals de 2015 van provar amb 
l’etiquetatge personalitzat de vins per a 
petits esdeveniments familiars i esportius, 
i per a regals d’empresa, però encara no 
han decidit si apostaran per això. Dubten 
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que, amb una tirada tan limitada com la 
que tenen, tingui sentit restar ampolles de 
la seva producció amb marca pròpia quan 
comencin a ser més coneguts. 

Malgrat els dubtes, insisteixen que una 
empresa ha de ser flexible, provar, innovar 
i adaptar-se als temps. I no descartar una 
idea només perquè a altres no els hagi 
funcionat. «Nosaltres vam començar amb 
una producció de només 700 ampolles 
de vi blanc perquè tothom ens deia que 
té molta menys sortida. Però aquest any 
[2016] arribarem a les 1.700, més que de 
criança [1.200] i a prop de les 2.200 de vi 
negre», afirma la Mercè. La bona resposta 
ha fet que compressin més drets de vinya 
per plantar vinya nova i produir més vi 
blanc. L’objectiu de La Placeta és arribar a 
les 6.000 ampolles i de moment descarten 

treballar amb intermediaris, aposten més 
per la venda directa al celler, les botigues i 
els restaurants. 

Inicialment, també es van plantejar fer vins a 
la carta, és a dir, oferir als clients l’elecció dels 
cupatges amb què s’elaboren els vins, però 
de moment han aparcat la idea. Pensaven 
que era una manera de diferenciar-se i de 
donar valor afegit al celler, però en tractar-
ho amb el seu enòleg, Pedro Cabanillas, 
han arribat a la conclusió que la majoria de 
consumidors no tenen ni tenen perquè tenir 
coneixements tan avançats com per saber 
quines varietats els agraden més.  
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La Casa del Castell és un petit hotel de quatre 
habitacions, eficient i amb encant ubicat al 
casc antic de Móra d’Ebre, just davant de 
la porta d’accés al castell medieval. Segons 
l’Èlia Vaqué Brull (Móra d’Ebre, 1980), qui 
n’ha estat la impulsora juntament amb 
el seu company, l’Oriol Chicot Abad, la 
història d’aquest hotel és la història d’un 
trencaclosques en què totes les peces han 
anat encaixant a poc a poc. 

La primera peça d’aquest trencaclosques 
és la casa dels seus iaios: l’Alejandro Vaqué 
(Cisco per a tothom) i la Irene Vidilla. Abans 
de pertànyer als seus avis, aquesta casa, 
ubicada al número 4 del carrer Calvari de 
Móra, havia estat propietat d’un matrimoni 
d’aquest municipi de la Ribera d’Ebre que 
va haver d’exiliar-se a França després de la 
Guerra Civil per evitar represàlies. 

Bona part dels records d’infància de l’Èlia 
estan relacionats amb aquesta casa, on 
per entrar havies de baixar el cap per la 
poca alçada de la porta. Des del moble llit 
plegable, on de petita dormia durant els 
estius, fins a la foto del germà de la iaia, qui 

sempre li explicava que havia mort durant la 
guerra, passant per la cuina, on la seva àvia 
feia les rosquilles i el cóc ràpidament perquè 
se’ls emportés a Barcelona, i la taula on els 
iaios jugaven al guinyot. Per això, quan el 
seu pare i el seu tiet van decidir posar-la a la 
venda, ella es va oferir a comprar-la. 

L’Èlia tenia 26 anys, estudiava a la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
a Barcelona i en paral·lel treballava en un 
despatx d’arquitectura. Encara no tenia clar 
on acabaria desenvolupant la seva carrera 
professional (Reus, Barcelona, Londres…), 
però el que no volia és que la casa on 
havia dormit tantes vegades de petita i on 
el seu pare havia crescut passés a mans 
desconegudes. 

La segona peça del trencaclosques va ser la 
casa del costat. En una de les poques visites 
que feia a la casa dels iaios per ventilar-la va 
sortir a la terrassa i va veure que algú havia 
tirat el mur mitger que separava l’habitatge 
del del veí. Ningú li ho havia consultat 
i, enfadada, va aconseguir posar-se en 
contacte amb el llavors propietari de la casa 
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del costat, un constructor de Manchester 
encara més emprenyat que ella perquè 
deia que tenia el projecte de rehabilitació 
aturat a la Comissió de Cultura de Patrimoni 
de Tortosa. El temps va anar passant, el 
projecte no avançava, la crisi del totxo ja era 
latent i finalment va arribar a un acord amb 
el constructor britànic per comprar-li la casa, 
encara sense saber ben bé si algun dia la 
faria servir. 

I va continuar treballant al mateix despatx 
d’arquitectura a Barcelona fins que un dia va 
entrar en joc l’altre protagonista d’aquesta 
història, l’Oriol Chicot (Barcelona, 1978), 
un antic company d’escola i veí de Móra a 
qui no veia des de vuitè d’EGB. L’Oriol va 
anar a Barcelona per estudiar fotografia i 
poc després de retrobar-se amb l’Èlia van 
començar a sortir i a viure junts. 

La crisi econòmica començava a fer 
estralls i ells no en van ser aliens. L’Oriol va 
encadenar un munt de feines precàries, ja 
fos col·locant finestres, retocant imatges de 
fotografia d’estudi, fent feinetes d’estudi de 
publicitat o penjat de façanes, o fent treballs 
verticals. I l’Èlia va haver deixar el despatx 
d’arquitectura on feia temps que treballava. 

En l’entretant, la casa de Móra d’Ebre era 
cada cop més present a les seves converses 
mentre dinaven o mentre parlaven sobre 
com reorientar la seva carrera professional 
i, de pas, el seu futur. Després de mesos 
reflexionant-hi, debatent si marxaven a 
l’estranger com molt altres joves i amics 
havien fet o si tornaven a casa i, com diu 

l’Èlia, «la feien grossa», van decidir tornar i 
fer-la grossa. 

Les peces del trencaclosques quadraven. Van 
tirar la casa dels iaios a terra i van apostar per 
donar impuls a aquesta zona oblidada de 
Móra d’Ebre i contribuir al desenvolupament 
turístic de la Ribera d’Ebre promovent 
un petit hotel eficient al carrer Calvari del 
municipi. Aquest va ser l’origen de la Casa 
del Castell, un establiment de tres estrelles 
d’ambient familiar i de tracte personalitzat 
i de qualitat que té la peculiaritat de tenir 
un baix consum energètic. L’hotel ofereix 
quatre habitacions (tres de les quals són 
dobles i la quarta és una suite familiar amb 
capacitat màxima per a quatre persones), i 
totes tenen noms vinculats a la història i als 
oficis de la zona: Les olives i la seniera, La 
sirga i la dona del llaguter, El castell i Galbor 
d’Entença o Les abelles i la veremadora. La 
decoració és nòrdica i minimalista per oferir 
una estada relaxant als seus clients en un 
entorn peculiar amagat dins de les Terres de 
l’Ebre. Els preus oscil·len entre els 95 i els 
110 euros, amb esmorzar i IVA inclosos. 

Passivhaus amb un estalvi 
energètic superior al 80 %

L’establiment va ser concebut des del 
primer moment segons els estàndards 
del prestigiós certificat internacional 
d’eficiència energètica Passivhaus (‘casa 
passiva’ en alemany), que garanteix que un 
edifici necessita gastar molt poca energia 
per obtenir un alt confort interior i que 
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aquesta procedeix de fonts renovables i no 
renovables. 

La peculiaritat de l’edifici és que va ser 
construït utilitzant dos sistemes de baix 
consum totalment diferents. D’una banda, 
el formigó cel·lular, que no necessita gaire 
energia per fabricar-se, no genera cap gas 
tòxic ni cap residu sòlid, no contamina 
l’aigua i suposa un gran estalvi de matèries 
primeres. De l’altra, un entramat lleuger 
de fusta i fibra de fusta que reaprofita les 
propietats naturals de la fibra de fusta, la 
llana d’ovella o la cel·lulosa i que no genera 
emissions de diòxid de carboni durant el 
procés de producció. 

Quan el marc normatiu sigui més favorable 
a les energies renovables, la intenció és 
que l’hotel s’autoabasteixi d’energia solar 
fotovoltaica per a autoconsum, però ara 
per ara només pot comptar amb l’energia 
de la xarxa i una font d’energia renovable 
com és l’aerotèrmica per generar aigua 

calenta sanitària incorporant un sistema de 
ventilació mecànica. 

L’objectiu és ser el primer hotel de la Península 
a obtenir el certificat alemany Passivhaus, 
una aposta personal i professional de l’Èlia 
Vaqué, qui a més de concebre el disseny 
sempre pensa en l’estalvi energètic dels 
seus projectes, tot i que això avui dia encara 
pugui representar un sobrecost final d’entre 
un 10 % i un 15 % de la despesa energètica 
total d’un edifici convencional. En el cas 
de la Casa del Castell, l’arquitecta de Móra 
d’Ebre calcula que l’estalvi energètic pot 
arribar a ser de gairebé el 90 % respecte 
d’un edifici normal. Per això, el 2015 va 
participar com a ponent a la 7a Conferència 
Espanyola Passivhaus, que va tenir lloc els 
dies 26 i 27 de novembre a la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona, i per això 
també els estudiants d’Arquitectura de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) han visitat 
la Casa i estan interessats a monitoritzar-
ne els consums d’energia, la temperatura i 
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la humitat relativa, entre d’altres aspectes, 
amb l’objectiu de comparar-los amb els 
d’altres edificis que no segueixen aquests 
estàndards.

L’Èlia creu que, a més d’un tema de costos, 
l’aposta pel baix consum energètic és un 
valor afegit de l’establiment que pot atreure 
clients conscienciats amb la sostenibilitat i 
amb l’eficiència energètica que vulguin viure 
les comoditats d’una construcció d’aquestes 
característiques en un entorn rural, a més 
de gaudir d’un tracte personalitzat i de 
qualitat. 

L’establiment va obrir les portes el juliol 
de 2015 després de més de tres anys de 
tràmits, obres i patiment per trobar-ne el 
finançament. El projecte no hauria estat 
possible sense una subvenció del programa 
Leader per evitar el despoblament de zones 
rurals —amb la qual van aconseguir fons per 
al 30 % del cost total— ni tampoc sense el 
suport moral de la família més directa. 

Tots dos van haver d’hipotecar-se i per a l’Èlia 
Vaqué van ser tres anys durs, de molt sacrifici, 
amb moments en què hauria abandonat 
el projecte, que va superar gràcies a la 
perseverança i a l’ajut de l’entorn. Aquesta 
arquitecta no s’imagina fent tant d’esforç 
per un projecte en què no hagués cregut. 
Per tant, el seu consell per a qui vulgui 
emprendre és que engegui un projecte en el 
qual cregui perquè així l’energia no s’esgota.  
Per fer realitat la Casa del Castell, van 
haver d’enderrocar les dues cases per la 
pobra qualitat dels forjats i de les parets 

estructurals de fang i còdols de riu. Malgrat 
això, es va respectar i reinterpretar la 
volumetria existent. Ja hi han invertit més de 
400.000 euros, una xifra a valorar i amb la 
qual no només volen contribuir a regenerar 
el teixit del casc urbà de Móra d’Ebre, sinó 
també a impulsar tant el turisme al municipi 
i a la comarca com l’activitat d’altres 
empreses locals (establiments d’alimentació, 
restaurants, etc.), proveïdores de productes i 
serveis o possibles beneficiàries dels visitants 
que s’allotgin a l’hotel.

El balanç és positiu. Poc més d’un any 
d’ençà que van obrir portes i sense haver 
fet gaire soroll, ja han tingut més d’un 
centenar de clients i hi ha hagut mesos de 
plena ocupació. Els clients són de perfils 
i procedències diverses. Des de joves i 
estrangers que busquen un espai tranquil 
per desconnectar i alhora poder gaudir de 
la natura (caminar o practicar el ciclisme, 
l’escalada o el senderisme) o visitar els 
voltants (el Priorat, l’Ebre o la Terra Alta) a 
professionals o alumnes que busquen un lloc 
on fer un tast de vins, reunions d’empresa 
o tallers (papiroflèxia, tinta xina, fengshui o 
cuina energètica). Precisament aquesta és 
una branca de negoci que volen potenciar i 
per a la qual ofereixen una cuina completa, 
una taula allargada amb capacitat per a 
10-12 persones, un espai diàfan de 40 
metres quadrats i una terrassa de 35 metres 
quadrats amb vistes espectaculars de Móra 
d’Ebre, el castell i el riu.

A més de turistes o clients de proximitat 
(d’Alcover, de Tortosa o de Barcelona), 
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també n’han tingut de la resta de l’Estat 
espanyol i de l’estranger (Madrid, França, 
Amsterdam, Bèlgica, els EUA i el Canadà), 
alguns dels quals ja han repetit tres o quatre 
vegades. El primer any l’han plantejat 
com un aprenentatge. Cap dels dos tenia 
experiència en l’àmbit hoteler i han hagut 
de ser autodidactes. Per això, tot i que els 
tècnics turístics que van anar a certificar 
l’hotel els donaven quatre estrelles, van 
preferir començar amb tres. A més, el 
caire familiar del negoci els ha deixat per 
sorpresa més d’un amic amb qui continuen 
mantenint contacte. 

L’Oriol s’ocupa al 100 % del negoci, hi està 
en la nòmina i és qui porta la gestió i el 
funcionament del dia a dia, mentre que l’Èlia 
s’encarrega de la promoció i la comptabilitat 
de la Casa del Castell, unes tasques que 
compatibilitza amb les del seu despatx 
d’arquitectura a Reus, que fins ara ha volgut 
mantenir separat. De moment no es poden 
permetre contractar o subcontractar ningú 
més enllà del servei de bugaderia, però esperen 
poder fer-ho més endavant. Entre tots dos 
fan de comercials i recepcionistes, i serveixen 
l’esmorzar als clients, un moment que, 
afirmen, és el més gratificant, ja que el tracte 
amb el client és molt directe i personalitzat. 

Per a l’Èlia va ser molt útil el curs d’emprenedoria 
que va fer a Barcelona Activa, primer perquè 
li van ensenyar a fer un pla d’empresa i segon 
perquè va ser un bany de realisme important. 
De fet, reconeix que, en termes generals, la 
gent no està preparada per emprendre i que 
coordinar, gestionar i delegar no són tasques 

fàcils. A més, considera que emprendre o 
ser autònom en aquest país és difícil i que 
no es donen ajuts per contractar personal 
quan es comença. 

Entre els seus plans immediats hi ha fer un 
jardí-terrassa amb bar pensat sobretot per 
a l’estiu. No disposen d’espai per fer un 
restaurant i, a més, saben per experiència 
familiar que és un negoci molt exigent, però 
sí que volen fer tapes fredes i intentar que 
l’espai sigui un punt de trobada al municipi. 
De fet, tenen una vermuteria on ofereixen 
productes del territori com ara vermut i vins 
de les denominacions d’origen properes, així 
com conserves de quilòmetre zero. 

Són conscients que una de les seves 
assignatures pendents és millorar la 
comercialització i fer més èmfasi en la 
publicitat. Fins ara s’han centrat sobretot en 
les xarxes socials, especialment Facebook i 
Instagram, així com en el boca-orella, però 
tenen clar que han de donar-se a conèixer 
més i aliar-se amb altres agents del territori 
dedicats a la promoció turística. 
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Cereria Antiga 
Casa Corderet
un negoci a l’antiga que segueix mirant 
al futur
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Xavier Pagès Artuñedo ha sentit a la seva 
mare i la seva tieta explicar que era ben 
petit —«remenut», com diu ell— quan deia 
que quan fos gran viuria i treballaria a la 
Part Alta de Tarragona. Devia tenir tres o 
quatre anys i llavors no hi residia, tot i que 
la seva besàvia, la senyora Filomena (vídua i 
amb cinc fills), havia tirat endavant gràcies a 
una cereria ubicada al número 8 del carrer 
Portella, a la cantonada amb la plaça dels 
Àngels. La seva àvia Carmeta i la seva tia-
àvia Maria havien ajudat darrere del taulell, i 
la seva mare, Maria del Carme, i la seva tieta 
Montse van créixer en aquest establiment 
fins que amb la Guerra Civil espanyola els 
van prendre el negoci. 

Durant anys, Pagès (Tarragona, 1963) no 
hi va pensar més. Fins que amb 39 anys es 
va replantejar no només la seva professió 
(especialista en maquillatge i caracterització), 
sinó també el seu mode de vida, que el feia 
viatjar tot sovint per participar en desfilades 
d’Antonio Miró i en les passarel·les Gaudí 
de Barcelona i Cibeles de Madrid o l’Óreal 
a París, Milà i Roma. De cop va haver de fer 

un pensament i va decidir tornar als orígens 
i establir-se a la Part Alta de Tarragona. Va 
ser un dels primers a rehabilitar una casa 
en aquesta zona de la ciutat. Per casualitat, 
una casualitat que ell defineix com «una 
d’aquelles bromes còsmiques que de tant 
en tant passen a la vida», va entrar en 
contacte amb Montserrat Magriñà Juncosa, 
la propietària de la Cereria Antiga Casa 
Corderet, situada als baixos del número 17 
del carrer Merceria, que el va contractar 
com a encarregat i artesà a partir del 2004, 
cosa que el va vincular definitivament a la 
Part Alta i a la memòria històrica de la seva 
família. 

Des de llavors ha estat vinculat a aquest 
negoci, que funciona ininterrompudament 
des de l’any 1751, però que va néixer prop 
d’un segle abans en una fàbrica d’espelmes.

A més, avui és la botiga més antiga de 
Tarragona i el segon establiment comercial 
més antic de Catalunya, per la qual cosa 
forma part del patrimoni històric, econòmic 
i comercial tant de la ciutat com del país.

Cereria Antiga  
Casa Corderet,  
un negoci a l’antiga que segueix mirant al futur
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Xavier Pagès va començar com a encarregat 
i artesà i, des de l’octubre del 2013, n’és el 
titular de la gestió. Des del primer moment 
es va sentir captivat per la botiga no només 
pel seu encant, sinó també per la idea que, 
d’ençà que el 1751 va obrir les seves grans 
portes de fusta —que encara conserva— a la 
Part Alta de Tarragona, el negoci sempre ha 
trobat algú que li ha donat continuïtat. 

El camí no ha estat fàcil. D’ençà que va 
començar, un dels seus reptes principals 
ha estat augmentar la producció pròpia 
al màxim. «Producció de la Part Alta, 
genuïnament tarragonina i, de pas, catalana, 
espanyola i europea», com diu ell. Però 
malgrat que venia del món de l’art (va estudiar 
a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, ha fet 
suplències com a professor de maquillatge 
i caracterització a l’Escola d’Art Dramàtic 
Josep Yxart i a diversos centres de batxillerat 
de les comarques tarragonines, i ha portat 
el departament de maquillatge de TV3 del 
Telenotícies Comarques de la Delegació 
de Tarragona), desconeixia completament 
el món de la cereria. A més, com que 
pràcticament no quedaven artesans 
d’aquest sector que li poguessin ensenyar 
l’ofici, ha hagut de fer molta recerca tant 
dels productes com dels processos. L’esforç, 
però, ha pagat la pena. 

La cereria és un referent en espelmes de 
bateig i tot tipus de ciris, especialment els 
ciris pasquals de Setmana Santa pintats a 
mà. Es tracta d’una feina artesana que és un 
dels trets d’identitat de la botiga, que té clar 

que en aquest àmbit la seva aposta no és el 
prêt à porter, sinó la costura.

Si no ho trobes a Cal Corderet, 
ja no es fa

Però l’aposta per la qualitat i el producte 
diferenciat no és l’únic objectiu del 
responsable actual de la Cereria Antiga 
Casa Corderet. L’establiment es caracteritza 
per recuperar productes descatalogats i per 
oferir una àmplia gamma de complements 
relacionats amb el culte, les espelmes i 
els ciris: canelobres, bases i palmatòries, 
apagaespelmes de bronze, cera líquida 
per omplir contenidors litúrgics, aigua del 
riu Jordà per a batejos, rosaris, estampes i 
novenes dedicades a sants, àngels, imatges 
religioses, llibres de goigs, creus de Caravaca 
i un llarg etcètera. 

Per això, no és d’estranyar que la botiga 
sigui proveïdora habitual de diverses 
esglésies i confraries de Setmana Santa de 
la demarcació i de Tarragona, entre elles 
l’Associació de la Setmana Santa d’aquesta 
ciutat, que els encarrega la realització del 
ciri pasqual per a la Catedral des del 2003. 

També venen tot tipus d’espelmes: decoratives 
i d’olor, espelmes per a balnearis i centres 
de teràpies naturals, espelmes d’aniversari, 
espelmes antimosquits amb citronel·la, 
espelmes tallades i pintades a mà amb diferents 
inscripcions romanes que reprodueixen bases 
d’estàtues trobades a Tarragona... 

L’encens en gra i al pes és un altre dels seus 



C
e
re

ri
a
 A

n
tig

a
 C

a
sa

 C
o
rd

e
re

t
Ta

rr
a
g
o
n
è
s

99

articles estrella. Les diferents classes de 
resines i fustes oloroses presents a les seves 
barreges són d’alta qualitat i procedeixen 
del comerç just, el cultiu artesanal i ecològic. 
En tenen de sàndal blanc d’Austràlia, de 
sang de drago de Canàries, de copal blanc 
de Mèxic, de mirra del Líban, de benjuí 
de Sumatra, etc., i investiguen barreges 
romanes per al Festival Tarraco Viva i per 
als mercats medievals de les comarques 
tarragonines.  

Aquesta gamma de productes es completa 
amb olis per a cremadors o sabons 
artesanals per a tota mena d’usos, com ara 
blanquejar la roba, combatre la cel·lulitis o 
posar-se morè. En definitiva, més de 400 
referències que han fet popular la dita: «si 
no ho trobes a Casa Corderet, ja no es fa».

Xavier Pagès pensa que probablement és tot 
això el que ha fet que, d’ençà que ell és al 
capdavant del negoci, no hi hagi hagut cap 
dia que no ha facturat res. Aquesta reflexió 
fa que animi la gent a no frustrar-se. «Que 
no et diguin mai que no pots fer una cosa», 
subratlla. I ho diu algú que molts dies pateix 
les seqüeles de l’artritis reumatoide i que, 
malgrat això, continua dibuixant i pintant a 
mà els seus productes. 

No tothom val ni tot s’hi val

Per a aquest tarragoní, molt compromès 
també amb la vida cultural de la ciutat, portar 
un negoci és una gran responsabilitat. No 
tothom val ni tot s’hi val. Per a ell, la clau de tot 
és la vocació de servei, l’esforç, la paciència, 
la constància i la perseverança. A més, en 

el seu cas —no és el d’un emprenedor a l’ús 
sinó el d’un esgraó més en la supervivència 
d’aquest negoci amb prop de tres segles 
de trajectòria continuada—, a tot això cal 
sumar-hi la importància de no malmetre 
el patrimoni heretat, fer-lo valer i explicar-
lo. Per això, entre les seves prioritats hi ha 
rehabilitar l’establiment, que té un valor 
històric i patrimonial indubtable: no només 
ha sobreviscut a l’entrada de les tropes 
napoleòniques a la ciutat durant la Guerra 
del Francès i ha servit d’amagatall secret tant 
durant la Guerra Civil com en la postguerra 
(quan hi havia l’estraperlo de sabó per 
curar les ferides i com a antisèptic), sinó 
perquè manté un ampli ventall d’elements 
primigenis. Per exemple, encara disposa 
del taulell i de prestatgeries originals, però 
també de les primeres balances i les que es 
van anar comprant posteriorment, els ferros 
per penjar i fer ciris de processó del 1814, 
eines de l’antiga fàbrica, pots mesuradors 
de gra (una ampliació del negoci durant 
la postguerra espanyola), els recipients de 
vidre que servien per vendre perfum a granel 
i que són de principis del segle XX, així com 
elements de fusteria amb pa d’or de l’època 
modernista del negoci i una gran col·lecció 
d’elements publicitaris de totes les èpoques. 

Cada any fan una actuació de posada al 
dia de les seves dependències. Han actuat 
a la rebotiga —el cor de Casa Corderet—, 
una actuació que va ser complicada, ja que 
era una de les zones més malmeses per la 
humitat. També han rehabilitat la façana, 
treball que els ha permès descobrir la pedra 
fundacional de l’antiga fàbrica de cera 
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sobre la porta d’entrada del número 6 bis 
del carrer Sant Pere Estubes, que donaven 
per desapareguda i que situa els orígens 
del negoci o bé al 1631 o al 1651. Aquesta 
troballa excepcional els acosta més a la data 
de posada en marxa de la fàbrica, cosa 
que volen acabar de corroborar mitjançant 
altres documents oficials que es puguin 
haver conservat, ja sigui de pagaments 
d’impostos, d’autoritzacions o d’entrades 
de partides de vendes. 

Aquests documents servirien perquè la 
Cereria Antiga Casa Corderet fos reconeguda 
com un dels quinze negocis més antics 
d’Europa que continuen en actiu i que no 
han modificat mai la seva activitat i sobre 
tot, com diu Xavier Pagès, «per preservar-
la i blindar-la durant dècades». Actualment, 
ja tenen el Premi Nacional als Establiments 
Comercials Centenaris de Catalunya en 
la categoria de 150 anys o més, concedit 
el 2015, i van ser un dels finalistes de la 
segona edició (2014) dels premis Emprèn 
de la Diputació de Tarragona en la categoria 

Reemprèn. Tot i això, un reconeixement 
d’àmbit europeu seria un impuls definitiu 
en aquesta línia.

La feina no s’acaba aquí. Amb l’adequació de 
les instal·lacions, esperen obrir el seu taller a 
escoles, grups i públic en general, perquè es 
pugui veure com es fan les espelmes. 

Malgrat que un dels trets diferencials de 
la Cereria Antiga Casa Corderet —com 
de la major part de les botigues al detall 
centenàries— és vendre a l’antiga, assessorar 
el client i tenir un tracte proper, això no 
ha de ser incompatible amb aprofitar les 
noves tecnologies per ampliar el mercat i 
les vendes. Entre altres coses perquè, tot 
i que el client habitual de l’establiment és 
el de proximitat, els visitants i turistes que 
van a Tarragona són un públic interessant 
que poden fidelitzar a través d’Internet, les 
xarxes socials i una botiga digital. Volen 
aprofitar aquests canals de comunicació i de 
venda tant per captar nous clients nacionals 
i estrangers com per atendre visitants i 
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turistes que hagin descobert el seu producte 
casualment, que valorin la feina artesanal i 
la seva singularitat i qualitat, i que vulguin 
continuar comprant-lo. 

Un altre àmbit de promoció que volen 
explorar és el d’oferir-se com a escenari 
per a films. La seva aparició a la pel·lícula 
Fill de Caín, del director tarragoní Jesús 
Monllaó, els ha obert una possibilitat 
insospitada d’ingressos i de promoció de 
la botiga i tenen previst posar-la a diverses 
webs especialitzades en el lloguer d’espais 
insòlits o originals per a rodatges de sèries, 
pel·lícules o anuncis.

Però Xavier Pagès és conscient que s’ha 
d’anar a poc a poc, que no es pot estirar 
més el braç que la màniga, que hi ha una 
mena de bombolla emprenedora i que està 
molt bé que les administracions facilitin la 
creació de nous negocis, però que també 
haurien d’advertir molt sobre la gran 
responsabilitat que això comporta. En el 
seu cas, per exemple, disposar només de 
nou dies de vacances (dels quals tres els 
passa a Lourdes per portar material litúrgic 
per renovar el catàleg), de treballar quan 
tothom fa festa (caps de setmana i els estius 
fins a les dotze de la nit) o reinvertir tots els 
guanys en l’activitat. Per això, si dóna algun 
consell, és que cal ser conscient que, tot i 
que tirar endavant un negoci propi és motiu 
d’orgull (i més si, com en el seu cas, aquest 
ha sobreviscut a diferents generacions i 
suposa donar continuïtat a una activitat a 
què abans s’havien dedicat la seva besàvia, 
la seva àvia, la seva tia i la seva mare), el 

nivell d’implicació personal és normalment 
molt superior al d’una feina per a tercers. A 
més, cal saber envoltar-se i escoltar persones 
d’àmbits ben diferents per tenir el mirall 
adequat a l’hora de prendre decisions. 

Per a ell, tan important com impulsar nous 
negocis és donar continuïtat a molts que 
estan a punt de tancar o que acaben fent-ho 
per manca de relleu generacional, però que 
són petites joies, segells d’identitat de barris 
i pobles, elements del nostre patrimoni 
sovint no prou valorats. Per això, valora que 
hi hagi programes com el Reempresa, que 
posa en contacte empresaris que no tenen 
resolta la continuïtat de les seves empreses 
(normalment, petites i mitjanes empreses), 
ja sigui perquè es volen jubilar, perquè no 
volen dedicar-se més al negoci o perquè 
no els surten els números, amb persones 
emprenedores disposades a assumir nous 
reptes personals. En el seu cas, no va ser així 
com va arribar a fer-se càrrec de l’Antiga Casa 
Corderet, però creu que sí que ho pot ser en 
d’altres i, a més, pot ser una bona manera 
per no perdre oficis en vies d’extinció. 
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una vida lligada als escacs
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Tot i haver constituït l’empresa Chess Live 
(avui integrada dins de chess24.com) amb 
només 18 anys, el David Kaufmann no 
considera haver fet res d’extraordinari. Al 
contrari, pensa que treballar en allò que 
et motiva realment, que t’apassiona i que 
has dissenyat des de zero hauria de ser més 
habitual. 

La gran afició del David són els escacs. Hi 
va començar a jugar amb 4 anys. La seva 
mare el va apuntar a aquesta extraescolar 
de l’escola Europa de Salou i encara que 
entre els 7 i els 14 va canviar temporalment 
els taulers pel futbol, quan una lesió el va 
fer penjar les botes, les tàctiques per fer 
escac i mat al rei de l’oponent van tornar 
a ser la seva motivació principal. Tant és 
així que, a més de participar en desenes 
de campionats, aviat va sentir la necessitat 
de compartir les seves vivències amb altres 
col·legues. Per això va crear un blog en què 
penjava fotos i cròniques de les competicions 
en què participava i que pot considerar-
se l’embrió del seu negoci actual. Aviat 
el blog va esdevenir una referència entre 

els escaquistes que, com ell, participaven 
en tornejos, i la manera com relatava 
les partides i les victòries va despertar 
l’interès d’alguns dels anunciants d’aquestes 
competicions, que fins i tot li van encarregar 
la cobertura d’alguns campionats. 

Aquests van ser els primers ingressos 
relacionats amb el món del escacs que va 
tenir el David Kaufmann, però aviat aquest 
jove emprenedor, estudiant de quart 
d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) 
a la Facultat d’Economia i Empresa de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), ubicada 
al campus Bellissens de Reus, va decidir 
fer un pas més i muntar un portal on, a 
més d’obtenir informació, els aficionats 
poguessin jugar i, sobretot, aprendre a 
jugar i millorar el seu nivell. 

Fruit d’això va néixer ChessLive.com, un  
portal creat el febrer de 2013 que durant 
tres anys —fins que es va integrar a 
chess24.com el febrer de 2016— va 
permetre als aficionats d’aquest esport 
jugar amb escaquistes d’arreu del món 
de forma gratuïta i perfeccionar els seus 

Chess Live,  
una vida lligada als escacs
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coneixements. Quan va passar a formar part 
de chess24.com, ChessLive.com comptava 
amb gairebé 90.000 usuaris de 160 països. 

El camí no va ser fàcil. El David no va tenir 
ningú al seu entorn que l’orientés. Els seus 
avis paterns sí que havien regentat un 
negoci propi a Alemanya, però no considera 
que l’hagin influenciat. De fet, la seva 
mare no va veure amb gaire bons ulls que 
s’embarqués en el projecte i menys encara 
que s’hipotequés i demanés un préstec 
de 13.000 euros per crear la plataforma 
i arrencar. «Tothom em deia que primer 
acabés la carrera, que era una bogeria», 
assegura, però no el van fer canviar d’opinió. 
I això que el primer directiu bancari a qui va 
explicar la seva idea de negoci tampoc no 
hi va confiar gaire, sinó que el va animar a 
fer les coses que se suposa que fan els joves 
de la seva edat i el va desincentivar. «Si no 
fas el que fa la majoria, et trobes amb molts 
prejudicis. La gent et jutja per l’edat i, fins i 
tot, per desconeixement», explica el David. 
També assegura que molts pensen que els 
escacs són més aviat un joc que un esport, 
tot i que un any abans que ell constituís 
Chess Live el Parlament Europeu va reclamar 
a la Comissió Europea i als Estats membres 
que donessin suport a la introducció del 
programa Escacs a l’Escola als sistemes 
educatius de la UE, ja que consideraven 
que els escacs podien ajudar els nens a 
desenvolupar la creativitat, la intuïció i la 
memòria, entre d’altres. 

Per a ell, és molt decebedor trobar-se 
amb un «no» d’entrada, sense donar cap 

oportunitat, demanar una segona opinió 
ni passar cap filtre. Per sort, les coses van 
anar millor amb un segon director d’oficina, 
que sí va presentar el projecte a un comitè 
d’avaluació que li va concedir el préstec. 

El portal tenia dos tipus d’usuaris: gratuïts 
i de pagament. Els primers l’utilitzaven 
bàsicament per jugar i es trobaven amb 
publicitat en determinats moments de la 
navegació. Els segons, a més, buscaven eines 
de formació, i el portal els oferia materials 
tant d’iniciació a l’esport com de nivell 
avançat. De fet, l’objectiu de Chess Live no 
era només fer que aficionats de qualsevol 
país, sexe i edat poguessin compartir 
experiències i formació amb altres jugadors 
d’escacs, sinó també aconseguir que altres 
persones s’interessessin per aquest esport 
i descobrissin els beneficis que té a la vida 
real. Alguns d’aquests beneficis són millorar 
la capacitat de concentració i resolució de 
problemes, l’agilitat mental, la paciència, la 
persistència, la imaginació o competències 
tant analítiques com de presa de decisions. 

Chess Live School

Conscient d’això, l’empresa va obrir 
pràcticament des del començament una altra 
línia de negoci: la introducció dels escacs a les 
escoles com a eina pedagògica i educativa. 
La perseverança del David, juntament amb 
els bons resultats aconseguits després de 
més de dos anys d’experiència formant 
nens en més de deu col·legis, va donar fruit 
i, per exemple, el col·legi Turó de Constantí 
va introduir l’aprenentatge d’escacs dins 
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l’horari lectiu i més de 500 nens ja hi han 
rebut formació d’escacs.

Però la seva voluntat pedagògica no va 
acabar aquí. Kaufmann també va començar 
a impartir classes d’escacs en anglès a nens 
d’entre 4 i 8 anys en horari extraescolar 
a l’escola La Canaleta de Vila-seca i va 
publicar un llibre per ensenyar escacs tenint 
en compte el currículum escolar: Chess Live 
School, amb 60 pàgines plenes de vinyetes, 
exercicis creatius, parts per dibuixar i tot 
el necessari per gaudir aprenent a jugar a 
escacs. Aquest llibre, del qual es van vendre 
més de 200 exemplars en les dues primeres 
setmanes de comercialització, treballa 
també les matemàtiques o l’anglès, i el 
poden fer servir tant professors com pares. 

L’ èxit que el David va aconseguir va despertar 
l’interès de Chess24, que el va contractar. 
Actualment, Chess24 és el tercer lloc web 
dedicat als escacs més visitat del món, 
amb més de 260.000 escaquistes. Permet 
jugar en línia amb altres aficionats o contra 
l’ordinador, participar en tornejos, llegir 
notícies, participar en fòrums d’escacs, 
consultar llibres i vídeos (disposa d’una 
videoteca amb més de 140 hores de vídeos), 
i mirar tornejos en directe. 

L’ajut de les institucions 
locals, vital

Segons el David Kaufmann, encara que es 
digui el contrari, no hi ha gaires inversors per 
a la fase inicial d’un projecte. «He assistit a 
diversos fòrums d’inversió i la conclusió és 

que els que estan disposats a recolzar-te 
quan comences, quan encara hi ha dubtes 
sobre l’acceptació del producte o servei, són 
pocs. El màxim que t’ofereixen és un préstec 
participatiu. Quan estan disposats a formar 
part del negoci és quan ja ha passat l’etapa 
crítica, quan esclates», assegura. Una 
carència que, segons ell, s’està cobrint molt 
bé amb els diferents tipus de convocatòries, 
programes i ajuts que ofereixen les entitats i 
institucions del territori que actualment fan 
costat als emprenedors. En el seu cas, han 
estat diverses. 

Un dels primers ajuts que va rebre va 
ser el de la convocatòria de 2013 del 
programa YUZZ per a joves amb idees, 
dirigit pel Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE) amb el patrocini 
de Banco Santander, que a Tarragona té 
com a socis la Universitat Rovira i Virgili i 
l’Ajuntament. Aquest programa posa a 
disposició de l’emprenedor l’estructura 
que Tarragona Impulsa té a La Tabacalera. 
El programa li va servir per definir més a 
fons el seu pla d’empresa, que ell ja havia 
treballat amb anterioritat. 

Un altre va ser el de la 10a edició dels Premis 
Reus Empresa, organitzats conjuntament 
per l’Ajuntament de Reus, la Cambra de 
Comerç de Reus, la Càtedra URV-Empresa 
de Foment de l’Emprenedoria i Creació 
d’Empreses de la Universitat Rovira i Virgili, 
SECOT i REDESSA. Pel sol fet de presentar-
se, aquesta convocatòria ja dóna dret a un 
curs que imparteix la Càtedra de la URV, 
així com a tutories per part d’un grup de 
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professors de la URV, professionals de 
REDESSA, de la Cambra de Comerç de 
Reus i de l’organització de voluntaris sènior 
SECOT Reus, per resoldre els dubtes que 
sorgeixen en la redacció del pla d’empresa. 
El projecte Chess Live va ser guardonat 
en l’edició de 2013 amb el segon premi: 
2.000 euros i la possibilitat d’ubicar-se, amb 
bonificacions en els preus de lloguer, en 
diverses instal·lacions: a les de REDESSA, a 
les del Centre d’Iniciatives Empresarials de la 
Conca de Barberà (Concactiva), al Viver de 
Celleristes de la Conca de Barberà, al Centre 
la Ribera de Flix o al centre de negocis 
CINMS de la Sénia. 

El tercer ajut va ser el premi Emprèn Jove 
de 2013 de la Diputació de Tarragona, que 
suposa una dotació econòmica de 5.000 
euros, un guardó al qual pot optar qualsevol 
persona o grup de persones amb un projecte 
empresarial que tingui seu social a les 
comarques del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre i s’hi hagi de desenvolupar, 
i que, a la finalització del termini de 
presentació de la sol·licitud, tinguin entre 
18 i 35 anys (ambdós inclosos). 

També va ser guardonat per la Confederació 
Empresarial de la Província de Tarragona 
(Cepta) en la categoria d’emprenedoria 
durant la XV Nit de l’Empresari, celebrada 
el 2015.

Contacte amb altres 
emprenedors i visió externa

Més enllà de la injecció de recursos que 
la participació en aquestes convocatòries 

i el corresponent reconeixement li han 
comportat, l’aspecte que més destaca el 
David d’aquestes iniciatives és el contacte 
amb altres emprenedors que s’han trobat 
amb els mateixos problemes que ell i la visió 
externa del projecte que li han donat tant 
aquests emprenedors com els professionals 
i tutors que l’han acompanyat. Per exemple, 
recorda que durant una xerrada amb altres 
emprenedors que també havien creat 
un portal d’Internet (en aquest cas, un 
comparador dels productes de la cistella 
de la compra en diferents cadenes de 
supermercat) va adonar-se que és molt difícil 
tirar endavant un web només amb publicitat 
i que cal donar servei. De fet, Chess Live va 
ser molt selectiva amb els anunciants. No 
s’hi anunciava res que no estigués relacionat 
amb els escacs. Si l’objectiu era ser un 
lloc web especialitzat que apostava per la 
qualitat, obrir el ventall a altres productes 
hauria anat en detriment de la marca. 

Tot i els ajuts, aquest jove emprenedor 
considera que encara hi ha molt camí a 
recórrer pel que fa al foment de l’esperit 
emprenedor. I especifica que cal treballar 
dos aspectes bàsics: en primer lloc, 
l’educació, i en segon, la burocràcia i els 
costos que comporta emprendre. Pel que 
fa a l’educació, creu que a secundària 
ja hi hauria d’haver més programes de 
simulació de creació d’empreses i que a la 
universitat, en particular a les llicenciatures 
d’Administració i Direcció d’Empreses, 
manca formació en gestió. D’altra banda, tot 
i que s’estan fet petits progressos, el David 
considera que encara hi ha massa tràmits i 
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que es paguen molts impostos per constituir 
una empresa. En aquest sentit, critica que 
un autònom hagi de pagar encara que no 
tingui ingressos i que els emprenedors joves 
no comptin amb més excepcions. «El que 
no té cap lògica és que quan es posa en 
marxa un negoci que genera riquesa, feina 
a tercers i formació, tot siguin traves», sosté. 

Abans de formar part de Chess24, ell i el 
seu soci programador, el Diego José Muñoz, 
que també és un gran aficionat als escacs, 
no cobraven un sou fix de l’empresa. Van 
preferir continuar-hi invertint i consolidar-ne 
les bases. Precisament per això considera 
que l’emprenedor ha d’estar molt convençut 
que l’activitat empresarial que enceta és 
la seva passió, ja que els maldecaps que 
genera són molts i els números no són l’únic 
que compta a l’inici. «S’ha de ser lluitador, 
constant, persistent, imaginatiu», afirma 
Kaufmann, qui reconeix que també s’ha 
de ser realista, que un no es pot endeutar 
excessivament i que quan es comença tot és 

equivocar-se i corregir els errors. 

Per a ell, concebre l’emprenedoria com 
una forma d’autoocupació és una opció 
legítima, però tot sovint problemàtica. 
«Si emprens per necessitat, estaràs tan 
pressionat pel tema econòmic que molt 
probablement acabis llençant la tovallola», 
assegura aquest jove salouenc, que creu que 
l’emprenedoria no és una forma de guanyar-
se la vida, sinó una manera d’entendre-
la. El David puntualitza que tampoc no es 
tracta de fer el que un vol sense tenir en 
compte els diners, però que la inversió ha 
de ser necessàriament a mitjà termini i no a 
curt termini. En el seu cas, això ha suposat 
prioritzar tot allò que pot necessitar un 
jugador o un aprenent d’escacs. I l’aposta 
va donar fruit. Sense haver invertit ni en 
màrqueting ni en publicitat, durant el 2015 
Chess Live va tenir una mitjana de 3.000 
usuaris diaris i a mitjan any ja s’hi havien 
jugat més de 2,5 milions de partides. 
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Els diners, punt feble

El seu punt feble assegura que va ser 
l’econòmic. No podia tirar endavant més 
coses perquè no volia estirar més el braç 
que la màniga, però creu que és una cosa 
habitual també en altres projectes. Per 
contra, el seu punt fort va ser assumir 
internament la programació, ja que això els 
va permetre reaccionar ràpidament, fins i tot 
de matinada, quan tenien algun problema o 
una idea de millora. 

L’empresa va evolucionar molt des dels 
orígens. Encara que la motivació inicial va 
ser muntar un portal d’escacs en línia, abans 
d’integrar-se al portal chess24.com l’activitat 
principal era la formació (Chess Live School) i 
la creació de materials pedagògics moderns 
dissenyats específicament tant per al web 
com per a les aules, és a dir, per a tothom 
qui estigués disposat a apropar-se a aquest 
esport. L’objectiu principal havia passat 
a ser fer dels escacs una eina pedagògica 
i educativa, un repte important si es té en 
compte els pocs centres que imparteixen 
classes i els poquíssims que han decidit 
apostar per l’aprenentatge dels escacs dins 
l’horari lectiu. 

Per al David Kaufmann, l’experiència ha pagat 
la pena i ha estat una etapa d’aprenentatge 
molt valuosa. De fet, n’ha après molt, 
d’algunes de les errades comeses, per 
exemple, confiar en persones externes 
que no formaven part de l’equip i que no 
compartien la passió pel projecte. Per a 
aquest emprenedor, és molt important 

creure en un mateix, envoltar-se d’un bon 
equip, evolucionar al ritme de les noves 
tecnologies, innovar, apostar per la qualitat 
i treballar, treballar i treballar. 
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Un petit hort urbà vertical de tomaqueres 
ple de sensors químics basats en nanotubs 
de carboni, que Xavier Rius va utilitzar de 
conillet d’índies per a la seva tesi doctoral, és 
la llavor de Citysens SL, una start-up sorgida 
de l’Innovation Hub de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV). Constituïda formalment el 
maig de 2015, dissenya i comercialitza petits 
jardins verticals amb reg automatitzat, fàcils 
de mantenir i respectuosos amb el medi 
ambient.

L’empresa és fruit de diversos factors. D’una 
banda, de la voluntat del jove Francesc Xavier 
Rius Ruiz (Tarragona, 1984) de trencar una 
dinàmica esdevinguda habitual amb la crisi 
econòmica: la de l’emigració juvenil. Doctor 
en Química Analítica per la URV, Rius, que ja 
va cursar un Màster de Química Sostenible 
a la universitat britànica de York, no volia 
acceptar que l’única opció de trobar una 
carrera professional passés per anar-se’n a 
l’estranger. Per això, en tornar va decidir 
incorporar-se a l’equip de recerca en 
Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors 
de la URV i iniciar el seu doctorat, centrat en 

l’estudi de les necessitats de nutrients de les 
plantes a través de sensors químics basats 
en nanotubs de carboni.

La seva idea inicial no tenia res a veure amb 
els jardins verticals, sinó amb desenvolupar 
i comercialitzar sensors químics, un àmbit 
en el qual era especialista: el 2008, amb 
altres companys de departament, havia 
fundat NT Sensors, una spin-off de base 
tecnològica de la URV dedicada precisament 
al desenvolupament d’aquests dispositius. 
Però diversos factors van engrescar el 
Xavier i els seus companys a emprendre 
aquest projecte al voltant de les plantes i 
la tecnologia, i a innovar en el món de la 
jardineria domèstica. D’una banda, els 
resultats d’aquell jardí de tomaqueres, 
completament monitoritzat per conèixer en 
tot moment les necessitats de nutrients i de 
reg de les mates, i del qual van arribar a 
collir 40 tomàquets. De l’altra, el contacte 
amb Francisco Andrade, responsable de 
l’Innovation Hub (un espai de la URV 
que ofereix suport per convertir idees 
innovadores en oportunitats de negoci). 

Citysens,  
ciutats més sostenibles amb jardins domèstics 
intel·ligents
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I sobretot, finalment, les aportacions 
d’amics i coneguts, als quals van consultar 
la seva predisposició a comprar aquests 
sensors (per conèixer en cada moment les 
necessitats i carències de les plantes) i que 
van verbalitzar el veritable problema: que les 
plantes morien perquè no podien dedicar-
s’hi com voldrien.

Citysens va començar a prendre forma el 
novembre de 2012, quan Rius va acabar 
la tesi doctoral. Sovint es tendeix a pensar 
que la unió de tecnologia i natura no és 
massa compatible. No obstant això, aquest 
jove químic i l’equip fundador de la societat 
volen demostrar tot el contrari, que la 
tecnologia pot ajudar a desenvolupar ciutats 
més verdes i intel·ligents. Per això, Citysens 
va néixer amb la visió de crear productes 
innovadors que millorin la vida de la gent 
que viu a les ciutats, que ja representa més 
del 50 % de la població mundial i va a l’alça.

Aquesta visió l’han plasmat en un primer 
producte: un jardí intel·ligent domèstic per 
a totes aquelles persones que gaudeixen 
de les plantes tant a casa seva com al seu 
lloc de treball, però que sovint no disposen 
de l’espai, el temps o els coneixements 
per tenir-ne cura. Impediments que des de 
Citysens han analitzat detingudament per 
dissenyar un producte innovador que hi 
donés resposta. El resultat han estat jardins 
amb un disseny vertical, compacte, modular 
i personalitzable, que ocupen poc espai i 
incorporen un sistema de reg automatitzat 
amb una autonomia de 30 dies; són fàcils 
d’instal·lar i mantenir, i permeten gaudir de 

les plantes còmodament i durant tot l’any, 
fins i tot si s’ha de marxar de viatge.

La principal necessitat que pretenen cobrir 
amb aquest producte és la de gaudir de les 
plantes d’una manera còmoda en ambients 
urbans. De fet, una planta té una mitjana de 
vida de tan sols tres mesos quan la comprem 
per a casa nostra o per a l’oficina. Cada any 
es llencen a la brossa 500 milions d’euros en 
plantes mortes només a Espanya i 20 bilions 
d’euros a tot el món. D’altra banda, els seus 
impulsors són conscients que un dels béns 
més escassos de la societat actual és el temps. 
Hi ha molta gent que cada cop pot dedicar 
menys temps a activitats domèstiques com 
ara cuinar, netejar o tenir cura de la casa, 
malgrat que tothom vol una llar acollidora, 
amable i personalitzada. Per això, els clients 
potencials són persones d’entre 30 i 50 anys, 
que viuen en ciutats, de classe mitjana o alta, 
que treballen i tenen ingressos econòmics 
estables, que busquen productes innovadors 
que els facin la vida domèstica més còmoda 
i els permetin gaudir més del temps lliure; 
persones que també volen decorar els seus 
espais amb naturalesa, però que sovint 
veuen morir les plantes. De fet, actualment 
el seu perfil de consumidor compra plantes 
en torretes a un preu reduït (5-40 euros per 
planta) i elements de decoració o mobles 
dins d’un ampli ventall de preus (50-400 
euros). Tot i això, també volen arribar a 
propietaris de petits negocis (restaurants, 
hotels o botigues) establerts en espais 
urbans, acostumats a les noves tecnologies i 
que busquen elements decoratius còmodes i 
alhora diferenciadors.
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Conscients de tot plegat, més enllà del reg 
i el control automatitzat dels nutrients, el 
seu producte inclou altres innovacions. En 
primer lloc, la tècnica de la hidroponia, 
que consisteix a fer créixer les plantes 
sense terra, amb sals minerals dissoltes en 
aigua. Un sistema més net, lleuger i fàcil de 
manipular que les plantes amb terra, que ja 
s’utilitza de forma extensiva als hivernacles 
d’Almeria però encara està poc explotat 
en aquest àmbit. En segon lloc, el sistema 
de reg recirculable, que permet aprofitar al 
màxim l’aigua i els nutrients. En tercer lloc, 
l’opció de personalització: el jardí vertical 
és modular i es pot personalitzar amb 
diverses opcions d’alçades, colors i plantes, 
subjectes a una base contenidora amb sis 
litres de capacitat. Per últim, Citysens ha 
concebut diferents solucions nutritives 
per a les diferents famílies de plantes que 
ofereixen actualment i que han agrupat en 
quatre categories: blau plàcid (de diferents 
tonalitats verdes), purificadores d’aire, 
aromàtiques i vermell vital (de colors verd 
i vermell), a les quals acaben d’afegir la 
d’orquídies. El client només ha de seguir 
unes senzilles instruccions perquè les 
plantes sempre es trobin en el punt òptim 
de nutrients i reg.

La importància d’escoltar

Des de finals de 2012, quan Rius va plantejar-
se seriosament convertir un projecte de 
laboratori en idea empresarial, aquest jove 
emprenedor, que ha passat de químic a 
venedor de projectes florals, ha centrat els 
seus esforços en tres àmbits de treball. 

El primer ha estat envoltar-se d’un bon 
equip. Per a ell, emprendre no és un esprint, 
és una carrera de fons on els companys són 
essencials. En aquest sentit, assegura que ha 
tingut molta sort d’haver entrat en contacte 
amb l’Innovation Hub i amb Francisco J. 
Andrade, que a més de ser el seu mentor en 
innovació i creació de valor, és membre de 
l’equip fundador i soci. També ha comptat 
amb el suport del seu pare, Francesc Xavier 
Rius Ferrús, catedràtic en Química Analítica 
a la Facultat de Química de la URV, coautor 
de més de 80 publicacions científiques i 
soci fundador de l’spin-off NT Sensors, qui, 
a més, ha aportat la seva experiència en 
gestió d’equips i mentorització del pla de 
producció i operacions. De l’equip fundador 
en formen part tres professionals més: el jove 
suec Pär Blanking, responsable del disseny 
del producte, Maria Rius, responsable 
de disseny gràfic, i Blanca Serres, com a 
col·laboradora en comunicació.

El segon àmbit de treball prioritari durant 
aquesta trajectòria de més de tres anys ha 
estat el disseny del producte: 250 entrevistes 
amb voluntaris i cinc prototips van servir per 
crear el primer disseny viable el juliol de 
2013. Una primera versió del producte —de 
la qual van comercialitzar 68 unitats que ja 
decoren 60 llars i 8 negocis–, els ha permès 
fer un test de mercat inicial per conèixer de 
primera mà la resposta dels clients i millorar 
tots els aspectes necessaris. Segons Rius, 
l’opinió de la gent és essencial per triar 
entre les moltes opcions que es presenten 
pel camí.
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El tercer camp on més han centrat els seus 
esforços durant aquest temps ha estat 
el de la definició del pla d’empresa, del 
procés de producció, de les necessitats de 
finançament i, en paral·lel, de la recerca de 
floristeries, centres de jardineria i oficines 
interessats en el seu producte. Una de les 
seves premisses és crear riquesa econòmica 
i social al territori, i contribuir a la millora de 
l’economia local. Per això, el centre especial 
de treball de la Fundació Santa Teresa del 
Vendrell s’encarrega de l’assemblatge 
i embalatge de les diferents peces de 
polipropilè que composen el jardí vertical, 
procedents de València.

Manca de formació 
empresarial

Xavier Rius és químic i reconeix que el més 

difícil en la seva reconversió en emprenedor 

ha estat pensar com a venedor. A més, 

malgrat que en l’equip fundador hi ha 

complementarietat de rols i de perfils, 

tenen poca experiència empresarial i han 

hagut de buscar professionals en botànica, 

màrqueting i economia per tirar endavant 

el projecte. No obstant això, són optimistes. 

Han estat molt prudents a l’hora de donar 

cada pas. Tot i que hi ha hagut molt treball 

previ, no es van constituir com a empresa 

(Citysens Designs és societat limitada des 

de juliol de 2015) fins que no van estar en 

condicions de sortir al mercat. Per això no és 

gens estrany el bon resultat de la campanya 

de micromecenatge endegada l’octubre de 

2015 a través de la plataforma Verkami: 
només dos dies després d’impulsar-la, ja 
havien assolit l’objectiu de captar 10.000 
euros. Van tancar-la amb 26.000 euros i 265 
mecenes de tot Espanya, gràcies als quals 
ja han pogut començar la producció a gran 
escala. Aquesta no va ser, però, la primera 
vegada que la societat havia recorregut al 
micromecenatge. El novembre de 2014 van 
llançar una campanya a Indiegogo que els 
va servir per adquirir experiència en aquest 
tipus de plataformes, on, segons Francesc 
Xavier Rius Ruiz, s’ha de tenir cura a l’hora de 
fixar l’objectiu de finançament. «La primera 
vegada pensàvem que com més diners 
demanaves, més aconseguies, i un objectiu 
poc realista pot fer que no aconsegueixis 
res», assegura.

Un cop subministrats els jardins als 
mecenes, la companyia pensa inicialment 
en dos canals de venda. D’una banda, el 
seu web www.citysens.com i agregadors de 
productes de disseny. De l’altra, floristeries 
i petites botigues de disseny. L’objectiu és 
arribar al client a un preu de venda al públic 
(PVP) d’entre 100 i 140 euros per unitat, en 
funció de l’alçada de les estructures i de si 
també es compren les plantes i els nutrients, 
amb un marge de comercialització del 30 %.

La intenció és tancar 2016 amb 1.000 unitats 
venudes en 100 establiments, que a un preu 
mitjà de 100 euros implicaria una facturació 
inicial de 100.000 euros, una fita que veuen 
factible. El producte va ser presentat a la 
darrera fira d’Iberflora amb molt d’interès,  
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i a principis d’aquest any 2016 tenien ja 
més de 80 punts de venda interessats en el 
producte; a més de Tarragona, floristeries de 
Barcelona, Terrassa, València, Saragossa o 
Bilbao ja comercialitzen les seves estructures 
verticals.

Han calculat que el seu punt d’equilibri 
pressupostari es troba al voltant de les 
2.000 unitats venudes a l’any, una xifra que 
veuen possible d’assolir als divuit mesos 
d’activitat. Durant aquest període també 
necessitaran crear l’estructura organitzativa 
de l’empresa, amb professionals de les 
àrees de disseny de producte, fabricació 
en sèrie, màrqueting, vendes, economia i 
finances, i suport al client. Calculen que tot 
això implicarà la contractació d’un equip de 
sis persones a temps complet. En paral·lel, 
treballaran la venda a través de distribuïdors 
i grans cadenes de venda nacionals. Però els 
reptes no s’aturen aquí. En una segona fase, 

preveuen el salt a cadenes de distribució 
internacionals per arribar als grans mercats 
del nord d’Europa: Alemanya, França i el 
Regne Unit són els principals objectius, 
ja que representen més del 50 % de les 
vendes europees i un consum superior als 
9.000 milions d’euros.

El suport institucional, bàsic

Subratllen que en aquest camí ha estat 
molt important el suport que han rebut 
d’institucions del territori: des de la pròpia 
URV a l’Ajuntament de Tarragona, a 
través del programa Tarragona Impulsa i 
els premis Tarragona Smart City (van ser 
reconeguts en la categoria de sostenibilitat i 
eficiència energètica el novembre de 2013); 
o l’assessorament, formació i seguiment 
per part de la Diputació de Tarragona o 
de la Generalitat, a través del programa 
Catalunya Emprèn i del Pla Embarca de 
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l’acceleradora Start-Up Catalonia (que té 
com a objectiu impulsar les empreses i 
ajudar-les a créixer a través de la creació de 
noves vies de negoci, la millora organitzativa 
i la internacionalització). Aquestes entitats 
els han ofert tant assessorament com 
contactes i, fins i tot, suport econòmic a 
través dels guardons.

Amb tot, creuen que aquesta sensibilitat 
i aposta pels emprenedors encara no 
està al mateix nivell en el cas d’entitats 
financeres i business angels. Segons Rius, 
aquests només aposten per projectes ja 
consolidats i en fase de creixement, i a 
l’hora de demanar avals, els resultats són 
menys atractius per a l’emprenedor que 
altres fórmules de captació de recursos com 
el micromecenatge. Per això, per donar el 
salt als mercats internacionals tornaran a 
recórrer a aquesta fórmula.

Més enllà de l’exportació, les altres dues 
apostes són la innovació contínua i els 
serveis de manteniment. La seva intenció és 
comptar amb un servei d’atenció al client 
a través de telèfon, correu electrònic i xat, 
així com oferir diversos serveis associats 
a la jardineria (com ara el servei de 
manteniment o reparació de plantes per a 
oficines i altres espais on pot no haver-hi un 
encarregat directe). De fet, s’espera que la 
venda de consumibles (nutrients i plantes) i 
els serveis de manteniment representi una 
font d’ingressos important a partir del quart 
any de comercialització del producte. A més 
de tot això, pensen en jardins verticals per 
a qualsevol racó, no tan sols per a interiors 

(menjador, cuina, despatx, comerç), sinó 
també per a exteriors (petits balcons) i altres 
espais dins les ciutats.

Tots aquests plans indiquen que Citysens 
Design ha nascut amb la voluntat de 
quedar-se i amb la vocació d’ajudar a la 
gent a gaudir de les plantes i de fer ciutats 
més sostenibles. Però el cuquet emprenedor 
de Xavier Rius va molt més enllà i, malgrat 
que ara dedica tot el seu temps a Citysens, 
NT Sensors i la Universitat, no descarta tirar 
endavant algun altre negoci en el futur. 
Temps al temps.
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La carta de presentació d’Adrián Garcés 
i Vasil Nikolaev al web de Petits Enginyers 
és breu, concisa, original i, sobretot, una 
declaració de principis. L’Adrián considera 
que és un 90 % electrònica, un 95 % 
docència, un 100 % emprenedor i un 200 % 
treball dur, mentre que en Vasil afirma que 
és un 100 % maker, un 200 % impressió en 
3D i un 300 % robòtica. 

A la mateixa secció del web, hi ha un tercer 
perfil, el del Daniel Escobar, amb qui també 
van coincidir a l’institut i a la Universitat 
Rovira i Virgili (URV). En Daniel va morir amb 
20 anys, però no el volen deixar a banda 
perquè, com diuen ells, serà petit enginyer 
per sempre. 

Més enllà d’haver estat companys d’escola 
(primer a l’Institut Pons d’Icart i, després, 
a la URV, on van estudiar junts enginyeria 
electrònica industrial i automàtica), el 
denominador comú d’Adrián Garcés i Vasil 
Nikolaev és que tots dos comparteixen 
l’afició per la ciència i la tecnologia, i que 
s’han proposat transmetre a les generacions 
futures la seva passió per aprendre. 

Els dos joves estan convençuts que tant a 
l’escola com a la universitat hi manca una 
formació més pràctica, experimental i de 
laboratori. Creuen que si aquesta estigués 
més estesa, segurament hi hauria més 
vocacions cientificotecnològiques. 

La seva empresa, Petits Enginyers, va néixer 
el 2013 fruit de la constatació del fet que 
hi havia molt poques activitats per a nens 
relacionades amb la ciència i la tecnologia 
que els permetessin descobrir per ells 
mateixos les possibilitats que els ofereixen 
els coneixements adquirits a classe.

L’origen del negoci va ser un taller 
d’impressió en 3D i robòtica per a nens de 
més de 12 anys organitzat a les festes de 
la urbanització Entrepins, de Tarragona, 
que va esdevenir una de les activitats 
més concorregudes del programa. Van 
començar com a autònoms i, inicialment, 
els seus referents eren equipaments com el 
CosmoCaixa o el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya, coneguts per la seva 
tasca de difusió i promoció dels avenços 
científics, tècnics i industrials. 

Petits Enginyers,  
que inculquen passió per la ciència i la 
tecnologia
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La idea dels Petits Enginyers era crear un 
projecte per divulgar la ciència i la tecnologia 
entre els nens fora de les aules. Creien que els 
seus tallers podien ser un bon complement 
per als coneixements ensenyats a l’escola. 
Però quan Adrián Garcés i Vasil Nikolaev 
van començar a contactar amb els centres 
educatius es van adonar que aquests valoren 
cada cop més les activitats que ajuden a 
aprendre mitjançant l’experimentació, el 
raonament i la diversió i que, a més, molts 
d’aquests centres fins i tot estan disposats 
a incloure-les dins dels seus programes 
curriculars. 

Aquests descobriments els van fer 
reorientar el seu projecte en dos aspectes. 
D’una banda, van descartar obrir un local 
on organitzar activitats i van apostar per 
ser itinerants. De l’altra, malgrat que bona 
part del seu negoci continua relacionat 
amb l’organització de tallers, demostracions 
interactives i activitats extraescolars, molts 
dels seus clients són escoles que han inclòs 
les activitats formatives dels Petits Enginyers 
dins dels seus plans d’estudis. És el cas, per 
exemple, del Col·legi Vedruna Sagrat Cor, 
de Tarragona, que va ser el primer centre 
que va apostar per introduir una assignatura 
sobre robòtica entre els alumnes que 
realitzen l’anomenada sisena hora. 

 
L’empresa adapta el material i la formació 
segons el pressupost de cada escola. De fet, 
consideren que una de les claus del seu èxit 
és la personalització. Petits Enginyers ofereix 
solucions a mida per a cada centre. Així, 

abans d’iniciar un programa formatiu es 
reuneixen amb la direcció i el professorat de 
cada col·legi, institut o centre per dissenyar 
les activitats en funció del nombre i l’edat 
dels participants, la durada de l’activitat (per 
decidir el grau d’aprofundiment) i el temari 
(per incidir en els coneixements que es volen 
transmetre o complementar).

Un altre dels atractius del projecte coincideix 
amb el que passa en la formació professional 
dual: cada cop hi ha més empreses i instituts 
que dissenyen conjuntament els seus plans 
formatius Així, les activitats dels Petits 
Enginyers involucren institucions públiques 
i privades amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat i el grau d’inserció laboral dels 
alumnes. 

Més enllà de ciència o tecnologia, Adrián 
Garcés i Vasil Nikolaev subratllen que els seus 
tallers fomenten: l’evolució de capacitats, 
habilitats i valors com la cooperació i la 
companyonia (ja que es treballa molt 
en equip i es creen vincles que van més 
enllà de les activitats); la investigació, 
el desenvolupament i l’emprenedoria 
(s’incentiva l’experimentació), i 
l’organització, la persistència i la superació 
(els estudiants aprenen a prioritzar les seves 
tasques en funció d’uns objectius i a no 
rendir-se fins a assolir-los). 

Actualment, l’empresa col·labora de manera 
habitual amb més d’una trentena de col·legis 
i instituts així com acadèmies, centres cívics, 
espais de coworking com el Vapor Lab 
(Reus), el Taller (la Selva del Camp) o l’Espai 
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Jove Kesse (Tarragona). A més, la seva 
presència ja és habitual a l’ExproReus i als 
principals parcs de Nadal de la demarcació, 
i són un dels aliats principals de les escoles 
que participen en el First Lego League, 
un torneig que desafia joves d’entre deu i 
setze anys amb una temàtica del món real, 
que a Tarragona organitza l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV amb 
la col·laboració de la multinacional química 
alemanya BASF. En l’edició de 2016 ha 
comptat amb 32 equips procedents de 22 
escoles i 10 poblacions diferents, que havien 
de resoldre un problema real relacionat amb 
la gestió de les escombraries. En concret, 
Petits Enginyers posa a disposició de les 
escoles interessades un entrenador que 
treballa amb l’equip per preparar el repte 
que estableix l’organització tant a nivell 
curricular com extraescolar. 

Activitats a mida

L’empresa organitza activitats de ciència i 
tecnologia a mida i es basa en la tecnologia 
com a mitjà per educar els més joves 
d’una manera divertida, útil i fàcilment 
extrapolable al món real. Per aconseguir-
ho, posa a disposició dels seus clients tant 
personal qualificat com el material didàctic 
necessari perquè nens i joves puguin 
aprendre i experimentar. Petits Enginyers 
pot oferir un ampli ventall de serveis: 
des de l’assessorament a professors per 
dissenyar activitats que desvetllin l’interès 
dels alumnes per la ciència i la tecnologia 
fins a l’organització de tallers formatius amb 

personal de l’empresa i material (com ara 
robots o impressores 3D) cedit mitjançant 
el sistema de rènting. Fins arribar al punt 
actual, on part de la seva plantilla de 
professors ja són titulars de tecnologia de 
diverses escoles del territori.  

El seu fort són les activitats relacionades 
amb la robòtica, l’electrònica, els videojocs, 
l’animació, el disseny i la impressió en 3D 
o la biotecnologia. Tot i això, també han 
organitzat tallers de cuina química, en els 
quals han explicat reaccions químiques 
que es donen en el menjar; han ensenyat 
a fabricar forns solars, generadors eòlics 
i altres mecanismes que aprofiten les 
energies renovables; han experimentat 
amb drons i aplicacions de realitat virtual 
i/o augmentada, i han programat petites 
aplicacions (apps) per a telèfons mòbils i 
tauletes tàctils. 

La major part de les seves activitats es 
concentren durant el curs escolar, però a 
poc a poc han intentat desestacionalitzar-
les organitzant tallers per Nadal i campus 
tecnològics d’estiu. Aquests darrers van 
comptar amb més de 100 joves el darrer 
estiu.  

Cultura Do it yourself

Les classes que ofereixen participen molt 
de la cultura do it yourself (DIY) o «fes-ho 
tu mateix». Alguns dels seus lemes són: 
«inventa», «experimenta», «dissenya» i 
«diverteix-te». Ensenyen a construir robots, 
a fabricar aparells electrònics, a imprimir 
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peces de plàstic en 3D o a dissenyar 
videojocs. Creuen que les noves tecnologies, 
com ara els escàners i les impressores 3D, 
les talladores làser o les fresadores amb 
control numèric, han posat a l’abast dels 
ciutadans una colla d’eines (anteriorment 
reservades únicament a grans fabricants i a 
companyies multinacionals) que permeten 
fer realitat idees i productes sense haver de 
fer grans inversions. És el que s’anomena 
learn by doing (o «aprendre fent»), una 
filosofia que aquests joves emprenedors 
no només comparteixen i practiquen, sinó 
que volen divulgar. Per això són impulsors 
de la Trobada Maker del Sud de Catalunya. 
Juntament amb l’empresa reusenca 
LaserLab 3D ja n’han organitzat tres edicions 
i, any rere any, augmenta tant el nombre de 
col·laboradors com el de participants. 

De fet, si han de definir d’alguna manera la 
seva empresa, Adrián Garcés i Vasil Nikolaev 
no dubten: Petits Enginyers és el seu petit 
projecte do it yourself, una iniciativa que 
està en un procés d’aprenentatge constant, 
molt atenta a les noves tecnologies i a la 
ciència, i que vol despertar l’interès per les 
coses i els objectes que ens envolten i ens 
poden fer la vida més fàcil. 

La vocació pedagògica pràctica de Petits 
Enginyers no es queda en els tallers, les 
activitats extraescolars o els campus que 
organitzen. Disposen d’un blog, en el qual 
diversos cops al mes pengen informacions 
curioses relacionades amb l’impacte de les 
noves tecnologies i la ciència en la nostra 
vida quotidiana: des de la iniciativa de 

companyia energètica E.ON i la Federació 
Sueca de Natació per ajudar els nens a 
superar la por a nedar a través de la realitat 
virtual fins a la de la Universitat de Tilburg, 
als Països Baixos, que ha dissenyat un robot 
que interactua amb nens en edat preescolar 
i els ensenya idiomes.

Des dels orígens, l’empresa ha aconseguit 
diversos premis i reconeixements i ha 
participat en diversos programes de foment de 
l’emprenedoria, entre ells el Yuzz —impulsat 
per l’Ajuntament de Tarragona i el Centro 
Internacional Santander Emprendimiento 
(CISE)—, que ofereix formació, assessorament 
i suport per desenvolupar projectes innovadors 
d’alt nivell amb un component tecnològic a 
joves d’entre 18 i 31 anys. En concret, l’empresa 
va obtenir un dels premis del Consell Social 
de la URV a les millors idees emprenedores 
l’any 2014; va representar la URV als premis 
nacionals Uniproyecta, que reconeixen els 
millors projectes emprenedors universitaris 
elaborats per estudiants; va rebre el premi 
d’excel·lència als joves emprenedors en l’àrea 
de contribució a la infància de la Jove Cambra 
Internacional (JCI) de Catalunya, i va rebre el 
guardó a la innovació i les noves tecnologies 
de la Confederació Empresarial de la Província 
de Tarragona (CEPTA) en la convocatòria del 
2016.

Respecte a la seva trajectòria com a 
emprenedors, tant Adrián Garcés (Tarragona, 
1990) com Vasil Nikolaev (nascut el 1994 
a Bulgària i resident a Tarragona des 
de l’any 2000) reconeixen que el que  
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més els ha costat és organitzar-se com a 
empresa, marcar les prioritats, controlar 
els fluxos de caixa i tot el que té a veure 
amb el pla economicofinancer d’un negoci. 
Han anat aprenent sobre la marxa, amb el 
suport tant de la Càtedra sobre el Foment 
de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses 
de la Universitat Rovira i Virgili com de la 
Diputació de Tarragona o l’acceleradora de 
la Catalunya Sud. Asseguren que han comès 
alguns errors, com ara pagar a un tercer per 
fer un pla d’empresa, però que també han 
après lliçons, com que és molt important 
repartir-se les tasques i deixar de fer de tot 
al més aviat possible. El seu entorn també 
ha estat molt important. Tots dos joves són 
fills d’autònoms i saben perfectament els 
sacrificis que això comporta. Per això no van 
dubtar a invertir els seus propis estalvis, com 
tantes vegades han vist fer als seus pares, 

i a estar dos anys treballant reinvertint els 
ingressos per fer créixer el negoci i sense 
cobrar un sou. 

La seva experiència no s’acaba amb Petits 
Enginyers. Van ser socis fundadors de 
Tecnoespai, una empresa dedicada a la 
fabricació digital  que finalment va tancar i 
fa temps que treballen per impulsar Innova 
Jove, un programa formatiu d’innovació i 
creixement adreçat a estudiants de quart 
d’ESO i primer de batxillerat que vol vincular 
escola, empresa i universitat a través dels 
treballs de final de cicle i amb les tutories 
d’estudiants d’enginyeria que ja siguin a la 
universitat. 

El seu bagatge els fa afirmar que per 
consolidar una idea de negoci són 
necessaris almenys tres anys, i que allò que 
«un emprenedor no neix, sinó que es fa» no 
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sempre és cert, perquè no tothom val. Per a 
ells, el més important és que el projecte que 
endeguis t’agradi, que siguis realista i que 
detectis a temps si el projecte és viable. 

Pel que fa a les diferents iniciatives de suport 
a l’emprenedoria, creuen que un aspecte 
a millorar és que la majoria se centren en 
l’etapa inicial de creació i molt poques en 
la conservació. A més, consideren que no hi 
ha prou ajuts a la contractació. 

Entre els seus plans de futur figura seguir 
creixent. Ja treballen gairebé a tot el Camp 
de Tarragona i, tot i que han explorat alguna 
activitat a Alemanya i al Regne Unit, toquen 
de peus a terra i són molt conscients de 
les seves limitacions. La seva propera fita 
és assolir els 100.000 euros de facturació, 
una xifra destacable tenint en compte que 
el seu primer exercici sencer (el 2014) va 
tancar amb 40.000 euros, una xifra que 
els va permetre no només pagar nòmines i 
material, sinó també disposar de tresoreria 
per comprar-ne més. A més, a poc a poc 
han anat ampliant la plantilla i ja disposen 
de més d’una dotzena de treballadors. 

  



Pe
tit

s 
En

g
in

y
e
rs

Ta
rr
a
g
o
n
è
s

131



132

Tarragonès



Tarragona 
Hostel 
més que un allotjament
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Lliteres a les habitacions, menjar a la nevera 
de la cuina comuna i fulletons i mapes de 
la ciutat a la sala d’estar: Tarragona Hostel 
és un allotjament low cost clàssic com els 
que es poden trobar a Barcelona, Londres o 
Istanbul. Només té 23 llits, distribuïts en tres 
habitacions compartides i una de privada; 
una cuina equipada amb nevera, fogons, 
forn i estris; una sala d’estar comuna amb 
televisió i ordinador; Wi-Fi gratuïta a tot el 
hostel, i un gran pati exterior. 

Els impulsors del Tarragona Hostel són Albert 
Sas (1989) i els germans Daniel (1989) i 
Àlex López (1991). Aquests tres tarragonins 
ens expliquen que, excepte en algun viatge 
amb els seus pares, sempre s’han allotjat 
en albergs de nova generació i que, com 
ells, molts joves i no tan joves aposten per 
aquest tipus d’allotjament arreu del món. És 
per això que quan van acabar els estudis, 
es van trobar sense feina i van veure que 
a Tarragona no hi havia oferta d’albergs, 
van començar a buscar un pis de lloguer on 
poder portar a terme el seu negoci. 

Després de buscar molt i de fer molts números, 

van triar un pis de lloguer al número 26 del 
carrer Unió de Tarragona principalment per 
dos motius: d’una banda, una localització 
immillorable, ja que es troba a quinze 
minuts caminant de la platja, molt a prop 
de l’estació de tren, a pocs metres del 
Fòrum Romà i del Palau de Congressos i 
a cinc minuts del centre històric i del Circ 
i l’Amfiteatre romans, declarats Patrimoni 
de la Humanitat; i de l’altra, un gran pati 
exterior, on els hostes poden compartir 
experiències al matí abans de sortir a visitar 
la ciutat o al vespre després de recórrer els 
indrets més turístics. En aquest espai, un 
dels més ben valorats pels clients, sobretot 
a l’estiu, hi ha un taronger gegant que dóna 
ombra, taules, cadires i una hamaca. A més 
de ser un espai de trobada, també és un 
lloc ideal per descansar, recuperar forces o 
llegir.  

Fou el tret de sortida, però abans d’obrir 
van haver de fer de tot per engegar el 
negoci: des de les obres (pintar, triar la 
decoració i muntar mobles i accessoris) fins 
a la burocràcia. Aquesta última part va ser, 
segons ells, la més difícil, principalment

Tarragona Hostel,  
més que un allotjament



136

perquè, segons reconeixen, els mancaven 
molts coneixements sobre com muntar una 
empresa. Tot i que l’Albert és llicenciat en 
Administració i Direcció d’Empreses (ADE) 
i en Periodisme per la Universitat Rovira i 
Virgili (URV), i el Daniel és llicenciat en Dret, 
asseguren que qui tenia més coneixements 
pràctics relacionats amb l’emprenedoria era 
l’Àlex gràcies als mòduls formatius en esport 
i màrqueting que va cursar. Per a l’Albert, 
aquest és un punt a millorar en la formació 
universitària, sobretot en el grau d’ADE. 
Segons ell, no és lògic que un estudiant que 
acabi els estudis d’Administració i Direcció 
d’Empreses vagi tan perdut a l’hora de 
presentar una declaració d’IVA o d’obrir un 
negoci. 

L’altra gran dificultat amb què es van trobar 
va ser la manca d’informació clara sobre 

els passos i les normatives aplicables per 
tirar endavant l’alberg. Asseguren que 
van tenir la sensació que molt sovint falta 
comunicació entre les administracions locals 
i la Generalitat. A més, no dubten a afirmar 
que, en general, al nostre país es potencia 
poc la cultura emprenedora. I tot i que ells 
no n’han tingut, creuen que també hi ha 
molta por a equivocar-se, al fracàs, quan en 
realitat tot depèn del punt de vista amb què 
es mirin les coses i de la mentalitat. 

Per a ells, posar en marxa un negoci ha estat 
una gran experiència laboral i personal. 
I tots trets ja n’han tret les seves pròpies 
conclusions. L’Albert, per exemple, ha après 
que no es pot tenir tot controlat i que s’ha 
de tenir paciència. L’Àlex i el Daniel, que si 
tens una idea has de lluitar per ella, però 
alhora ser molt realista. 
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Amb tot, consideren que cada cop hi ha 
més suport institucional i valoren molt 
positivament tant l’assessorament i el 
guardó rebuts per part de la Diputació de 
Tarragona com els cursos, les jornades i els 
programes de foment de l’emprenedoria 
de Tarragona Impulsa. A més, el seu 
entorn també els ha animat, tot i que en 
algun cas, com en el de l’Albert, no hi ha 
cap experiència familiar emprenedora (els 
seus pares són metges). Tant el seu consell 
com el dels pares del Daniel i l’Àlex, que sí 
són autònoms i tenen relació amb el món 
turístic (són propietaris d’un bar recreatiu a 
Salou destinat principalment a famílies), va 
ser que fossin realistes i que tinguessin seny. 

Sobre les dificultats que tenen molts 
dels negocis que comencen per trobar 
finançament, asseguren que ells no en 
poden opinar perquè no els ha calgut 
recórrer ni a entitats financeres ni a 
sistemes alternatius com el crowdfunding 
o micromecenatge. Inicialment van tenir 
prou líquid amb els seus estalvis i després 
el negoci ha generat els beneficis necessaris 
per continuar invertint-hi. Tanmateix, creuen 
que també en això altres països, com ara els 
Estats Units, estan més avançats. 

Els tres joves van ser reconeguts l’any passat 
per la Diputació de Tarragona amb el premi 
Emprèn Jove. El juny vinent farà dos anys 
que són al capdavant del Tarragona Hostel, 
un tipus de negoci inexistent a la ciutat 
de Tarragona que l’any passat va facturar 
40.000 euros i pel qual van passar més de 
1.300 hostes, bona part dels quals eren 

backpackers o motxilers, principalment 
dones (un 55 %) i que majoritàriament 
procedien d’Espanya (337), França (163), 
Alemanya (158) i Itàlia (114), tot i que 
també s’hi van allotjar 85 nord-americans, 
65 australians, 63 canadencs, 39 argentins, 
29 xinesos, 16 neozelandesos i 13 coreans, 
principalment d’edats compreses entre els 
19 i els 30 anys.

Perfils molt diversos

Malgrat que els albergs són l’allotjament 
més millennial, aquests tres emprenedors 
asseguren haver-hi rebut perfils molt 
diversos. Des de persones que viatgen pel 
món en bicicleta a les que arriben en ple 
Nadal, el 25 de desembre, passant per 
persones de 60 o 70 anys que s’integren 
perfectament amb la resta d’hostes, o 
professors universitaris que s’hi passen 
una bona temporada. En general, han 
comprovat que hi ha molta gent que viatja 
sola i que és un model d’allotjament que 
agrada molt a les noies. Segons expliquen, 
atesa aquesta diversitat d’usuaris, no es 
poden fer previsions gaire fiables. 

Igual que altres agents del sector, el 
Tarragona Hostel presenta una estacionalitat 
molt marcada durant els mesos d’estiu. 
L’any passat va tenir una ocupació del 94 % 
al juliol i del 88 % a l’agost, principalment 
de gent jove, amb reserva prèvia i que 
busca sobretot platja i festa. Però són 
optimistes pel que fa a la resta de l’any. 
Els mesos de desembre i gener passats van 
tenir una ocupació superior a la de finals 
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de 2014 i principis de 2015, i comparable 
a la del maig de l’any passat; i fa dues 
setmanes (abans del Carnestoltes) van tenir 
una ocupació del 50 % sense que hi hagués 
grans esdeveniments a la ciutat (com ara el 
Concurs de Castells o el PintorRock), un fet 
que també incrementa les reserves. A més, 
tot sovint comencen el dia amb pocs hostes 
i acaben gairebé sense places. L’ocupació 
també es dispara els caps de setmana i de 
vegades reben grups que omplen la meitat 
de l’alberg. Fins i tot han rebut sol·licituds 
de pressupost per a grups bastant grans 
que no poden satisfer per manca d’espai. 

Hi ha un altre indicador que confirma 
l’èxit del Tarragona Hostel. Després d’una 
inversió inicial de 30.000 euros, des que 
va obrir els propietaris no han hagut de 
posar-hi més diners de la seva butxaca. 
Per això no descarten impulsar un altre 
alberg, però encara reflexionen sobre si fer-
ho a la província o a fora, ja que aquesta 
última opció segurament representaria que 
un d’ells es dediqués a temps complet al 
negoci. I és que actualment fan torns per 
encarregar-se de l’alberg, ja que tots tres 
tenen les seves respectives ocupacions: 
l’Albert, al 112; l’Àlex, com a monitor 
d’activitats i lleure a l’Associació d’Esport 
Adaptat de Pàdel «Pàdel Amb Tu» per 
a persones amb discapacitat, i el Daniel, 
com a estudiant d’un mòdul de Logística 
(després d’haver estudiat Dret a la URV) 
per treballar en aquest sector. De moment, 
l’empresa que han constituït —anomenada 
Sagar Hostel SCP— no genera prou beneficis 
com perquè tots tres en puguin viure, però 

el seu objectiu és que ho faci algun dia. Per 
això, volen fer créixer el negoci amb albergs 
propis o franquiciats fora de Tarragona, 
però són prudents. Asseguren que tot i 
que el model de negoci els ha funcionat a 
Tarragona, pot ser que no funcioni en un 
altre lloc. A més, són conscients que en 
aquesta ciutat no han tingut competència, 
però pot ser que en tinguin en un altre lloc. 
Tarragona té dos avantatges per a molts 
viatgers. D’una banda, es troba a cavall 
entre Barcelona i València, dos grans ciutats 
turístiques, i per tant pot resultar una opció 
més econòmica o estratègica abans d’arribar 
a la destinació final o de tornada cap al país 
d’origen, sobretot des que hi ha l’alberg. 
De l’altra, produeix una gran impressió a 
aquells viatgers que busquen llocs una mica 
menys coneguts i menys massificats i, per 
tant, no tenen unes grans expectatives.

Els hostes poden accedir al Tarragona Hostel 
durant les 24 hores del dia, ja que disposen 
d’unes targetes magnètiques com les que 
es fan servir per accedir als hotels. A més, 
a les nits sempre hi ha algú que s’hi allotja 
gratuïtament a canvi de fer-se càrrec de 
l’alberg. Es tracta d’un rol molt sol·licitat, 
però que ells limiten sobretot a hostes 
disposats a quedar-se estades llargues. 

Més enllà del preu

Els tres nois ens expliquen que els nous 
albergs ja no només són una opció 
«econòmica» per viatjar i que els preus 
baixos no són un dels seus principals ganxos 
(al Tarragona Hostel les tarifes van des dels 
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12 euros per persona i nit de mitjana en 
habitació compartida fins als 35 euros per 
a un màxim de tres persones a la privada). 
Diuen que alguns viatgers s’estan en 
albergs perquè responen més bé a la seva 
filosofia de compartir i d’invertir poc en 
l’allotjament per fer-ho en les experiències. 
I la tendència és a l’alça, igual que la de 
l’economia col·laborativa o Airbnb, que 
tenen més atenció mediàtica perquè són 
fenòmens més recents. Una prova d’això és 
el boom dels albergs a Barcelona, que en 
les darreres edicions del premis Hoscars als 
millors establiments va ser la segona ciutat 
amb més guardonats. «T’hi apuntes pel 
preu, però t’hi quedes pel servei», assegura 
Albert Sas, mentre que els germans López 
afegeixen que no responen a una manera 
de viure, però sí són el reflex d’una forma 
de vida, sobretot per als usuaris de països 
estrangers, on hi ha molta més cultura 
d’alberg. Per a ells, els usuaris busquen 
allotjar-se en un ambient més familiar, on 
puguin compartir experiències en zones 
comunes i conèixer gent d’altres països. En 
definitiva, relacions humanes i no un mer 
lloc on dormir.

Tot i això, asseguren que a Espanya encara 
hi ha algunes barreres i prejudicis cap als 
albergs, mentre que en altres països no tan 
turístics n’hi ha fins i tot en pobles petits. 
És el cas de Polònia, on el Daniel López va 
estar d’Erasmus i on va comprovar que era 
un tipus d’allotjament molt habitual. També 
s’han allotjat en albergs de llocs tan diversos 
com ara Austràlia (on van anar el 2012 en 
trobar un bitllet d’anada i tornada per 300 

euros), el Japó, els Estats Units o Tailàndia, 
on van anar el mes de novembre passat, ja 
amb el seu propi alberg en marxa. 

El Tarragona Hostel té diversos canals de 
reserves. Hostelworld (un dels serveis de 
reserves d’albergs més importants del món) 
i Booking (líder en reserves d’allotjaments 
de tot tipus amb una pàgina específica per a 
albergs) representen un 28 % i un 22 % del 
total respectivament, encara que el gruix de 
reserves —el 44 %— procedeix d’hostes que 
contacten directament amb l’establiment.
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El Joaquim Sastre, el Josep Segarra i el Jordi 
Navarro són tres joves de Gandesa que s’han 
proposat exercir d’ambaixadors de la Terra 
Alta, una comarca encara per descobrir 
fins i tot per a molts tarragonins. Per això, 
l’abril de 2014 van constituir ViOrigen, 
una empresa dedicada a l’organització de 
tot tipus d’activitats enoturístiques (rutes 
entre vinyes, visites a cellers i tasts de vins 
personalitzats i maridats) i a la venda de vins 
de la DO Terra Alta i d’altres denominacions 
d’origen a través d’Internet. 

La primera activitat que van fer va ser una 
degustació de vins al Celler Frisach de 
Corbera d’Ebre, les vinyes del qual es troben 
en alguns dels escenaris on va tenir lloc la 
Batalla de l’Ebre durant la Guerra Civil, a 
la Cota 402, lloc de comandament de les 
tropes republicanes durant el conflicte. Des 
de llavors han creat fins a quinze propostes 
que promocionen a través de les xarxes 
socials i que tenen com a denominador 
comú que uneixen diversos actius de la 
Terra Alta: el paisatge, amb la Via Verda 
com a reclam principal; el patrimoni cultural, 

com ara els espais de la Batalla de l’Ebre o 
l’estada de Picasso a Horta de Sant Joan, 
que atreuen cada cop més visitants, i els vins 
del territori, que cada cop gaudeixen de més 
reconeixement internacional i que actuen 
com a fil conductor de totes les experiències. 
De fet, el Josep, el Jordi i el Joaquim van 
tenir clar des del començament que l’èxit 
del projecte depenia de la seva capacitat 
per fer valer els diferents actius del territori 
i promoure l’oferta a través d’Internet i de 
les xarxes socials, uns àmbits que al 2014 
encara no tractava gairebé ningú. 

Així, a més de les visites a cellers que 
tenen alguna relació entre si —que pot ser 
geogràfica o temàtica, com ara que es trobin 
amagats dins de cases pairals gandesanes, 
facin vins ecològics o estiguin ubicats entre 
vinyes— o les feines al camp relacionades 
amb les vinyes —com ara la poda—, 
ofereixen un ampli ventall de rutes amb 
diversos protagonistes. Des de les vivències 
del pintor malagueny Pablo Picasso a Horta 
de Sant Joan fins a la Farsa de Gandesa, 
una ruta teatralitzada sobre un dels fets més 

ViOrigen,  
una iniciativa per descobrir la Terra Alta  
a partir dels vins



144

importants de la història d’aquest municipi 
de la Terra Alta: el casament que el 17 
d’octubre de 1319 s’havia de produir entre 
l’infant Jaume d’Aragó i d’Anjou (hereu de 
la Corona catalanoaragonesa) i la infanta 
Elionor de Castella i Portugal per unir els dos 
regnes i expulsar-ne els musulmans, que va 
acabar amb la núvia a l’altar i l’infant fugint 
precipitadament del Palau del Castellà. 
També ofereixen vinoteràpia (un tractament 
corporal integral de garnatxa), una activitat 
que combina l’enoturisme i l’oleoturisme 
en què es mariden olis d’oliva d’Identitat 
Extra Virgin Olive Oil i vins del celler Bernaví 
amb diferents productes de proximitat, 
i una ruta d’enoturisme amb BTT que 
consisteix en un itinerari de 16 quilòmetres 
pel camí de les Guardioles des de Gandesa 
fins a Bot —on enllaça amb la Via Verda 
cap a la Fontcalda— i que uneix paisatge, 
gastronomia, cicloturisme i enoturisme.

La llista completa es pot consultar al seu 
lloc web, www.viorigen.com, on figura la 
descripció de cadascuna de les rutes. Els 
preus oscil·len entre els 15 i els 60 euros 
(amb descomptes per a grups o per a 
compres en línia) i la durada mitjana és de 
quatre hores. En general, les rutes es poden 
fer els dissabtes al matí o a la tarda i els 
diumenges al matí, i tenen una capacitat 
màxima de 30 persones. Els tres gandesans 
coincideixen que prefereixen la qualitat a la 
quantitat i que, per això, només accepten 
grups reduïts.  

Un altre element comú de la majoria de 
les rutes és que estan organitzades en 

col·laboració amb altres empreses i entitats 
del territori: des de cellers —dels quals 
venen els vins i als quals ofereixen visites 
(que normalment fan els responsables dels 
cellers, ja que en coneixen millor la història 
i el procés d’elaboració dels vins)— fins a 
companyies de teatre, centres de bellesa, 
molins d’oli o els restaurants i allotjaments 
de què informen al seu web. I és que a 
viorigen.com no només es venen més de 
220 productes —sobretot vins de la DO Terra 
Alta (però també d’altres DO de Catalunya), 
vins dolços, caves o vermuts—, sinó que 
també s’ofereix informació sobre alguns 
dels restaurants on es pot gaudir de menús 
maridats amb vins locals i d’alguns llocs on 
allotjar-se per a estades de més d’un dia.   

La seva aposta per l’enoturisme a la Terra 
Alta va ser reconeguda durant la 2a Nit 
de l’Enoturisme de Catalunya, organitzada 
per l’Agència Catalana de Turisme, el 
Departament d’Empresa i Coneixement i 
l’INCAVI al Celler Cooperatiu del Pinell de 
Brai el 26 de juliol de 2016. En concret, 
ViOrigen va guanyar el Premi d’Enoturisme 
de Catalunya en la categoria d’agències de 
viatges especialitzades. 

La xifra de participants també acompanya. 
Si els vuit primers mesos d’activitat del 2014 
(van arrencar a l’abril) van aconseguir que 
unes 300 persones s’apuntessin a alguna 
de les seves activitats, el 2015 la xifra es va 
triplicar i van superar les 1.000 persones, la 
majoria (més d’un 70 %) de la província de 
Tarragona o de la resta de Catalunya i només 
un 5 % d’estrangers. D’acord amb el ritme 
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de reserves, la previsió és doblar aquesta 
xifra el 2016. Per fer-ho, treballen en dues 
direccions. La primera, fer promoció fora del 
territori. Segons el Josep Segarra i el Jordi 
Navarro, no poden pretendre que tothom 
els conegui a través d’Internet, també han 
de donar-se a conèixer per altres vies. Per 
això, el maig del 2016 van participar en 
la 2a edició del Mercat d’Escapades de 
Barcelona, una iniciativa impulsada per 
l’Agència Catalana de Turisme per incentivar 
el turisme d’interior i de muntanya de 
Catalunya, que permet als assistents 
comprar directament als participants tot 
tipus d’experiències turístiques. La segona 
direcció per incrementar el nombre de 
clients és ampliar la gamma d’activitats que 
ofereixen. Al marge de les rutes, tenen la 
intenció d’organitzar una activitat mensual: 
un tast comentat, un maridatge en què els 
tres estiguin ocupats amb un grup diferent. 
També han preparat un photowalk, que 
consisteix en una trobada per a amants de 

la fotografia i del vi pensada per gaudir de 
l’exuberància paisatgística de la primavera 
a la Terra Alta; de gener a març organitzen 
calçotades i visites amb tast de vins en algun 
dels cellers de la DO Terra Alta, i d’octubre 
a març, un dinar que inclou un dels plats 
típics de l’Ebre, la clotxa. 

De moment, l’únic que es dedica a temps 
complet al negoci és el Josep Segarra, 
format amb un Grau Mitjà d’Informàtica. 
Al marge d’atendre les comandes de vins 
per Internet, de gestionar les reserves de 
rutes i d’acompanyar els grups els caps de 
setmana juntament amb els seus companys, 
és l’encarregat de les xarxes socials. El 
Quim Sastre, que està acabant el Grau de 
Relacions Laborals i Ocupació a la UOC, 
s’encarrega de les tasques administratives 
i de la comptabilitat, mentre que el Jordi 
Navarro, enginyer agrònom a Agrofruit, 
s’ocupa de les rutes que requereixen 
explicacions més llargues. 
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Tots tres consideren que la Terra Alta té 
un gran potencial enoturístic, tal com 
demostren, entre d’altres, la quantitat de 
cellers nous que s’estan obrint a la zona 
o el Concurs Internacional de Garnatxes, 
que tindrà lloc el 2018 a Gandesa en 
reconeixement a la qualitat dels seus vins de 
garnatxa blanca. A tot això s’hi suma el fet 
que és un territori relativament desconegut 
o per descobrir. 

De fet, el territori està vinculat al conreu 
de vinya i a l’elaboració de vi des de fa 
segles, però fins fa relativament poc, tal 
com passava amb altres denominacions 
d’origen, la majoria de vins es venien a doll 
o en garrafa, no s’embotellaven i no es 
pensava que poguessin tenir cap mena de 
prestigi. La situació ha anat canviant des 
de la creació de la DO Terra Alta el 1982 i 
avui molts d’aquests vins són reconeguts als 
principals certàmens i guies del sector. Entre 
els reptes pendents hi ha les infraestructures 
viàries i de comunicacions, i la millora del 
màrqueting per explotar el patrimoni 
vitivícola com es fa al Penedès o al Priorat.

Un altre dels seus objectius, a més 
d’aconseguir un calendari estable 
d’activitats, és disposar d’una botiga física 
en un punt cèntric i visible de Gandesa 
que, a més de vendre vins, sigui un punt 
de trobada on comencin o acabin les seves 
rutes (ara ho és l’hotel Piqué) i un indret on 
organitzar tasts i maridatges. 

També volen idear activitats que els nens 
puguin fer mentre els adults participen als 
tasts. 

A més, han començat a avançar en 
l’ampliació del seu radi d’actuació fora de la 
comarca —a la Costa Daurada i a les Terres 
de l’Ebre— i en la vinculació de l’enoturisme 
amb la gastronomia i amb altres productes 
típics de la zona, com ara l’arròs o el marisc. 
En aquest sentit, ja participen en fires i actes 
a Benissanet o a l’Aldea, però la intenció és 
estar presents en iniciatives d’altres municipis 
de les comarques tarragonines i ebrenques. 
Per això, s’han fet membres de la Taula 
d’Enoturisme de les Terres de l’Ebre i s’han 
afegit al projecte Tres territoris, impulsat 
pel municipi castellonenc de Morella, la 
comarca turolenca del Matarranya i la 
Terra Alta juntament amb les respectives 
associacions empresarials (Associació 
d’Empresaris Turístics de Morella, Associació 
d’Empresaris del Matarranya i l’Associació 
d’Empresaris d’Hostaleria de la Terra Alta) 
per potenciar les relacions comercials entre 
ells. També s’han adherit a la campanya 
Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 
i l’Enoturisme 2016, per mitjà de la qual 
es destaquen i promouen aquelles regions 
d’Europa que contribueixen activament a la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans 
valorant les diferents cultures alimentàries, 
l’educació per a la salut i la sostenibilitat, i la 
innovació gastronòmica. 

Pel que fa a la seva experiència com a 
emprenedors i empresaris, asseguren que ha 
estat positiva. Van apostar per constituir-se 
com a comunitat de béns, ja que consideren 
que és la manera més fàcil i menys costosa 
d’arrencar una activitat econòmica. Tot i 
això, són conscients que a llarg termini la 
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millor fórmula serà una societat limitada. 
Asseguren que al principi ViOrigen era una 
afició (tots tres comparteixen la passió pel 
vi), però que amb el temps han hagut de 
formar-se i assessorar-se tant en l’àmbit de 
l’empresa com en el món vitivinícola. Tant és 
així que el Josep Segarra està fent un cicle 
formatiu de tast sensorial i en el futur no 
descarta completar els seus coneixements 
d’enologia a la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). 

Malgrat que han rebut molt suport d’entitats 
com el Consell Comarcal de la Terra Alta 
o la Diputació de Tarragona per elaborar 
el seu pla d’empresa o facilitar tràmits, 
consideren que quan s’engega un projecte 
empresarial, el pagament d’impostos o de 
la quota d’autònoms s’hauria de reduir. 
Expliquen que en altres països, com ara 
França, determinades obligacions no es 
comencen a pagar fins que l’activitat no 
genera beneficis. 

Ja han invertit al voltant de 7.000 euros en 
la constitució de l’empresa, la creació del 
lloc web i l’adquisició dels vins que tenen 
en estoc per comercialitzar-los a través 
d’Internet. I pel que fa a la facturació, l’any 
2015 va ser d’uns 16.000 euros, dels quals 
uns 5.000 corresponien a les vendes en línia. 
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