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Programa per apropar universitat i empresa
Estudiants del TecnoCampus han desenvolupat durant el primer trimestre noves
empreses a partir de tres negocis existents
Empreses: Redacció

Els estudiants de l’assignatura
Creació d’Empreses Innovadores
i de Base Tecnològica han desenvolupat durant el primer trimestre noves empreses a partir de
tres negocis existents, Casa Llar,
DirCom Marketing i Cooperating
Volunteers. L'assignatura, impartida per la professora Màrian
Buil, està dirigida als estudiants
d’últim curs de la Doble titulació
en Turisme i Gestió del Lleure i
Administració d'Empreses i Gestió
de la Innovació, amb l'objectiu
de connectar la universitat amb
el món de l’empresa i apropar la
realitat professional als estudiants.
El passat dimarts 5 tots els equips
van presentar les propostes davant dels directors de les tres empreses, que també van exercir de
membres del tribunal d’avaluació. En concret, van assistir-hi Joan
Rubio, de Casa Llar; Albert Molina,
de Cooperating Volunteers; i Marcel
Cierco, de DirCom Marketing.
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El projecte guanyador d’aquest
any ha estat el presentat per les
estudiants Sara González, Mari
Carmen González i Judith López,
que van presentar una proposta on
s'aplica la realitat virtual a projectes de voluntariat. En aquest sentit,
han creat videojocs utilitzant la
realitat virtual i sessions d'Escape
room relacionats amb l’àmbit del
voluntariat. Com a reconeixement,
les tres estudiants s'han classificat
com a finalistes de la competició
de projectes emprenedors acadèmics per participar a l’IntEntSem

2018, la cita europea d’emprenedoria que se celebra anualment.

Deu setmanes enriquidores
Els estudiants han treballat deu
setmanes en un pla d’empresa on
han aplicat les tendències en emprenedoria explicades prèviament
a l’assignatura. “L’experiència ha
estat enriquidora tant per als estudiants, que han vist aplicats els
continguts de classe a casos reals,
com per a les empreses, que han
trobat molt interessants les propostes formulades”, afirma Buil.
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Mataró, contra el decret que facilita la
deslocalització d'empreses catalanes

El Ple Municipal es fa ressò dels acords de la Junta de Portaveus

Daniel Ferrer

La polèmica mesura del govern espanyol és criticada
durament en una moció de la Junta de Portaveus
La Junta de Portaveus prèvia al
Ple d'ahir dijous va aprovar una
declaració institucional presentada pel grup municipal de la CUP
de rebuig al decret que facilita la
deslocalització de les seus socials de les empreses radicades a
Catalunya. La moció defensant
que es derogui el text “atès que
es tracta d’una mesura punitiva
que perjudica els interessos de
l’economia catalana” va ser aprovada amb els vots a favor de CiU,
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ERC-MES, VOLEMataró, CUP i
ICV-EUiA; els vots contraris de
C’s i PP i l’abstenció de PSC i PxC.

Mesura de pressió
En el text aprovat s'afirma que el
decret “és una norma pensada
per pressionar políticament els
sectors econòmics i situar-los en
contra del govern de Catalunya,
la qual cosa té un impacte molt
negatiu en el teixit productiu català i en el mercat de treball”. La

proposta assegura que s'ha aprovat
“per incidir sobre la realitat social
i política de Catalunya”.
La polèmica norma permet la
marxa d’empreses de territori català sense passar pels seus Consells
d’Accionistes, la qual cosa ja ha
provocat la fuga de més de 2.000
empreses. La moció afirma que
"aquest Real Decreto Ley comporta
–i comportarà– greus conseqüències econòmiques i socials per al
conjunt del teixit productiu català".
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Segell de qualitat per la planta de Km 0
Una vintena de productors del Mercat de Flor i Planta ja s'han adherit a 'Cultiu d'Aquí i
la previsió es doblar la xifra a la primavera
Empreses: Redacció

El Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya ha creat un
nou segell de qualitat per identificar la producció de km 0. 'Cultiu
d'Aquí', com s'ha batejat aquest
distintiu, pretén diferenciar la flor
i planta cultivada a Catalunya sota
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criteris de qualitat, i sostenibilitat,
respecte aquella que, per exemple, arriba a les botigues després
de llargs períodes en cambres
frigorífiques.
Una vintena de productors ja
s'han adherit a la nova marca i la
previsió del Mercat és que aquesta
xifra es pugui doblar quan arribi

la primavera.
Per validar l'ingrés d'una producció de flor i planta sota la nova
marca del Mercat, una tècnica
agrònoma certifica als vivers i en
els circuits de venda que la producció està lliures de plagues i malalties, adaptada a la climatologia
i cultivada sota criteris sostenibles
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La ponsètia, coneguda
popularment com la
"planta de Nadal" és un
dels primers productes
que es comercialitzen des
del mercat maresmenc
amb el segell de "Cultiu
d'aquí" per promoure el
producte de proximitat
i respectuosos amb el medi ambient. Amb aquesta iniciativa, el
Mercat de Flor i Planta Ornamental
–que es troba a Vilassar de Mar–
vol posar en valor les flors i plantes
cultivades a Catalunya i defensa
que aquesta producció, en moure's en un circuit curt, garanteix
una valorització real del producte i que aquest sigui de qualitat.

Directe al consum
"Si la planta no té transport i no
té hores de cambra frigorífica, es
cull al camp, es porta al Mercat i
d'aquí arriba més fresca a la floristeria i a cas del consumidor final",
ha detallat la vicepresidenta del
Mercat i portaveu de la iniciativa
'Cultiu d'Aquí', Montse Gel.
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Un sector en
tranformació
La posada en marxa del nou segell vol ser també la llavor d'una
nova etapa d'un sector en transformació. Tot i l'impacte urbanístic
de les darreres dècades, la preeminència del sector serveis en
l'economia o la globalització del sector agrònom, els productors
catalans esperen així enfortir el seu paper i millorar les vendes.
El sector de la planta i la flor ornamental té a Catalunya un impacte
econòmic destacat, tot i que en el conjunt de la producció agrària
representa només un 5,6%. El 2016, es van vendre a Catalunya
flors i plantes per valor de 186 milions d'euros, dels quals 124
milions, un 67%, són de producció pròpia.
També destaca l'índex de les exportacions de la producció pròpia.
Un 24% es ven fora de l'estat espanyol, majoritàriament a altres
països europeus, però també a altres indrets del món. Pel que fa
al mercat laboral, els vivers de cultiu catalans donen feina directa
a més de 2.000 persones.
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