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Introducció 

L’emprenedoria és un fenomen que ha anat adquirint rellevància a mesura 

que la situació econòmica i social ha empitjorat, com a conseqüència dels 

esdeveniments que s’han anat succeint en els diferents entorns en la darrera 

dècada, i que ens ha portat a viure una situació de crisi mundial. 

 

La força del seu dinamisme i, alhora, les implicacions que comporta, tant 

individualment com col·lectivament s’ha arribat a convertir en un movi-

ment potent. L’emprenedoria, en primer lloc, representa l’única alternativa 

per a regenerar un teixit econòmic i social malmès per la crisi i, en segon 

lloc, ha assumit la missió de trencar amb la inèrcia d’uns comportaments i 

esquemes mentals (valors, creences, etc.) posats en joc en un context carac-

teritzat per fortes barreres de l’entorn polític, econòmic, sociocultural, tecno-

lògic, ecològic i legal que, històricament, han impedit que una part de la 

població es pugui desenvolupar en tots aquests entorns amb normalitat o 

millor dit, amb igualtat de condicions. Aquest moviment està liderat preci-

sament per totes les persones que han decidit agafar les regnes de la seva 

vida i, alhora, influir positivament en la vida de totes les persones del seu 

entorn, creant una empresa o organització o engegant iniciatives en l’àmbit 

personal i professional: la persona emprenedora. 

 

El que decideix el ritme, les característiques, els resultats i inclús el tipus de 

persones que encapçalen aquest moviment és determinat per la quantitat de 

barreres, per la visibilitat i presència del col·lectiu que pren la iniciativa i, 

sobretot, per la sensibilitat i l’empatia que les persones que encara que no 

formen part d’aquest col·lectiu tenen envers l’emprenedoria. Aquest últim 

factor és decisiu, per bé que qualsevol moviment, perquè tingui cert impac-

te, ha de tenir una massa crítica potencial suficient perquè sigui sostenible i 

pugui canviar l’entorn i les regles del joc. 

 

Per tot això, no és casualitat que l’auge de persones emprenedores en 

l’entorn econòmic hagi estat capaç de construir una cultura emprenedora 

que impregna tota la societat. En aquest sentit, el fet que una bona part de la 

societat pateixi, més o menys, els efectes de la crisi i d’un model socioeco-

nòmic que ha contribuït a empitjorar la qualitat de la seva vida, ha provocat 

més cooperació i adhesions al fenomen emprenedor i al col·lectiu que 

l’impulsa.  

 

Sortosament, estem davant un canvi important. El nou paradigma ens porta 

nous reptes que hem d’afrontar treballadors i empresaris, com ara la globa-

lització, els avanços i generalització de les TIC, l’escassetat de recursos, el 

canvi climàtic i l’empitjorament del medi ambient, l’augment de l’atur, la 
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disminució i la reestructuració del consum, la disminució dels ajuts i els 

serveis socials, la disminució de la qualitat de vida i el benestar de les perso-

nes, els canvis legislatius, la viabilitat de les organitzacions que es troben en 

perill, l’augment de la velocitat dels esdeveniments, la flexibilitat de tots els 

mercats, la restricció de l’accés al sistema financer tradicional, els sectors 

econòmics obsolets i insolvents, etc. 

 

Per superar aquests nous reptes, tant treballadors com empreses i organitza-

cions haurien de canviar alguns dels seus comportaments i valors. Alguns 

anirien encaminats a adquirir més capacitat per a donar resposta als canvis, 

guanyant en adaptabilitat; capacitat de millora contínua, generant valor 

afegit; capacitat de diferenciació, mitjançant la creativitat i la innovació; 

capacitat de crear valor per a tota la societat, per mitjà de la responsabilitat 

social i de crear valor dintre de l’organització, la gestió del coneixement i la 

potenciació del talent, per tant, posant en l’eix principal totes les persones 

amb igualtat d’oportunitats; i, finalment, capacitat de racionalitzar els recur-

sos, tangibles i intangibles, amb la cooperació i el treball en xarxa. 

 

Tot el que hem exposat anteriorment implica que es pugui guanyar massa 

crítica amb totes les persones que realment veuen la necessitat d’un canvi 

real en els àmbits més immobilistes (model socioeconòmic, empresa, grups 

de pressió i societat en general que necessita garantir la seva supervivència 

en un futur, etc.) i per tant, aquest nou paradigma resulta un excel·lent cal-

do de cultiu perquè sorgeixin persones amb iniciativa que siguin capaces de 

crear una cultura realment emprenedora mitjançant els seus projectes. 
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1. Emprendre per a un canvi de paradigma  

 

1.1. Un canvi de paradigma per a un canvi cultural 

 

El model econòmic: orígen dels desajustos 

 

En les últimes dècades, tant les organitzacions com tota la població en gene-

ral s’han vist afectats per canvis profunds en l’entorn econòmic, polític, 

sociocultural, tecnològic, mediambiental i legal. La principal conseqüència 

d’aquests canvis ha estat l’empitjorament del benestar i la qualitat de vida de 

les persones i de la situació de les organitzacions, que han patit una frenada 

brusca de la seva activitat, principalment per la reducció del consum. 

 

Les conseqüències de tots aquests canvis són prou visibles per a tothom, en 

la mesura que afecten, directament o indirectament, la major part de la po-

blació. Tanmateix, només podrem donar una resposta òptima a aquesta 

situació, i canviar-la, traslladant el focus d’atenció a l’origen del problema. 

Un origen que, per l’efecte de les respostes i les mesures que han adoptat fins 

al moment tots els agents implicats, no s’acaba d’identificar amb prou clare-

dat. Però també és possible que, tot i haver-se detectat, se subestimi el paper 

que té com a principal origen de la crisi actual. 

 

Com passa sovint, quan anem fins a allò que, a priori, pensem que és l’arrel 

d’un problema, ens trobem amb una paradoxa del tipus: què va ser primer, 

l’ou o la gallina? Aquest dilema ens serveix com a metàfora per a respondre a 

la pregunta que ens portaria a trobar l’origen principal de la situació actual: 

què va succeir primer? L’empitjorament de la situació de les persones (comp-

tant que les empreses i institucions són organitzacions de persones), o les 

persones són les responsables de l’empitjorament de la seva situació?  

 

Si posem en l’eix principal d’aquesta situació les persones, una proposta per 

a resoldre aquest dilema seria revisar els models, principalment el socioeco-

nòmic, que explicarien els comportaments i els valors que han impregnat la 

nostra societat i hi han imperat històricament. En el cas que ens ocupa, el 

capitalisme ha estat el model generalment acceptat per molts països, inclòs 

el nostre, i on el tipus de relacions que s’han potenciat han estat, bàsica-

ment, les relacions econòmiques vinculades a activitats d’inversió i 

d’obtenció de beneficis.  

 

Estem davant d’un model que es retroalimenta per si sol i en el qual, apa-

rentment, semblava que tothom hi sortia guanyant. Els empresaris podien 

seguir incrementant els seus beneficis, obtenint noves fons 
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d’autofinançament per continuar invertint, o reservant-se una part dels be-

neficis obtinguts, o tots, en concepte de retribució del capital invertit en 

forma de dividends. Els treballadors, per la seva part, a mesura que augmen-

tava la producció, i per tant l’activitat en general, gaudien d’increments 

salarials. Alhora, l’augment de la producció mundial, amb la consegüent 

disminució dels costos i, per tant, dels preus, també repercutia positivament 

en el seu poder adquisitiu, ja que accedien a béns de consum i serveis que els 

seus avis ni tan sols havien somniat. Aquest augment del poder adquisitiu 

generalment s’ha materialitzat en un augment del poder de compra, i aquest 

genera més activitat productiva que continua alimentant el cicle de vida del 

mateix sistema. 

 

Però qualsevol model, tot i tenir un cos teòric que l’intenta explicar d’una 

manera objectiva i sistemàtica, està fortament influenciat per la realitat i, per 

tant, pel criteri de les persones que l’expliquen i l’adopten. Per tant, tot mo-

del està impregnat per un sistema de creences determinat, originat pel pro-

cés de socialització. 

 

Precisament, entre les creences d’una societat que adopta un model capita-

lista, es tendeix a pensar que el poder de compra, i per tant, el nivell de po-

der adquisitiu és directament proporcional a l’augment de la qualitat de la 

seva vida, cosa que contribueix directament al seu benestar personal. No 

obstant això, tal com acostuma a passar amb tots els excessos, quelcom que 

pot ser positiu en determinats nivells acaba esdevenint un perjudici o un 

factor limitador.  

 

Així doncs, el capitalisme, portat a l’extrem, condueix a tenir comporta-

ments de consumisme exagerat, de la mateixa manera que la possibilitat i 

oportunitat d’obtenció de beneficis origina comportaments especulatius. 

Aquests són precisament els comportaments que han contribuït a teixir una 

realitat socioeconòmica que no ha posat com a eix principal de tota 

l’activitat que s’hi desenvolupa les persones, i per tant, una realitat que 

s’allunya del bé comú1 i que no té cura del medi ambient. 

 

En definitiva, tot i el creixement econòmic de les darreres dècades, hem 

arribat a una societat en què una bona part de la població que la forma està 

vivint en pitjors condicions que mai i, tot i els esforços esmerçats per l’Estat 

durant anys per millorar la situació de tota la població i construir una socie-

tat del benestar, els esdeveniments ocorreguts ens han portat a una societat 

del malestar. 

 

Una vegada identificat l’origen, és el moment de trencar amb la inèrcia del 

conjunt de comportaments i creences que ens han portat a la situació actual 

i obrir un procés de canvi de paradigma. Thomas Khun defineix el paradig-

ma com “el conjunt de supòsits, creences, valors sobre els quals una comu-

nitat científica busca acords i dóna solucions a determinats problemes”2. 

1Felber (2012). 

2Kuhn (1962). 
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Joel Arthur Barker va ser el primer a popularitzar els “canvis de paradigmes” 

per explicar el canvi profund i la importància de la visió per a impulsar el 

canvi en les organitzacions. Aquest acadèmic defineix paradigma com “un 

conjunt de regles i disposicions que fan dues coses: en primer lloc, estableix 

o defineix límits i, en segon lloc, indica com comportar-se dins dels límits 

per tenir èxit”. 

 

L’autor exposa en el seu llibre el següent: “No hi ha impossibles [...] existei-

xen limitacions mentals”; “Cadascú interpreta el món des del seu propi pa-

radigma. L’error consisteix a creure que aquesta és l’única manera 

d’interpretar el món”; “Vivim en una època de confrontació de paradigmes. 

L’obertura a nous paradigmes ens permet la comprensió i la tolerància da-

vant tants fenòmens de naturalesa social, política, econòmica” 3. 

  

Per tant, només les persones disposades a fer i a creure coses diferents po-

dran canviar la realitat. Han de ser persones amb visió estratègica, creatives i 

innovadores, amb capacitat analítica, amb iniciativa i autonomia, entre al-

tres competències. Alhora, com que saben que els èxits personals i empresa-

rials passen per considerar els èxits de les persones del seu entorn, tenen uns 

valors orientats al benestar de les persones.  

 

Només les persones amb una actitud proactiva, amb una capacitat d’esforç 

superior a la majoria i amb ànim de cooperació per a arribar als seus objec-

tius podran contribuir al canvi de paradigma encaminat a sortir de la situa-

ció actual. Ens referim a les persones emprenedores, en el sentit més ampli 

del concepte. Aquestes persones tenen la capacitat de pensar i engegar inici-

atives per a aprofitar les noves oportunitats de l’entorn, i crear riquesa per 

tot el territori. 

 

Davant la situació actual, és important aconseguir que les empreses tornin a 

ser competitives i rendibles a llarg termini i que els emprenedors puguin fer 

viables els seus projectes, d’aquesta manera podrem comptar amb més treba-

lladors actius i tots plegats podrem millorar el nostre benestar i desenvolu-

par-nos personalment i professionalment. Tal com explica Rafael Sambola, 

“Els diferents actors que han intervingut en l’esclat de la crisi financera són 

els que han contribuït a fer un país menys competitiu i han desaprofitat la 

conjuntura alcista anterior. Reflexionar sobre el paper que ha tingut cadas-

cun d’aquests actors pot ajudar a trobar solucions per sortir de la crisi. Els 

polítics han estat incapaços d’apostar per les pimes i la seva competitivitat; 

les entitats financeres no van establir criteris rigorosos per a l’anàlisi del risc; 

l’administració ha incrementat de manera sagnant el nombre de funciona-

ris”. 

 

Però no és menys important que aquesta millora de la competitivitat i la 

possibilitat d’engegar més activitats i augmentar la producció de béns i ser-

veis tingui com a principal objectiu l’interès social. Perquè no patim els ma-

3Barker (1993). 
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teixos desajustos que en el passat, cal una revisió profunda d’aquest interès 

social, que passa pel fet que cadascun de nosaltres, individualment, revisi els 

seus interessos, les motivacions i sobretot els valors que ens empenyeran cap 

al futur, i per tant, hi empenyerà tota la societat. 

 

L’economia del coneixement: un nou paradigma 

 

L’evolució de la humanitat no es podria explicar sense tenir en compte els 

canvis tecnològics que ha patit, per bé que tots han suposat un conjunt de 

transformacions socioeconòmiques i socioculturals profundes. Precisament 

per aquest motiu, cada un dels cinc cicles econòmics que hem viscut al llarg 

de la història corresponen a cinc moments en els quals s’han incorporat 

canvis rellevants en la tecnologia utilitzada i es consideren un paradigma 

tecnoeconòmic. 

 

A partir dels anys noranta, amb la generalització de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) s’enceta un nou període de revolució tec-

nològica, considerat el cinquè dels cicles econòmics pels quals ha passat la 

història de la humanitat des de la Revolució Industrial, la qual abraça el 

període de la segona meitat del segle XIX fins al principi del segle XIX. 

 

La principal diferència de les TIC amb la resta de revolucions tecnològiques 

està determinada, principalment, per la introducció d’un nou factor produc-

tiu: la informació i el coneixement. Fins a aquest període, els principals fac-

tors per a produir béns i serveis havien estat les matèries primeres, per la 

qual cosa la novetat d’aquest nou cicle econòmic és l’ús de recursos produc-

tius intangibles com un recurs estratègic. Tal com explica l’estudi Emprendre 

en temps de crisi4, dirigit per Joan Torrent, es poden fer les afirmacions se-

güents en relació amb la irrupció de les TIC en el món: 

 

En primer lloc, les TIC es consoliden com a tecnologies d’utilitat general5, és 

a dir, com a tecnologies d’ús massiu i d’aplicació sistemàtica per part dels 

agents econòmics i socials. Les TIC esdevenen una font d’eficiència, compe-

titivitat i creixement econòmic a llarg termini6, tant perquè contribueixen 

de manera directa en els avenços de la productivitat i el creixement econò-

mic7, com perquè contribueixen de manera indirecta en la generació 

d’innovacions complementàries. 

 

En segon lloc, les TIC es converteixen en la base material d’un nou paradig-

ma tecnoeconòmic,8 és a dir, són la base d’un nou substrat innovador, que 

transforma radicalment l’estructura d’inputs bàsics i costos relatius per a la 

producció. 

 

En tercer lloc, les TIC són la infraestructura bàsica d’un nou procés de revo-

lució industrial, és a dir, suposen un conjunt de canvis disruptius en la tèc-

4 Torrent (2012). 

5 Bresnahan i Trajtenberg 
 (1995). 
6 OCDE (2003). 
7 Jorgenson i altres (2005; 
 2008). 

8 Dosi i altres (1988); Torrent 
 (2004). 
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nica i la producció, que s’interconnecten amb canvis socials, institucionals i 

culturals. Aquest procés de canvi es caracteritza pel següent:  

 

 la interconnexió en xarxa; 

 la inversió, caiguda de preus i ús persistent i innovador de les TIC; 

 la presència creixent de fluxos d’informació, comunicació i 

coneixement en l’esfera econòmica, en un context dominat per la 

globalització de les relacions econòmiques. 

 

Per tant, l’estudi recalca el fet que l’aplicació econòmica del coneixement 

s’utilitza més que mai tant en la generació (en forma d’output o resultats) 

com en l’aplicació en el procés productiu (en forma d’input o factor produc-

tiu) del mateix coneixement. Etimològicament, el coneixement s’entén com 

el procés humà i dinàmic que consisteix a justificar la creença personal cap a 

la certesa9. En aquest sentit, la informació seria un input en el procés de 

generació del coneixement. Aquest estudi exposa una sèrie de característi-

ques (la facilitat de reproducció, el tipus de bé en què es converteix i les pro-

pietats econòmiques que té) que li confereixen unes particularitats que el 

diferencien d’altres factors productius o serveis i béns. Per tot això, les TIC es 

consideren clau en el procés de transició d’una economia industrial a una 

economia basada en la informació i el coneixement.10 

 

D’aquesta manera, el coneixement es converteix en el principal recurs pro-

ductiu d’aquest nou cicle econòmic anomenat economia del coneixement, 

entès com l’anàlisi del comportament i dels fets relacionats amb l’aplicació 

econòmica del saber.11 La seva anàlisi té tota una sèrie d’implicacions, tal 

com comprovarem més endavant. D’entrada, però, cal destacar que el co-

neixement és un recurs que pertany a les persones, i que juntament amb les 

habilitats, aptituds i actituds, en configuren el capital competencial. Això 

implica que no podem obligar les persones a compartir-lo i desenvolupar-lo 

en tot el seu potencial, tal com ho podríem aconseguir amb altres factors 

productius. Això sí, podem exigir que realitzin determinades funcions i tas-

ques i, fins i tot, que assumeixin determinades responsabilitats, però si vo-

lem basar la competitivitat de les nostres empreses en la innovació, la millo-

ra contínua i la capacitat de diferenciar-se, entre d’altres, necessitarem que 

els equips despleguin totes les seves competències. 

 

Precisament pel motiu anterior, la viabilitat d’aquest nou període de la his-

tòria haurà de comptar forçosament amb la voluntat, la motivació i el mà-

xim nivell de compromís possible de les persones. Això implica, en primer 

lloc, que necessitem un model socioeconòmic que permeti aprofitar al mà-

xim els recursos competencials de totes les persones. Per tant, aquest model 

hauria d’assegurar al màxim el benestar de la principal font de recursos: les 

persones.  

 

9 Terricabres (2001). 
10 Perez (2002); Rodrigues 
 (2002); Foray (2002); 
 Vilaseca i Torrent (2005); 
 Rooney i altres (2005); 
 Dolfsma i Soete (2006). 
11Torrent (2002; 2004). 
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Alhora, també hauria d’assegurar que no es malbaratin recursos i que tot-

hom en pugui esdevenir una font garantint la igualtat d’oportunitats. No-

més amb un model com aquest totes les persones se sentiran motivades a 

desenvolupar les seves competències i aplicar-les en una organització o en 

projectes propis. En segon lloc, necessitem que les organitzacions i totes les 

persones que prenen una iniciativa tinguin cura d’identificar i captar perso-

nes amb un capital competencial òptim i ajudar a seguir desenvolupant-lo 

en els seus equips a llarg termini. Només d’aquesta manera en podran millo-

rar la competitivitat. 

 

 

1.2. Un model econòmic orientat a les persones 

 

Tot i que la situació de crisi amenaça la qualitat de vida de les persones i 

l’activitat de les organitzacions, en general el canvi de paradigma comporta 

una sèrie d’oportunitats. La principal és la possibilitat de deixar enrere un 

model socioeconòmic que ha contribuït a crear un teixit econòmic i produc-

tiu basat en activitats que han originat béns i productes amb molt poc valor 

afegit i amb un contingut innovador escàs, i per tant, han resultat molt poc 

competitives en l’àmbit local, però també en l’àmbit nacional i internacio-

nal. Lligada a aquesta baixa competitivitat, comprovem els baixos nivells de 

productivitat de l’economia espanyola. Tot i estar al capdavant d’hores tre-

ballades a l’any a Europa, els nivells de productivitat han estat molt menors 

que els dels seus socis europeus.12 El handicap d’Espanya ha estat mantenir 

un model productiu obsolet, protagonitzat per la construcció. 

 

Segons l’empresària Pilar Almagro, “Les crisis són necessàries en un sistema 

capitalista perquè ens omplim de procediments, de normes, de maneres de 

fer, que arriba un moment que això ens llastra de tal forma que necessitem 

netejar i tornar a començar. Aquesta crisi ens obliga a reflexionar. En l’època 

de benestar econòmic no vam pensar en una sèrie de coses en les quals feia 

falta pensar perquè no era necessari”.  

 

Finalment, tal com es desprèn de diferents estudis realitzats sobre la situació 

dels treballadors, moltes organitzacions no han tingut prou en compte el 

benestar, la motivació i els interessos dels seus equips. 

 

Per tant, en el nou context, podem afirmar que ja no es tracta només de 

produir, això ja ho fa qualsevol i en qualsevol lloc del món.13 Ara ens veiem 

en la necessitat de comptar amb organitzacions basades en el coneixement, 

amb capacitat de considerar la innovació i el saber fer de les seves persones 

com el seu valor principal. La innovació, no limitada al producte, sinó en el 

sentit més ampli, és a dir, la que abraça tota l’organització, no es defineix ni 

es quantifica: ha de constituir la naturalesa, l’ésser de l’organització, i 

s’assoleix quan les persones prenen el protagonisme. 

 

12Amigot (2010). 

13Saratxaga (2009). 
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Tal com comenta Alberto González Espinosa, “Aquest sistema econòmic està 

en crisi i, per tant, nosaltres estem en crisi. Les ocupacions es perden, els 

salaris baixen, i la pobresa i la misèria s’estenen. Des del punt de vista tècnic 

sobren empreses i sobren treballadors, de manera que tenim empreses sense 

produir i treballadors sense treballar. Són les manifestacions pròpies d’una 

crisi capitalista. La crisi irracional d’un sistema irracional, com diria David 

Harvey. La crisi actual revela que el capitalisme enfronta una crisi de rendibi-

litat. Les empreses no volen invertir perquè no veuen oportunitats de negoci 

(la taxa de guany és insuficient) i per tant no contracten treballadors. Com 

que no contracten treballadors el problema empitjora i la crisi s’aguditza”. 

 

En aquesta línia, aquesta crisi pressiona les empreses i la societat en general a 

caminar cap a un model econòmic que permeti un creixement sostingut i 

equilibrat en el temps, que vetlli per la qualitat de vida de totes les persones, 

per la igualtat d’oportunitats, que cuidi el medi ambient. Aquest model hau-

ria de potenciar la innovació, enfocada cap a la millora contínua de tots els 

agents i la cooperació i el treball en xarxa, com a elements clau del creixe-

ment. 

 

Per tot això, aquest nou model només serà viable si les organitzacions, més 

enllà d’obtenir més rendibilitat de les seves inversions a curt termini, tenen 

un compromís i una preocupació real per la societat en general, vetllant per 

tot l’univers o dimensió social de la seva activitat i des de tots els punts de 

vista (ecològic, humà, etc.).14 Els empresaris i emprenedors s’haurien de pre-

ocupar de comprovar de quina manera les seves decisions afecten l’entorn 

social i de quina manera la riquesa generada contribueix al desenvolupa-

ment del territori. 

 

Aquest model hauria de posar com a eix central del sentit de la seva existèn-

cia les persones. Tal com hem demostrat anteriorment, l’economia del co-

neixement pot fer-ho possible. No obstant això, tot i que els principis en els 

quals es basa són una condició necessària, no són suficients. En primer lloc, 

perquè l’economia del coneixement, com a nou ordre econòmic, no garan-

teix que el desenvolupament del capital competencial de les persones, que 

implicaria la generació i gestió del coneixement, es faci a favor o en benefici 

de les persones. Tots som testimonis que en l’etapa de precrisi anterior, la 

missió de les organitzacions ha estat orientada a l’obtenció de beneficis i a 

l’interès dels socis i promotors dels projectes empresarials. 

 

En segon lloc, vetllar perquè el creixement socioeconòmic que comporta la 

investigació, la innovació, la producció i la comercialització es basi en béns i 

serveis que realment contribueixin a la millora de la qualitat de vida de totes 

les persones. En altres paraules, en els propers anys caldrà comprovar en 

quina nivell el consum de béns i serveis basats en les TIC contribueix a la 

felicitat del màxim nombre de persones. Recordem que al principi del capí-

tol hem comentat precisament que tots els extrems comporten amenaces, i 

14M. Zaragoza (2013). Estudi 
 del perfil emprenedor d’un 
 conseller/a d’empresa. 
 Cambra de Comerç de 
 Barcelona. 
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són els extrems els que ens han portat a aquesta crisi, econòmica, però tam-

bé de valors. 

 

Precisament, tal com s’exposa a continuació, al llarg de la història han sorgit 

diferents moviments per a donar resposta als desajustos que provoca el capi-

talisme en el teixit econòmic i social (atur massiu, exclusió social, etc.). 

Aquests moviments ens serveixen per a recuperar el sentit de l’activitat eco-

nòmica i productiva, alhora que són una excel·lent font d’inspiració per a 

definir noves estratègies de futur. 

 

L’economia social i solidària 

 

Si ens remuntem al segle XIX, ens trobem el naixement de l’economia soci-

al, concepte impulsat per John Stuart Mill i Leon Walra. Aquests autors de-

fensen la idea que la justícia social és un dels objectius de l’activitat econò-

mica i, per tant, la missió de les organitzacions hauria d’estar alineada amb 

aquest objectiu mitjançant valors com la igualtat d’oportunitats i la demo-

cràcia, entre d’altres.  

  

Aquest moviment agafa volada a Europa a partir de la crisi dels anys setanta. 

Precisament, la forta davallada de l’ocupació va provocar un auge 

d’iniciatives emprenedores, que van ser liderades per persones que van veure 

en l’autoocupació l’única alternativa viable per a treballar. Al mateix temps, 

davant la impotència dels estats per donar resposta a la l’augment de la po-

blació amb risc d’exclusió social, molts d’aquells emprenedors es van co-

mençar a decantar per activitats que, de manera solidària, cobrissin les ne-

cessitats de les persones amb més dificultats i, alhora, vetllessin pel medi 

ambient. 

 

Les formes d’organització clàssiques de l’economia social són les cooperati-

ves, les mutualitats i les associacions, tot i que en poden adoptar d’altres. 

Independentment de la forma, allò que les caracteritza és que les seves acti-

vitats estarien a cavall entre l’economia pública i l’economia capitalista. És a 

dir, operen seguint les regles del mercat però respectant dos principis bàsics: 

la solidaritat i la redistribució de la riquesa. Per tant, el seu funcionament 

estaria entre una empresa mercantil i les associacions tradicionals. 

 

Independentment de la forma que adoptin les organitzacions, al llarg de les 

darreres dècades moltes persones han vist en l’economia social una potenci-

alitat real de canvi. Precisament per aquest motiu, al llarg dels anys, dife-

rents persones, grups d’organitzacions15 i/o institucions procedents de dife-

rents països han fet un esforç per seguir treballant i delimitant aquest 

moviment, així com el tipus d’organitzacions que hi operen.  

 

 

 

15CIRIEC-Internacional; 
 Consell Econòmic Europeu 
 (CESE). 
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A mesura que el treball en aquest camp ha anat avançant, el tipus 

d’organitzacions que formen part de l’economia social també s’ha ampliat i 

han quedat dividides en dos subsectors:16 el de mercat, on operen les entitats 

més tradicionals (cooperativa, mutualitats i associacions), i el de no-mercat, 

on operarien les entitats sense ànim de lucre. Els trets que caracteritzen tot el 

conjunt d’organitzacions que formen part de l’economia social són: 

 

a) entitats privades 

b) organitzades formalment (amb personalitat jurídica pròpia) 

c) amb autonomia de decisió 

d) amb llibertat d’adhesió 

e) amb una distribució eventual dels beneficis no vinculada al capital 

aportat 

f) que exerceixen una activitat econòmica en si mateixa considerada i 

g) són organitzacions democràtiques. 

 

Per tant, el principal factor de discriminació per a ser considerada una orga-

nització de l’economia social és la gestió democràtica i la condició de realit-

zar una activitat econòmica reconeguda de manera democràtica (exceptuant 

les empreses del tercer sector d’acció social): 

 

A partir de l’economia social, neix l’economia solidària, un concepte que 

potencia les relacions econòmiques (comercials, financeres, de producció, 

etc.) que es basen en la justícia, la cooperació, la reciprocitat i l’ajuda mútua 

i posen en l’eix principal de l’activitat econòmica les persones. 

 

Segons la majoria d’autors, hi ha dos enfocaments clarament definits:17 el 

llatinoamericà i l’europeu. El primer apareix a Llatinoamèrica al principi dels 

anys vuitanta de la mà de l’economista xilè Luis Razzeto:18 “L’economia 

solidària es caracteritza per una orientació fortament crítica i decididament 

transformadora respecte de les grans estructures i els models d’organització i 

d’acció que caracteritzen l’economia contemporània”.  

 

Per a aquest autor, els elements definitoris de la racionalitat de l’economia 

solidària són els següents: en el cas de la producció, la preponderància del 

treball sobre el capital; en el cas de la distribució, la lògica de reciprocitat, la 

redistribució i la cooperació; en el cas del model de consum, l’austeritat i 

simplicitat, fer compatible el consum amb la cura del medi ambient, els 

intercanvis justos i més proximitat entre la producció i el consum. 

 

Tot i que a Llatinoamèrica hi ha diferents autors i corrents d’economia soli-

dària, els uneix la “lectura especialment crítica que fan de les estructures 

econòmiques contemporànies, i el rescat de l’autogestió i l’associacionisme 

en les classes populars [...] Clarament, els seus defensors ubiquen aquest  

 

 

16CIRIEC-Internacional.  

17Pérez, Etxezarreta i Guridi 
 (2008). 
18Economía de la Solidaridad 
 y Mercado democrática. 
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corrent i les seves expectatives, com a contrareferents al neoliberalisme, i 

inclús al capitalisme”.19 

 

El segon corrent, l’europeu, està molt lligat al desenvolupament de 

l’economia social i la institucionalització de les seves estructures organitzati-

ves i empresarials clàssiques, i critica el fet que les mutualitats s’hagin con-

vertit en organitzacions paraestatals –i hagin perdut la independència dels 

poders públics i les cooperatives–en empreses que responen a la lògica del 

capital i que estan més orientades als interessos dels seus propietaris –i han 

perdut la filosofia pròpia del cooperativisme. Consegüentment, aquest pro-

cés ha derivat en un nou concepte, la nova economia social, que denomina 

les organitzacions i empreses que sorgeixen a Europa a partir dels anys setan-

ta. A la vegada, aquest concepte ha desembocat en el que es coneix a Europa 

com a economia solidària i ha provocat, d’aquesta manera, certa confusió 

conceptual. 

 

Aquest enfocament europeu d’economia solidària ha derivat en dos enfoca-

ments. El macro, referit a una nova manera d’entendre l’economia, que 

anul·la la divisió tradicional entre economia, societat i política i que pro-

mulga una democratització real de les formes de producció, distribució i 

consum (Lavilles, Levesque i Mendell20). Per tant, l’economia social no no-

més es refereix a les activitats econòmiques amb finalitats socials, sinó que 

defineix les iniciatives amb una dimensió sociopolítica i socioeconòmica. 

 

Des de la dimensió sociopolítica, implica un avenç cap a la democratització 

de la societat i dóna visibilitat i veu en l’àmbit públic a les iniciatives gene-

rades des de la societat civil, que en la lògica capitalista quedarien en l’esfera 

privada. I des de la dimensió socioeconòmica, defensa la idea que 

l’economia no es redueix únicament al mercat, sinó que ha d’incloure els 

principis de redistribució i reciprocitat. 

 

El segon enfocament es refereix al micro, que se centra en l’anàlisi de les 

organitzacions, el seu funcionament, característiques, formes jurídiques, 

activitat i sectors als quals es dediquen, la forma de gestionar els recursos, 

etc. La seva preocupació no és cercar models socioeconòmics alternatius al 

capitalisme, ni tenir en compte altres dimensions com la política i la social 

en el seu discurs, sinó trobar un lloc per a aquestes empreses i organitzacions 

en l’economia actual i la manera que convisquin amb les empreses de capital 

mes tradicionals i amb el sector públic. Per aquest motiu, l’enfocament mi-

cro tracta el concepte d’empresa social. 

 

L’empresa social 

 

Neix a Europa i als EUA en els anys noranta com una organització creada 

amb l’objectiu de beneficiar la comunitat, iniciada per un col·lectiu de ciu-

tadans, en què l’interès material dels inversors de capital està subjecte a lí-

19Guerra (2004). 

20 J.-L. Laville; B. Levesque; 
 M. Mendell (2007). The 
 Social Economy: Diverse 
 Approaches and Practices 
 in Europe and Canada.  
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mits. A més a més, les empreses socials valoren especialment la seva auto-

nomia i el risc econòmic derivat de la seva contínua activitat socioeconòmi-

ca.21 

 

Per tant, respondria a dos grups de criteris. D’una banda, l’econòmic: 

 

a) Activitat continuada en la producció de bens i serveis: per tant, ha de 

realitzar una activitat productiva. 

b) Alt grau d’autonomia: l’empresa no està gestionada ni té cap tipus de 

dependència directa o indirecta de cap altra empresa ni del sector públic. 

c) Risc econòmic: la seva activitat està supeditada als mateixos criteris de 

viabilitat econòmica que qualsevol altra empresa. 

d) Existència de treball remunerat: es poden combinar recursos monetaris i 

no monetaris, treball voluntari i remunerat, però sempre ha d’existir un 

mínim de treballadors remunerats. 
 

I de l’altra, els criteris de naturalesa social: 

 

a) Fita explícita de beneficiar la comunitat o un grup específic de persones: 

tenen interès per promoure la responsabilitat social en l’àmbit local. 

b) Iniciativa d’un grup de persones: respon a la dimensió col·lectiva del 

projecte. 

c) El poder de decisió està deslligat a la propietat del capital: els drets de 

decisió estan compartits amb totes les persones interessades. 

d) Naturalesa participativa: participació de totes les parts implicades en 

l’activitat mitjançant la representació de consumidors i usuaris i de la 

gestió participativa. Un dels objectius és impulsar la democràcia local a 

través de l’activitat econòmica. 

e) Distribució limitada de beneficis: intenta evitar la lògica de la 

maximització de beneficis. 

 

Aquest tipus d’empreses tendeixen a adoptar formes jurídiques com les coo-

peratives i les associacions. No obstant això, les empreses socials tendeixen, 

d’una banda, a posar més èmfasi en el risc econòmic associat a la seva activi-

tat productiva que les associacions tradicionals. Per aquest motiu, no totes 

les associacions es poden considerar empresa social. De l’altra, tendeixen a 

estar més orientades a l’interès general de la societat, a diferència de les coo-

peratives tradicionals, que s’orienten als interessos dels cooperativistes. En 

tot cas, les empreses socials es trobarien entre el sector privat i el sector pú-

blic o entre les organitzacions sense ànim de lucre i les empreses de mercat. 

 

En molts països hi ha formes jurídiques específiques per a una empresa soci-

al. En el cas del Regne Unit, les empreses d’interès comunitari, a França, les 

empreses d’objectiu social, i a Itàlia, les cooperatives socials. 

 

 

21 Red EMES. 
22 Pérez, Etxezarreta i Guridi 
 (2008). 
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Taula 1. Quadre resum d’economia social i solidària 

 

Concepte Gestió Finalitat 
Objecte   
social 

Forma Activitat 
Treball     

remunerat 

Economia 

social 

Democràtica Debat entorn 
de la competi-
tivitat de les 
cooperatives i 
mutualitats en 
una economia 
de mercat 

Orientats als 
fundadors 

S’identifiquen 
amb coopera-
tives, mutuali-
tats i associa-
cions  

No 
s’especifica 

No s’exigeix 
un mínim 

ONL 

No 
s’especifica 

No lucrativa No 
s’especifica 

No s’especifica No exigida 
una activi-
tat de mer-
cat 

No s’especifica 

Empresa 

social 

No 
s’especifica 

No s’especifica Interès gene-
ral i a tota la 
comunitat 

Integrants de 
l’economia 
social 

Activitat de 
mercat. 
Assumpció 
risc econò-
mic. Auto-
finança-
ment 

S’exigeix un 
mínim 

Economia 

solidària 

 

 Debat entorn 
el canvi social i 
els models 
alternatius al 
capitalisme. 

 Intenta cercar 
alternatives 
d’organització 
empresarial 

És una 
forma de 
l’economia 
social 

 

Font: elaborat a partir de Pérez, Etxezarreta i Guridi (2008) 

 

Com ja s’ha comprovat, no hi ha una delimitació clara entre els diferents 

conceptes (vegeu la taula 1). Precisament, el tercer sector neix com un intent 

de conciliar les diferents alternatives dels diferents tipus d’organitzacions 

que s’han exposat. 

 

En aquest marc, en els països industrialitzats hi ha un moviment de perso-

nes emprenedores que tiren endavant iniciatives privades amb un ferm ob-

jectiu social. Aquestes adopten diferents formes, tant de cooperativisme, 

formes d’autoocupació o altres sense ànim de lucre, però totes comparteixen 

una sèrie de principis com la mutualitat, la reciprocitat i els propòsits socials. 

Totes es desmarquen de l’àmbit públic i de l’àmbit de la resta 

d’organitzacions privades tradicionals.23  

 

Els autors de l’economia solidària qüestionen la divisió de l’activitat econò-

mica en els tres sectors tradicionals: el públic, el privat –orientat al mercat– i 

el tercer sector. Això és així perquè tenen un enfocament de l’economia 

social basat en la democratització i socialització de l’activitat econòmica, i 

per tant, una visió molt més àmplia i integradora on les estratègies de futur 

per a millorar la solidaritat haurien d’anar encaminades a alinear els dife-

rents interessos, per exemple, mitjançant la cooperació intersectorial i el 

treball en xarxa. 

  

 

 

23 Defourny (1999). 
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Emprenedoria social 

 

L’emprenedoria social és un corrent que es va originar a partir dels anys 

seixanta i setanta per a donar resposta als nous reptes econòmics i socials. 

Aquest corrent posa especial èmfasi en els seus protagonistes, els emprene-

dors socials, que tenen com a objectiu tirar endavant iniciatives amb un 

impacte social, encaminat a generar valor per a tota la societat i per al terri-

tori. 

 

El retorn social d’inversió o SROI mesura el valor de l’impacte social des del 

punt de vista financer i, per tant, és un indicador de la rendibilitat social del 

capital social invertit per una empresa o organització en una iniciativa em-

prenedora. 

 

Aquest moviment considera la justícia social com un objectiu fonamental 

que s’ha d’assolir en l’activitat econòmica. Es basa en un tipus d’empresa 

(cooperatives, societats laborals, mutualitats, etc.) que, en oposició al model 

especulatiu i competitiu de l’emprenedoria capitalista, ofereix alternatives 

viables al context actual de crisi i contribueix a l’aplicació de clàusules soci-

als o criteris de contractació pública. 

 

Alguns dels conceptes que la defineixen: 

 

• Emprenedoria social i cooperativa 

• Processos de canvi organitzatiu 

• Finances ètiques 

• Models socioeconòmics alternatius 

 

I algunes eines que utilitza són: 

 

• Auditoria social 

• Mercat social 

• Comerç just 

• Consum responsable 

• Desenvolupament humà local 

  

Prenent com a base l’esperit i els fonaments teòrics de l’emprenedoria social 

i solidària i de l’empresa, podem considerar que l’emprenedoria, en sentit 

ampli, té un fort potencial transformador. 

 

Tal com hem indicat a l’inici del capítol, amb l’objectiu de no tornar a in-

córrer en els mateixos factors que han originat tants desajustos econòmics i 

socials, cal construir una cultura emprenedora que no es limiti a animar a 

tirar endavant noves iniciatives viables econòmicament i tècnicament (prin-

cipalment pels seus promotors), sinó que caldria vetllar perquè totes les ini-

ciatives, independentment de les seves característiques, de la titularitat del 

www.emprenedoriasocial.cat 

http://www.emprenedoriasocial.cat/
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capital, de l’activitat, etc., tinguin una dimensió social i vetllin pel benestar 

de totes les persones i el medi. 

 

Per tant, en un futur, tots els emprenedors, independentment de la concep-

tualització formal del corrent que s’acabi construint, poden ser els agents de 

canvi del paradigma socioeconòmic. Potser en un futur no caldrà posar 

l’etiqueta social a la persona que decideixi tirar endavant una iniciativa, 

perquè totes les persones emprenedores vetllaran tant pel funcionament dels 

seus projectes com per l’interès social. 

 

Economia del bé comú 

 

El moviment més recent que planteja una nova forma de sistema de mercat 

és el liderat per l’autor i activista polític austríac Christian Felbert: 

l’economia del bé comú.24 

 

“L’Economia del bé comú es defineix com un sistema econòmic alternatiu, 

el qual es construeix sobre la base dels valors de foment del be comú. 

L’economia del bé comú és una palanca de canvi econòmic, polític i social –

un pont entre el vell i el nou–” (Missió i visió de l’economia del bé comú, 

2013). 

 

Aquest sistema no és incompatible amb el capitalisme, tot i que anima les 

empreses que estiguin més orientades al bé comú i a la cooperació, i no tant 

als resultats econòmics i financers. Per aquest motiu, proposa un instrument 

que, a diferència dels estats financers tradicionals (balanç patrimonial i 

compte de resultats), reflecteixi la situació de l’empresa utilitzant indicadors 

de mesura dels comportaments i valors enfocats a la confiança, responsabili-

tat, estima, democràcia, solidaritat i cooperació: el balanç del bé comú 4.0 

(vegeu la taula 2). 

 

Alhora, entre els seus objectius hi ha la creació d’un marc legal vinculant per 

a la creació de valors d’orientació empresarial i particular cap al bé comú, 

que doni incentius a les empreses que s’hi adhereixin. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

24Felbert (2012). 
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Taula 2. Matriu del bé comú 4.0 

 

 

Font: http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/es 

 

1.3. Estratègies de foment de l’emprenedoria 

 

Per encarar el futur necessitem una cultura emprenedora, que sigui capaç 

d’animar tota la població a tirar endavant qualsevol tipus d’iniciativa amb 

llibertat, responsabilitat25 i autonomia. Alhora, també necessitem una cultu-

ra empresarial emprenedora, que sigui capaç de seguir evolucionant amb 

noves iniciatives (en forma de nous productes, nous mercats, nous proces-

sos, etc.). Una manera d’assolir això últim és potenciant i donant suport a 

les iniciatives de les persones dels equips interns d’una organització, tal com 

veurem en l’apartat següent, quan parlem de la intraemprenedoria. 

 

Per a construir aquest tipus de cultura es necessita la motivació, la implicació 

i el suport de tots els agents de l’entorn. Per la seva banda, el sector públic 

hauria de ser capaç de dissenyar i executar accions que contribueixin a la 

cohesió social i al desenvolupament socioeconòmic de tot el territori, utilit-

zant mecanismes de col·laboració públics i privats, amb un model que ga-

ranteixi la vertebració de totes les polítiques.  

 

25Pes i Bilbeny (2012). 
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Per tant, les institucions públiques també haurien de ser emprenedores, i ser 

capaces d’impulsar i/o definir plans estratègics territorials integrats i alineats, 

encaminats a promoure iniciatives innovadores en matèria de foment del 

desenvolupament local, per incidir en l’impuls de l’activitat econòmica i 

l’ocupació. 

 

Aquestes iniciatives han de permetre afavorir un procés reactivador i dina-

mitzador del teixit econòmic i social, mitjançant l’aprofitament dels recursos 

endògens existents en el territori i la cooperació publicoprivada, per tal que 

estimulin, fomentin i diversifiquin l’activitat econòmica, creïn ocupació, 

renda i riquesa, i millorin la qualitat de vida i el benestar de tot el conjunt 

de la població. 

 

Els plans estratègics territorials haurien de tenir una missió, una visió i uns 

valors que afavoreixin la creació d’empreses i l’augment de la competitivitat 

perquè es consolidin i segueixin creixent. La missió d’aquests plans ha de 

donar sentit al desenvolupament econòmic i social: quines necessitats es 

cobreixen?, per què?, per a qui?, on? i com?; la visió projectarà el territori 

cap al futur i permetrà reflexionar en què es vol convertir com a territori, des 

del punt de vista socioeconòmic, en un nombre determinat anys; finalment, 

els valors permetran construir una cultura socioeconòmica territorial, que 

regiran els comportaments del conjunt d’entitats, empreses i de la població, 

en matèria d’economia i ocupació. 

 

En un entorn tan canviant i competitiu com el que vivim en l’actualitat, a 

l’hora de formular l’estratègia territorial és important tenir present tot un 

conjunt de factors, tant de l’entorn polític, econòmic, sociocultural, ecològic 

com legal, que són clau en el desenvolupament econòmic i social de qualse-

vol territori. Tots aquests eixos representen els principals factors de competi-

tivitat del teixit econòmic:26 

 

 Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

 La recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I). 

 Les noves formes d’organització com l’empresa xarxa, que 

fomenten la cooperació i el treball en xarxa. 

 El foment de la cultura de la qualitat. 

 La internacionalització. 

 Els models de gestió de les persones, en clau de competències. 

 El foment de l’emprenedoria i la intraemprenedoria. 

 

D’altra banda, l’estratègia territorial ha de ser coherent amb un model eco-

nòmic que afavoreixi un creixement sostingut, equilibrat i que vetlli pel 

benestar de les persones i la cura del medi ambient. En aquest sentit, davant 

de la situació de crisi generalitzada, originada pels desajustos produïts de 

forma directa o indirecta pel model econòmic capitalista, cal posar en valor 

26Torrent (2012). 
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els elements que defensen altres models alternatius, com els exposats en 

l’apartat anterior: l’economia social i solidària i l’economia del bé comú. 

 

Precisament, fins tot just iniciat el període de precrisi, s’han pogut constatar 

moltes dificultats en la configuració i/o presència d’aquests elements en el 

territori, en general, i en el si de les empreses que hi conviuen, en particular. 

Per aquest motiu, tot i disposar d’uns recursos valuosos i d’uns sectors molt 

dinàmics, el teixit econòmic català ha anat perdent competitivitat en aquest 

període i això s’ha traduït en la destrucció d’empreses i llocs de treball. Alho-

ra, aquestes barreres han desanimat, i continuen desanimant, les persones 

que han tingut les possibilitats d’emprendre –i per tant, hem perdut 

l’oportunitat de crear un entorn on sorgeixin noves iniciatives– i generar 

riquesa i nous llocs de treball. 

  

El ritme de la creació d’empreses i la seva supervivència depèn de la viabili-

tat del territori on es desenvolupa i, per tant, de la seva estratègia de desen-

volupament econòmic i social. En aquest sentit, les institucions governa-

mentals tenen un paper decisiu tant en la dinamització de l’economia com 

en el foment de l’emprenedoria. “Les empreses i els emprenedors adapten les 

seves estratègies i activitats de negoci a les oportunitats i les limitacions del 

context institucional” (Torrent, 2012). En aquest context, si les institucions 

creen un entorn potenciador dels factors de competitivitat, exerceixen una 

influència positiva en el teixit econòmic i social. 

 

A la vegada, les universitats també tenen un paper decisiu en la transferència 

de coneixement en el mercat: “La universitat sempre ha estat un agent eco-

nòmic clau. A través de les seves dues funcions tradicionals, la docència i la 

recerca, prepara i recicla la força de treball i construeix noves fronteres del 

coneixement que són la base de la innovació futura i de la prosperitat de la 

societat [...] Paradoxalment, ara que l’entorn afavoreix la universitat en el 

sentit que és la institució que crea i difon el coneixement, la universitat està 

en crisi [...] Què pot fer la universitat per millorar l’emprenedoria i la creació 

d’activitat econòmica? [...] La universitat emprenedora és el model 

d’universitat que millor s’ajusta als requeriments de la tercera missió, a les 

necessitats de valoració del coneixement i els requeriments de connexió 

entre la recerca bàsica i la innovació aplicada” (Torrent Sellens, 2013). 

 

Per tot això, la viabilitat d’un territori dependrà en gran manera de la inter-

connexió existent entre universitat, empresa i sector públic. A la vegada, tal 

com hem recomanat per a les organitzacions, el sector públic, en la definició 

de l’estratègia territorial, cal que posi en l’eix principal de la seva activitat les 

persones. Ens referim tant a la qualitat de les seves vides com a la potencia-

ció i desenvolupament de tot el seu bagatge competencial, posant-lo a dis-

posició del teixit econòmic i social. 
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L’afirmació següent resumeix allò que hem apuntat anteriorment: per a ga-

rantir la viabilitat de qualsevol projecte o organització, és necessari vetllar, al 

mateix temps, per la viabilitat del projecte del territori i el projecte de vida 

de les persones que el formen. Si intercanviem l’ordre dels factors el resultat 

final serà que la viabilitat de qualsevol projecte (territorial, organitzatiu, 

emprenedor o professional) passa per l’alineació de tots els que hi estan im-

plicats. Per tant, cal cercar l’alineació entre: 

 

 el projecte de vida de la persona emprenedora o empresària, o de 

l’equip promotor. 

 el projecte empresarial o de l’organització, en conjunt. 

 el projecte de vida de cadascuna de les persones que formen 

l’equip humà. 

 el projecte del territori on opera. 

 

Per a sortir de la crisi i de la situació d’estancament que viuen persones, or-

ganitzacions i empreses, cal tenir un enfocament sistèmic, on tots els projec-

tes dels diferents agents que hi operen estiguin interrelacionats. Per aquest 

motiu, és tan important el fet que el sector públic afavoreixi la creació d’un 

entorn intel·ligent que potenciï les iniciatives d’emprenedors i les empreses 

que es plantegin iniciatives i projectes que responguin a una visió estratègica 

a llarg termini, alineada amb la missió i visió del territori, en conjunt. 

  

 

1.4.  Organitzacions emprenedores 

 

La cultura organitzativa 

 

Les organitzacions i tota la societat en general, per a encarar el futur, necessi-

ten disposar d’uns valors (vegeu la figura 1) i unes creences que formin un 

tipus de cultura capaç de regir els comportaments de les persones a fi 

d’aconseguir els seus objectius personals, professionals i empresarials. Per a 

poder avançar hem de tenir en compte que el paradigma ens explica el món 

i ens ajuda a predir-ne el comportament (Smith, 1959).   

 

Figura 1. Cultura organitzativa 
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Per tant, amb els nostres comportaments actuals, podem fer que passi allò 

que ens agradaria que succeís en el futur. D’aquesta manera, ens convertirem 

en agents capaços de conduir el nou paradigma cap a una cultura emprene-

dora i empresarial que permeti fer aflorar altres valors, diferents dels que han 

imperat en les empreses fins a l’actualitat. Aquests nous valors haurien de 

potenciar un altre tipus de competències d’emprenedors, empresaris i treba-

lladors, per bé que haurien d’ajudar a desenvolupar tot un conjunt de co-

neixements, habilitats, aptituds i actitud de caràcter més transversal, que 

esdevenen una condició necessària per al creixement, com són la creativitat i 

la capacitat innovadora, la responsabilitat, la iniciativa i autonomia, entre 

d’altres. 

 

És important tenir en compte que les empreses i institucions són organitza-

cions de persones que operen amb persones, per tant, el grau de la viabilitat 

de la seva activitat és directament proporcional al nivell de compromís i de 

responsabilitat que existeixi entre tots els agents implicats en l’activitat. De 

retruc, el nivell de compromís de les persones que es relacionen amb 

l’organització dependrà de la cultura organitzativa d’aquesta; per tant, es 

veurà fortament influenciada pels valors i els comportaments que potenciï. 

En definitiva, per a sortir de la crisi necessitem que les organitzacions siguin 

socialment responsables, internament i externament. Només així s’assolirà el 

màxim grau de respecte i responsabilitat de tots els agents que s’hi relacio-

nin, directament o indirectament. 

 

 

 

 

 

Però quins són els valors més òptims per a sortir de la crisi? De la mateixa 

manera que els valors de les persones estan influenciats per la cultura socio-

econòmica d’un país, els valors de les empreses també estan influenciats per 

la cultura empresarial. En el nostre país, aquesta cultura ha estat jeràrquica, 
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poc democràtica i participativa, poc cooperativa i orientada principalment 

als resultats econòmics i a l’interès de la propietat.27  

 

Tal com hem vist al llarg del mòdul, aquest tipus de cultura ha tingut una 

sèrie d’implicacions per al teixit econòmic i social i ha creat tot un conjunt 

de desajustos (col·lectius amb risc d’exclusió social, atur, discriminació, em-

pitjorament del medi ambient, etc.). Però el que no hem dit és que ha confi-

gurat uns perfils de persones empresàries que, lluny de convertir-se en refe-

rents a seguir, han creat rebuig a una gran part de la població, 

principalment, entre el col·lectiu més jove i les dones.28 Un dels factors que 

més endavant analitzem és la figura de l’empresari de referència com a factor 

limitador al fenomen emprenedor. Per tant, la importància dels valors en 

una organització, no només ho és des del punt de vista intern, pels efectes 

que tenen en el desenvolupament del talent i les condicions de les persones 

que hi treballen, sinó també pel seu efecte extern.  

 

Siguin quins siguin, els valors més òptims són els que estan orientats a 

l’interès social i situen les persones en l’eix principal de l’activitat d’una 

organització, com per exemple, la llibertat, la participació, la innovació, la 

comunicació, la transparència, la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat 

d’oportunitats, el compromís, la responsabilitat social, la cooperació, i un 

llarg etcètera. Una organització amb aquests valors és socialment responsa-

ble ja que permet que tothom se senti part del projecte que defensa i fa que 

el projecte sigui compartit, amb objectius comuns i èxits compartits.  

 

Segons l’Estudi del perfil professional d’un/a conseller d’empresa, promogut 

per l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de 

Barcelona, les organitzacions cada vegada tenen més interès en la seva res-

ponsabilitat social, per la qual cosa creuen que és un tema que s’ha de tractar 

en tots els processos, de forma transversal, des del pla estratègic fins als àm-

bits més operatius o funcionals. No obstant això, en l’actualitat encara no és 

la principal prioritat per als màxims òrgans de govern del teixit empresarial 

del nostre país. 

 

Hi ha moltes situacions en el nostre teixit empresarial que evidencien que 

l’RSC no es pot exigir, ni tan sols per llei, s’ha de voler des del convenci-

ment. I, per aquest motiu, des dels consells d’administració d’empreses i 

organitzacions,29 es reconeix que tot i que els membres que els representen 

haurien de tenir la funció de vetllar per la formulació i compliment de les 

polítiques en matèria d’RSC, aquests temes es tracten a posteriori, o sigui, un 

cop s’han pres les decisions i/o un cop s’han donat determinats fets que 

afecten la bona marxa de l’activitat i que tenen determinats efectes per al 

conjunt de la societat i el medi ambient. Per tant, hi ha un reconeixement, 

encara que sigui de manera implícita, que l’RSC no es treballa de manera 

normalitzada en les organitzacions, tal com es fa amb els temes que es con-

sideren més rellevants per a assolir-ne els objectius, que són bàsicament de 

27 Zaragoza (2012). 
28  Zaragoza i Torres (2010). 
29 Zaragoza (2013). 
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naturalesa econòmica i financera. En el millor dels casos, l’RSC, sigui per 

imposició legal o no, s’acaba convertint en un instrument de màrqueting. 

 

L’estudi també demostra que les organitzacions que inclouen objectius de 

naturalesa diferent de l’econòmica i financera es preocupen més per l’interès 

social, en general, i el medi ambient.  

 

Noves formes d’organització i de gestió 

 

En els apartats anteriors, hem comprovat que les organitzacions, en 

l’actualitat, s’enfronten a un triple objectiu: superar la situació de crisi actu-

al, assegurar al màxim la viabilitat de la seva activitat en un futur amb noves 

exigències de l’entorn i, per acabar, predir i donar resposta als nous escenaris 

que esdevindran en el futur, que encara es desconeixen. 

 

També hem justificat algunes de les condicions que s’han de complir per a 

aconseguir aquests tres objectius. Principalment, hem insistit a considerar 

com a condició necessària l’adquisició i millora de noves competències, de 

tall més transversal, i l’adopció de nous comportaments i nous valors. Per 

acabar, tot i que no hi hem entrat en detall, hauran d’adoptar noves formes 

d’organitzar-se i liderar els seus equips humans, tal com s’explica a continu-

ació. Si compleixen totes aquestes condicions tindran més possibilitats per a 

aprofitar les oportunitats que ofereixen els canvis de l’entorn, i al mateix 

temps, podran assolir els objectius amb menys recursos disponibles i sobre-

viure en un entorn cada vegada més competitiu i canviant. 

 

Davant de les exigències que implica tenir un cicle de vida equilibrat i soste-

nible en un entorn com l’actual, les organitzacions, i també els mateixos 

emprenedors, haurien de configurar els seus equips amb persones més versà-

tils i més polivalents, que puguin assumir un ventall més ampli d’activitats, 

funcions i tasques i, alhora, siguin experts en un determinat àmbit. Final-

ment, haurien de poder assumir més responsabilitats. Precisament, per tot 

això, és important comptar amb persones més motivades i amb un capital 

competencial òptim. També hem de tenir en compte que en aquest capital 

hi hauria d’haver més presència de les competències transversals que es con-

sideren clau per a encarar el futur, ja que permeten crear, innovar, tenir ini-

ciativa, treballar amb autonomia, treballar en equip, adaptar-se als canvis, 

relacionar-se i comunicar-se satisfactòriament amb l’entorn, i construir una 

xarxa professional i empresarial òptima, entre d’altres. 

 

Arribats a aquest punt, haurem de pensar en formes d’organització i models 

de gestió que, per una banda, siguin capaces de crear un entorn que cuidi la 

font del recurs més estratègic d’una organització en l’economia del conei-

xement: les persones. Per l’altra, haurem d’escollir el tipus de gestió que 

permeti identificar-ne i desenvolupar-ne les competències. 
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Precisament, el model de gestió per competències30 consisteix a gestionar el 

coneixement des de les seves unitats, les competències, essent conscients 

que els principals dipositaris del coneixement són les persones que formen 

l’empresa. Gestionar per competències és prendre les decisions de negoci en 

funció del que sabem fer; d’allò que les persones necessiten saber i no saben 

i del que costa arribar a saber o comprar aquest saber. És centrar la decisió en 

el saber, en el coneixement, com una palanca, una eina, per a construir una 

nova lògica organitzativa: la lògica del coneixement. 

 

En canvi, a diferència del model anterior, els models de gestió tradicionals 

imperants sobretot en països que han basat la seva economia en sectors que 

ara es consideren obsolets, com és el cas d’Espanya, es caracteritzen perquè 

unes persones pensen, decideixen i controlen, i la resta realitzen els treballs 

de manera repetitiva, dedicats a tasques funcionals i/o monòtones. En 

aquest tipus d’organitzacions és difícil que existeixi un projecte compartit i 

per tant, que esdevingui una organització innovadora, capaç de treure el 

màxim potencial de l’equip, de generar valor i d’adaptar-se amb rapidesa als 

canvis de l’entorn, entre d’altres. 

 

Podem afirmar, sense por d’equivocar-nos, que la direcció estratègica basada 

en el desenvolupament competencial de totes les persones d’una organitza-

ció permet encarar el futur amb més garanties d’èxit. En primer lloc, perquè 

les persones són els agents amb més capacitat d’adaptabilitat i disposició a 

l’aprenentatge,31 per tant, ens permetran assolir la missió, la visió i els objec-

tius. Evidentment, si tenim en compte la seva opinió, promovem la seva 

participació i aconseguim motivar-los per aconseguir la seva implicació. De 

la mateixa manera, els resultats seran millors si som capaços d’alinear els 

valors corporatius amb els de les persones, així com amb els projectes de 

vida de tot l’equip, i per tant, amb els seus interessos i objectius personals i 

professionals. 

 

Davant del canvi de tendències dels sectors que es consideren productius i el 

nou entorn, la majoria de les organitzacions es veuen pressionades a repen-

sar la seva raó d’existir, i per tant, hauran de redefinir els seus plans estratè-

gics, tenint en compte les noves oportunitats. Aquestes noves oportunitats 

per al teixit empresarial es materialitzen en el que Jackes Delors va denomi-

nar nous jaciments d’ocupació: les tecnologies de la informació i la comuni-

cació (TIC), l’atenció a les famílies i a la dependència, el medi ambient, l’oci 

i la cultura, la millora de la qualitat de vida, i el foment de l’emprenedoria. 

Per tant, tot el treball que implica la formulació, execució i seguiment d’un 

pla estratègic no pot recaure únicament sobre la persona o equip promotor, 

sinó que hauria de comptar amb tot l’equip de persones de l’organització. 

 

En segon lloc, i sense ànim d’endinsar-nos en la seva metodologia, aquest 

model permet assolir el màxim grau d’encaix entre els perfils professionals 

requerits per cada lloc de treball, i el capital competencial de les persones 

30Alles (2005). 

31Colomé (2012). 
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que volen cobrir aquests llocs. Evidentment, entre aquests perfils 

s’inclourien els promotors i directius i/o emprenedors. O sigui, permet ajus-

tar al màxim el capital competencial de l’organització a la seva direcció es-

tratègica i incrementar les possibilitats d’aconseguir la missió, la visió i els 

objectius establerts a llarg termini. 

 

Per a aprofitar al màxim el coneixement potencial i generat, així com el 

capital competencial de tota l’organització, la direcció estratègica de l’equip 

humà més òptima és la que permeti la combinació i coherència entre la 

direcció estratègica, la gestió dels equips i el tipus d’estructura organitzativa. 

A manera de resum, per corregir els principals desajustos que identifiquem 

en el teixit empresarial, en l’actualitat, les organitzacions: 

 

 Haurien de disposar d’una direcció estratègica que parteixi d’una missió, 

una visió, uns valors i d’uns objectius clars, concrets, ben definits, i 

compartits per tot l’equip humà. Al mateix temps, aquests elements han 

de respondre a les exigències de l’entorn i a les noves oportunitats 

existents. 

 

 Haurien de definir uns objectius estratègics i operatius, de forma 

concreta, realista, quantificable, mesurable i sobretot acceptada per tot 

l’equip. 

 

 No haurien de considerar les persones que formen l’equip humà com un 

recurs o un mitjà que “s’utilitza” per a aconseguir els resultats i 

objectius, i per tant, haurien de preocupar-se per desenvolupar-ne tot el 

potencial. 

 

 Haurien d’establir una cultura organitzativa que permeti construir un 

entorn que motivi i vetlli pel benestar de totes les persones i de l’entorn 

i per tant, aconsegueixi una situació d’igualtat d’oportunitats, tant de les 

persones de dins de l’empresa com les de fora. 

 

 Haurien d’escollir una estructura organitzativa que s’allunyi de les més 

tradicionals, caracteritzades per ser jeràrquiques, autoritàries i molt 

rígides i que representen una forta barrera per al desenvolupament 

competencial, i per tant, per al creixement de l’organització. 

 

 Haurien de basar el model de gestió de l’equip humà en un tipus de 

lideratge que tingui en compte totes les persones de l’organització i 

aconsegueixi el màxim grau de motivació i compromís de tot l’equip. 

 

Segons l’estudi del perfil professional d’un conseller, les organitzacions que 

operen en sectors econòmics que es consideren propis de l’economia del 

coneixement comencen a considerar la importància que una organització, 

però sobretot els seus màxims governants, disposin d’unes competències que 
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fa uns anys no es consideraven clau. Alguns d’aquests recursos clau són la 

gestió del coneixement, incloent-hi la gestió de la xarxes relacional, les 

competències digitals, els idiomes i la creativitat i la innovació. 

 

Aquestes conclusions, tot i que s’han generat per al perfil concret d’un con-

seller d’empresa, són extrapolables a totes les persones que estan liderant un 

projecte o una organització, independentment de la mida o de l’estructura 

organitzativa, i per tant, també ho són pel que fa a les persones emprenedo-

res. Aquesta consideració és especialment rellevant per a identificar els 

col·lectius potencialment més emprenedors. Si tenim en compte que els 

joves són nadius digitals i alhora tenen una cosmovisió més àmplia, això fa 

que es converteixin en el col·lectiu amb més possibilitats per tirar endavant 

iniciatives d’èxit.  

 

Precisament per aquest motiu, les empreses emergents (start-up) de base 

tecnològica estan impulsades i liderades per gent molt jove. Aquest fet no 

hauria de passar per alt els agents implicats en l’educació dels joves. El sector 

públic hauria d’esmerçar esforços a desenvolupar les seves competències 

emprenedores i a oferir-los tot el suport perquè puguin tirar endavant les 

seves iniciatives.  

 

Finalment, l’estudi també demostra que, de la mateixa que observem un 

canvi de prioritats entre les competències més requerides, també ens trobem 

davant un canvi de tendència pel que fa als objectius de les organitzacions. 

Entre les que han operat tradicionalment en el mercat i no tenen un objec-

tiu marcadament social, cada vegada són més les que consideren que els 

objectius econòmics no haurien de ser els únics o si més no, els prioritaris.  

 

La satisfacció del client, el tipus d’activitat que realitzen i la manera, el clima 

laboral, la igualtat d’oportunitats o l’efecte de les seves actuacions en el medi 

ambient són objectius que comencen a guanyar terreny. Les organitzacions 

que no són responsables, a llarg termini, és més que provable que hagin 

d’invertir els seus recursos a solucionar conflictes (amb clients, treballadors, 

proveïdors); per tant, ser responsable socialment resulta rendible a llarg ter-

mini. 

 

En definitiva, per a garantir la viabilitat d’un projecte és important organit-

zar tota l’activitat entorn d’un equip de persones, empreses, organitzacions i 

institucions (clients, proveïdors, treballadors, etc.) i que, cadascú amb els 

seus rols, funcions i responsabilitats, comparteixin el projecte i tinguin en 

consideració els aspectes clau que es resumeixen en l’esquema de la taula 3. 
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Taula 3. Elements d’un projecte compartit 
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CLIENTES 
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Saratxaga, K. (2009) Un nuevo estilo de relaciones. Para el cambio organizacional



© CC-BY-NC-ND • Cultura emprenedora 32 Recurs didàctic - Cultura emprenedora 

Capítol 2. El fenomen de l’emprenedoria  

2.1. Emprenedoria enfront d’ocupabilitat 

 

En els apartats anteriors hem explorat els beneficis que comporta 

l’emprenedoria per a tota la societat, tant des del punt de vista de la reacti-

vació de l’activitat productiva com de la millora de la situació de l’ocupació. 

Hem comprovat que l’emprenedoria constitueix la millor estratègia de futur 

per a crear riquesa per a tothom i, alhora, es converteix en una via de desen-

volupament i creixement de les mateixes persones i organitzacions. 

 

També hem posat èmfasi en la necessitat de col·locar en l’eix principal les 

persones, tant del sistema econòmic, com de l’activitat d’un territori i, fi-

nalment, d’una organització. Ja hem vist que el procés de reactivació i crei-

xement econòmic serà equilibrat i sostenible sempre que se segueixin uns 

valors i uns comportaments orientats al benestar de totes les persones i al 

medi ambient. En aquest capítol, ens centrarem en la persona o equip de 

persones que engeguen una iniciativa i farem un repàs de tots els factors que 

són necessaris per a fer tot el procés mantenint el propi eix vital, tot i les 

amenaces i la pressió de l’entorn. 

 

D’entrada, el grau de dinamisme de l’emprenedoria i les característiques del 

fenomen en si mateix, a banda dels factors del macroentorn i microentorn, 

passen per la decisió i acció, individuals, de les persones que vulguin i pu-

guin tirar endavant una iniciativa. Per tant, per tal que una persona decidei-

xi realitzar un projecte pel seu compte, és necessari que el seu projecte pro-

fessional, i per tant, el posicionament de la seva ocupabilitat, tingui com a 

objectiu crear el seu propi lloc de treball, generar-ne de nous i assumir tot 

allò que implica un projecte. 

 

Des d’un punt de vista literal, l’ocupabilitat (employability) és l’habilitat per 

a accedir o mantenir una ocupació. Basant-nos en la metodologia estudia-

da,32 “l’ocupabilitat és la posició d’una persona en un moment determinat 

de la seva vida respecte d’una ocupació concreta”. Més endavant veurem que 

entre els factors que influeixen en aquesta relació n’hi ha de tres tipus: es-

tructurals o externs, personals i competencials. Però ara ens interessa cen-

trar-nos en les implicacions que té el concepte d’ocupació en el fenomen 

emprenedor. Fixem-nos que aquest concepte sempre ha estat relacionat amb 

el treball per compte aliè, tot i els esforços d’emmarcar l’acció encaminada a 

tirar endavant una iniciativa econòmica utilitzant el terme d’autoocupació.  

 

 

32Colomé, Colomer, Palacín i 
 Rubio. 
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Una de les principals limitacions d’aquest concepte és, precisament, que 

posa el pes en el lloc de treball que s’ha d’ocupar, i no en la direcció global o 

la part més estratègica del projecte, que inclouria, evidentment, tot un con-

junt d’activitats que generen una sèrie de llocs de treball. Aquests llocs, evi-

dentment, poden ser ocupats per la persona emprenedora o l’equip promo-

tor, però també per moltes altres persones, internes o externes a 

l’organització, a través de col·laboracions amb altres persones, organitzaci-

ons i institucions, amb la finalitat que complementin les activitats necessàri-

es per a tirar endavant la iniciativa. En definitiva, un emprenedor, encara 

que formalment tiri endavant la seva iniciativa “en solitari”, no només 

s’autoocupa.  

 

És important tenir en compte les repercussions del terme autoocupació en si 

mateix, per bé que els conceptes reflecteixen i, a la vegada, alimenten de-

terminats comportaments i valors. Precisament aquest fet podria explicar 

que moltes persones hagin emprès sense tenir en compte les competències 

necessàries per a crear, consolidar i fer créixer una empresa, considerant que 

les competències pròpies de la professió que exercien, i que constituïen 

l’objecte principal del projecte empresarial, ja eren suficients. O també pot 

passar que moltes persones emprenedores subestimin la inversió de recursos, 

principalment el temps, la dedicació i la motivació que exigeix un procés 

emprenedor, equiparant-lo a una feina per compte aliè. Precisament, propo-

sem el terme d’emprenedoria,33 que defineix la relació que té una persona 

amb una activitat laboral, professional i/o empresarial. Aquest terme entén 

l’ocupabilitat en un sentit ampli, i té en compte totes les alternatives possi-

bles per a ocupar-nos, tant per compte propi, aliè com esdevenint interem-

prenedors. Per tant, posa el pes en les competències necessàries per a assolir 

els nostres objectius laborals i/o empresarials, donat un context com l’actual, 

que requereix una capacitat elevada d’iniciativa, autonomia, creativitat i 

innovació i responsabilitat, entre altres competències emprenedores. 

 

Tornant al fet que l’acció d’emprendre també passa per una decisió personal, 

i que aquesta depèn del nostre posicionament entorn de la nostra ocupabili-

tat, ens trobem amb una altra paradoxa. Per a sortir de la crisi cal que 

s’incrementi el nombre de persones disposades a emprendre, tant des del 

punt de vista de posar en funcionament noves empreses com de seguir des-

envolupant noves activitats i innovar en les empreses ja existents.  

 

Tot i que hi ha persones que ho intenten, encara que sigui com a darrer re-

curs a la manca d’una oferta laboral, la crisi continua essent el principal 

argument justificatiu de moltes persones per a no tirar endavant les seves 

pròpies iniciatives. Alhora, també és un motiu, conscient o inconscient, per 

a molts empresaris per a no canviar el seu comportament, ni la seva estratè-

gia, ni seguir innovant, encara que visquin una situació d’estancament i/o 

estiguin a les portes del tancament.  

 

33Zaragoza i Torres (2010). 
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A la vegada, tot i que cridem als quatre vents les bondats de l’emprenedoria, 

les persones que no han previst mai crear una empresa com una alternativa 

a la seva subsistència, amb menys motius ho faran en una situació com la 

que vivim. I en cas que decideixin emprendre, ho faran motivats per la ne-

cessitat, independentment que hagin detectat una oportunitat de negoci o 

disposin de les competències necessàries. Tal com demostren diversos estu-

dis realitzats al llarg de tots aquests anys,34 emprendre per necessitat implica 

un conjunt d’amenaces que posen en perill la viabilitat del projecte. 

 

Sigui com sigui, la manca de finançament, un excés de burocràcia i evi-

dentment, la por a la incertesa i al risc que comporta emprendre, així com el 

descens del consum, encapçalen els factors o motius principals per a no tirar 

endavant les nostres iniciatives. No obstant això, hi ha molts altres factors 

que expliquen l’escassa “voluntat” emprenedora al nostre país, tal com veu-

rem més endavant.  

 

Com és lògic, tot i no tenir clar com es pot desfer aquesta paradoxa, durant 

els darrers anys s’han acabat dissenyant un conjunt de mesures per a poten-

ciar l’emprenedoria, moltes de les quals han estat impulsades pel sector pú-

blic. Però aquestes mesures han estat encaminades a pal·liar els factors ante-

riorment esmentats. Per tant, no han solucionat alguns dels problemes que 

són explicats per factors menys visibles però que tenen una arrel més pro-

funda. Precisament, un d’aquests factors, que explica de manera decisiva 

l’actitud, o millor dit, la manca de cultura emprenedora de la nostra societat, 

està relacionat amb el valor que donem al fenomen i alhora, la conceptualit-

zació de l’emprenedoria. 

 

Generalment, vinculem el concepte d’emprenedoria amb l’àmbit empresari-

al, per tant, el relacionem directament amb l’acció de crear una empresa o 

organització que desenvolupi una activitat econòmica.  

 

Davant d’aquest enfocament, històricament, la població s’ha dividit, entre 

les persones que prefereixen treballar per compte d’altri, i les que volen crear 

una empresa. El col·lectiu del primer grup en molts casos ha tingut la creen-

ça, fonamentada o no, que no tenien la capacitat ni els recursos per a tirar 

endavant el seu propi projecte emprenedor. Molts dels motius que expli-

quen aquesta creença s’originen per un conjunt d’altres creences sociocultu-

rals, que es detallen en l’apartat següent, com per exemple, la concepció de 

l’èxit i del fracàs, l’origen del talent emprenedor, el referent d’empresari, etc. 

Precisament, la manera de concebre l’emprenedoria ens allunya o ens apro-

pa de la possibilitat i l’oportunitat d’esdevenir emprenedors, principalment, 

perquè determina les competències necessàries per a tirar endavant una ini-

ciativa, i per tant, la manera d’adquirir-les i millorar-les. 

 

 

34GEM 2012. 
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En aquest sentit, si creiem que emprendre està relacionat amb el fet de crear 

una empresa, i no n’hem creat mai cap, i tampoc hem estat directament 

relacionats amb processos similars, tant en l’àmbit familiar com social, és 

molt normal que pensem que no tenim els coneixements ni les habilitats ni 

les aptituds per a fer-ho, i per tant, pensem que “no som emprenedors”. 

 

Per tal de trencar aquesta inèrcia, cal normalitzar i alhora revaloritzar aquest 

concepte, oferint un enfocament de l’emprenedoria molt més ampli. Així 

doncs, considerarem que emprendre representa el fet de pensar i tirar enda-

vant qualsevol tipus d’iniciativa, en qualsevol àmbit, tant si és formal com 

informal.  

 

En aquest sentit, tots coneixem i també participem, o hem participat, en 

diferents iniciatives en l’àmbit informal. Participem, per exemple, en activi-

tats culturals, d’oci, educatives, i en altres projectes socials sense ànim de 

lucre –com ara, un club de lectura, una associació d’antics alumnes i, fins i 

tot, l’organització d’un viatge de final de curs d’un grup d’estudiants.  

 

Per tant, totes aquestes iniciatives ens permeten adquirir i millorar compe-

tències emprenedores, i per tant, ens converteixen en emprenedors i ens 

apropen al perfil d’una persona empresària. Aquest enfocament apodera les 

persones, perquè les ajuda a prendre consciència del conjunt de competèn-

cies emprenedores que han adquirit en tots els àmbits i quan sigui el mo-

ment, les podran transferir a altres àmbits més formals. D’aquesta manera, se 

sentiran més preparades per a emprendre en sentit econòmic i alhora, ob-

tindran uns resultats molt més òptims en els projectes per compte propi, 

perquè hauran pogut practicar aquestes competències al llarg de tota la seva 

trajectòria de vida, en tots els àmbits. 

 

Precisament, totes les iniciatives engegades en l’àmbit informal aporten un 

valor rellevant i cabdal a la societat en general. En primer lloc, perquè a curt, 

mitjà o llarg termini, tenen implicacions directes i indirectes, en el teixit 

social i econòmic. I en segon lloc, perquè contribueixen d’una manera direc-

ta al desenvolupament de les competències de les persones que les promo-

uen i també de les que hi participen.  

 

Per tot això, l’emprenedoria, en sentit ampli, contribueix al creixement i 

desenvolupament de tota la societat en conjunt, i esdevé una manera, si no 

l’única, de poder superar aquesta situació de crisi generalitzada (econòmica, 

política, social i cultural, etc.) que vivim. 

 

Amb l’objectiu d’esdevenir emprenedors en sentit ampli i ser el motor d’un 

canvi de model econòmic i social, cal que siguem capaços de transformar-

nos en el procés, i per això és necessari que definim o revisem el nostre pro-

jecte vital, tant laboral, professional com empresarial.  
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Aquest procés transformador implica que la nostra trajectòria de vida no 

hauria de tenir en compte només una alternativa per a ocupar-nos, ni tam-

poc hauria de dependre únicament de la pressió que l’entorn exerceix en les 

nostres vides, ni de les decisions de les empreses o institucions que ens en-

volten. Per tant, ens cal desenvolupar una sèrie de competències com la 

iniciativa i l’autonomia, la responsabilitat, i tot el conjunt de competències 

cabdals per a emprendre, en el sentit més ampli del concepte. 

 

Estem davant d’una nova realitat econòmica i social que ens empeny a pen-

sar que el treballador del futur no serà la persona que només realitzi una 

activitat per compte aliè i per a tota la vida. De la mateixa manera que la 

persona empresària, probablement, no viurà només de la seva pròpia activi-

tat al llarg de la seva vida, ni tan sols d’un únic tipus d’activitat o empresa. 

 

Podem arribar a imaginar que els nous treballadors del futur serem persones 

emprenedores i intraemprenedores. Les noves exigències de l’entorn consti-

tueixen el principal i primer argument justificatiu d’aquest nou escenari, ja 

que ens pressionaran perquè ja no puguem comptar amb la seguretat d’un 

contracte laboral, i afavoriran la nostra capacitació per a compaginar el tre-

ball per compte aliè i per compte propi, tant en períodes diferents com, fins i 

tot, coincidint totes dues alternatives en el mateix període, i en diferents 

projectes.  

 

Taula 4. Alternatives d’ocupabilitat 

 

 

Font: Zaragoza i Torres (2012) 
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El segon argument aprofita l’oportunitat que comporta aquesta nova manera 

d’enfocar la nostra ocupabilitat. Lluny d’angoixar-nos pel dinamisme i la 

proactivitat que ens implica, és una alternativa excel·lent per a convertir-nos 

en els conductors i els màxims responsables de la pròpia trajectòria; i encara 

més, la millor manera d’adquirir noves i millors competències. 

 

La nostra emprenedoria la determinarà una sèrie de factors que explicaran la 

possibilitat i viabilitat de tirar endavant diferents projectes, per compte aliè 

o propi. Per augmentar la nostra emprenedoria i, per tant, les possibilitats de 

desenvolupar una activitat amb èxit, tant si és per compte aliè com propi, 

com a intraemprenedors, com a emprenedors o empresaris, serà necessari 

guanyar en versatilitat, a través de conèixer diferents àmbits de coneixe-

ment, sectors o activitats, tipus d’empreses, etc.  

 

I alhora, haurem d’adquirir un cert grau d’especialització que garanteixi 

l’aportació de cert valor afegit a l’activitat o projecte que volem desenvolu-

par i que alhora ens diferencia com a professionals. 

 

Per tant, la solució passa per canviar el tipus d’objectiu (vegeu la taula 4) del 

propi projecte professional i personal. Assumint les conseqüències de les 

generalitzacions, podem afirmar que la cultura imperant en el nostre país ha 

pressionat perquè una gran part de la població hagi tingut com a principal 

objectiu professional cercar una feina, per a obtenir uns ingressos que co-

brissin les seves necessitats. Tenint en compte que el model econòmic s’ha 

caracteritzat per un consumisme exacerbat, que ha empès aquesta mateixa 

població a adquirir un nivell elevat d’endeutament familiar, és lògic que 

s’hagi prioritzat una feina estable i de llarga durada, allò que es coneix popu-

larment com “una feina per a tota la vida”.  

 

Sense entrar en valoracions subjectives de quina és la millor opció, fins aquí 

s’han exposat suficients arguments per a pensar que ara és el moment de 

canviar d’actitud, per a començar a tenir en compte un objectiu que estigui 

emmarcat en una missió molt més àmplia. La que proposem aquí és la que 

aniria encaminada a intentar assolir més i millors competències, indepen-

dentment del tipus d’activitat que s’ha de realitzar i del promotor del projec-

te, que, com hem dit anteriorment, podem ser nosaltres mateixos. És evident 

que seguirem necessitant uns ingressos per a viure, però ja hem vist que 

preveure només l’alternativa d’una feina per compte d’altri no assegura la 

nostra supervivència.  

 

Això només serà possible si encetem un camí d’aprenentatge mitjançant el 

desenvolupament de diferents activitats en l’àmbit formal i informal, funci-

ons i rols, tant des de les empreses com organitzacions que ens contracten, o 

bé a partir de projectes nous, iniciats per nosaltres, convertint-nos en em-

prenedors i, fins i tot, en intraemprenedors. 
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2.2. Factors limitadors i potenciadors de l’emprenedoria 

 

La influència de l’entorn 

 

L’entorn actual en què emprenem està caracteritzat per una sèrie de factors 

que, històricament, han afectat tant el nivell de dinamisme com la viabilitat 

de les iniciatives emprenedores arreu d’Espanya en general, independent-

ment de la conjuntura econòmica. Per una banda, han suposat barreres en 

algun moment del procés emprenedor pel qual passa una persona i han aca-

bant provocant una escassa supervivència empresarial en els projectes que es 

posaven en marxa i que no superaven els tres o cinc primers anys. 

 

Per l’altra, tot i que hem viscut unes dècades de creixement econòmic sense 

precedents, la situació actual de crisi generalitzada ens demostra que aquest 

dinamisme emprenedor i empresarial no ha estat construït sobre unes bases 

adequades, sòlides ni sostenibles en el temps. Alguns dels principals factors 

que expliquen aquesta tendència ja han aparegut al llarg dels apartats. De 

manera resumida, en el conjunt de l’Estat ha existit: 

 

 una conjuntura econòmica canviant, agreujada per períodes de crisi 

generalitzada i global; 

 

 una forta competència, conseqüència d’un món globalitzat i del 

creixement econòmic de països amb economies emergents; 

 

 un baix nivell de productivitat i competitivitat de les organitzacions, en 

el conjunt del teixit econòmic, incapaces de generar valor afegit; 

 

 una cultura empresarial, masculinitzada, jeràrquica i autoritària, 

protagonitzada per un perfil d’empresari que no ha exercit com els 

referents òptims per a emmirallar-s’hi. 

 

 un escàs suport a la innovació, al desenvolupament i a la recerca, 

sobretot en activitats que no són de base tecnològica o estan basades en 

descobriments científics. Al mateix temps, hi ha hagut poca orientació a 

la creativitat i a la innovació i, per tant, una elevada tendència a copiar 

les idees de negoci; 

 

 poca orientació a la internacionalització, i alhora, poc suport per part 

del sector públic a les empreses de creació recent; 

 

 un suport públic a les persones emprenedores insuficient i orientat 

només a les fases d’anàlisi i posada en marxa del projecte, deixant-les 

sense suport en les fases de consolidació i creixement; 
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 un sistema educatiu que, històricament, no ha tingut present 

l’emprenedoria, ni des del punt de vista de les competències tècniques 

necessàries per a crear una empresa, ni a l’hora d’ajudar a desenvolupar 

les competències transversals necessàries per a emprendre, en sentit 

ampli. 

 

 un perfil professional de referència formal inexistent, i un perfil real 

caracteritzat per un nivell competencial baix i inadequat, per a crear, 

consolidar i fer créixer una empresa. 

 

 El fet que la societat en conjunt consideri innecessàries determinades 

competències clau per a emprendre provoca un menor encaix entre el 

perfil emprenedor propi i el que seria òptim. Aquest perfil ha estat 

validat pel mateix sistema educatiu, que històricament no ha ofert 

formació en competències emprenedores en cap dels nivells educatius i 

només ha ofert formació tecnicoeconòmica en els estudis específics 

relacionats amb aquest àmbit. Però també ha estat alimentat pel tipus de 

suport a l’emprenedoria, que ha avaluat els projectes a partir de la 

viabilitat tècnica i econòmica i no a partir del perfil de la persona que 

l’engegava. 

 

 un sistema financer més orientat a l’activitat del consum privat que a 

l’activitat productiva i, per tant, inexistència d’un sistema financer 

adreçat a l’emprenedoria. Al mateix temps el sistema financer ha resultat 

extremadament restrictiu amb les empreses consolidades i tota la seva 

potencialitat de creixement. 

 

 una cultura de l’esforç, en general, poc alineat amb les exigències del 

procés emprenedor i sobretot de les barreres de l’entorn i, per tant, amb 

una forta tendència a cercar fórmules ràpides per a emprendre i/o 

consolidar una empresa. 

 

 la pressió que exerceix l’escassa oferta laboral a emprendre per necessitat 

a autoocupar-se, en lloc d’haver detectat una oportunitat de negoci i 

tenir una motivació, un interès i uns objectius que passin per tirar 

endavant la pròpia iniciativa. 

 

Tots aquests factors incideixen, de forma diferent, en cada una de les perso-

nes en funció dels factors personals i competencials, tal com es veurà en el 

capítol 3. Per aquest motiu, sortosament, en els darrers anys totes aquestes 

barreres no han impedit l’existència de persones que han decidit tirar enda-

vant les seves pròpies iniciatives, tot i la situació de crisi. 

 

Tanmateix, la complexitat de tot el procés emprenedor, amb totes les fases i 

activitats que s’han de realitzar, juntament amb el context actual, fa que 

l’emprenedor hagi de viure el procés com un camí d’aprenentatge constant, 
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invertint el temps i millorant les competències necessàries per a obtenir uns 

resultats, i tenint molt present que hauran de conviure amb un elevat com-

ponent d’incertesa, que augmentarà en situacions de crisi. 

 

Per tant, tal com s’ha exposat en l’apartat anterior, davant la situació de crisi 

actual, la societat pot adoptar dues actituds: tenir una actitud reactiva i limi-

tar-se a posar mesures per a protegir-se dels factors adversos que provenen de 

tots els entorns i que afecten les seves iniciatives, però també el nostre ben-

estar personal. O per contra, tenir una actitud proactiva i intentar canviar les 

regles del joc, en la mesura que puguem, desplegant el màxim ventall de 

competències, canviar creences i tenir uns objectius personals alienats amb 

l’entorn que tinguin en compte totes les alternatives per a ocupar-nos. 

 

El sistema de creences  

 

Els estudis35 i programes realitzats al llarg dels anys ens han demostrat que 

els valors i les creences d’una societat són clau a l’hora d’entendre el feno-

men emprenedor d’un país, però també per a entendre l’actitud d’una per-

sona en relació amb l’emprenedoria, tant en l’àmbit formal com l’informal. 

 

En primer lloc, el considerem clau perquè, tal com hem explicat en l’apartat 

anterior, influeix, de manera indirecta i directa, en la potenciació o limitació 

del mateix conjunt de factors personals i competencials de les persones i del 

conjunt de la societat, en general. 

 

En segon lloc, perquè, tot i que quan parlem dels valors i creences d’una 

persona podríem pensar que és exclusivament un factor personal i/o intern, 

la seva construcció és social. En darrer terme, allò que pensem nosaltres ma-

teixos rep la influència d’allò que pensen o han pensat les persones del nos-

tre entorn (família i societat en general), a través del procés de socialització 

que vivim des que naixem. 

 

Per aquest motiu, els valors i les creences són dels factors més difícils de 

modificar o canviar, perquè es van construint des que naixem i al llarg de la 

nostra vida estan fortament influïts pels valors del nostre entorn sociocultu-

ral. Són valors que han imperat durant segles i s’han transmès de generació 

en generació. En el cas d’Espanya, tenen un origen judeocristià molt fort, 

amb un arrelament molt difícil de suprimir o canviar. 

 

El nostre entorn sociocultural, o més concretament, els valors imperants al 

llarg de la història, ens poden ajudar a entendre algunes de les creences i 

comportaments que tenim en relació amb alguns aspectes de l’emprenedoria 

i l’empresa. 

 

En principi, les creences i els valors que originen els nostres comportaments 

no són ni millors ni pitjors, ni bones ni dolentes per se. Però sí que poden 

35M. Zaragoza; E. Torres; A. 
 Saragossa (2009). Proposta 
 sobre factors 
 d’emprenedoria: avaluació 
 de competències 
 emprenedores;  

 M. Zaragoza; E. Torres; A. 
 Saragossa (2009). Proposta 
 Avaluació de competències 
 empresarials: Projecte 
 d’acció i recerca. Projectes 
 cofinançats per Surt, 
 Fundació Privada, i la 
 Subdirecció General 
 d’Economia Cooperativa i 
 Creació d’Empreses de la 
 Generalitat de Catalunya. 
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resultar limitadores o potenciadores en un determinat procés, atès que les 

decisions que prenem i l’actitud que tenim davant de determinades situaci-

ons, activitats, persones, etc., estaran influenciades per aquest sistema de 

creences.  

 

Davant del fet d’emprendre i tirar endavant un projecte, hi ha creences que 

comparteix el conjunt de la societat i que encara que nosaltres, personal-

ment, no les compartim, ens limiten, directament o indirectament, a l’hora 

d’assolir el nostre objectiu. I és que, malgrat tenir consciència de les limita-

cions que suposen determinades creences adoptades al llarg de la nostra 

vida, ens costa molt canviar-les. 

 

Siguin quines siguin les nostres creences o el seu origen, és important revi-

sar-les, i identificar les que constitueixen una barrera per a avançar en els 

nostres interessos i motivacions i, si cal, canviar-les o senzillament eliminar-

les del nostre mapa credencial. 

 

Algunes de les creences més influents a l’hora de concebre una iniciativa 

emprenedora són: 

 

 L’emprenedor, neix o es fa? 

 

Al llarg de les darreres dècades, per una banda, diferents experts han intentat 

definir el concepte de talent, i per l’altra, d’altres han intentat identificar 

quins trets i/o característiques té una persona perquè es consideri emprene-

dora. Si ajuntem els dos conceptes podríem arribar a definir el concepte de 

talent emprenedor. 

 

I la gran pregunta que es fan tots ells és si el talent per a desenvolupar una 

determinada activitat és innat o es pot aprendre. No és estrany que moltes 

persones “creguin” que com que no han manifestat des de joves un deter-

minat talent, i/o no han manifestat tenir una capacitat, una habilitat o apti-

tud especial en alguna activitat, que inclús els diferenciï de la resta de perso-

nes, no la poden arribar a realitzar de manera òptima. Això mateix és el que 

passa a l’hora de considerar-nos persones emprenedores, creatives i/o inno-

vadores. 

 

En l’estudi Identificació i potenciació del talent emprenedor i directiu,36 on 

van participar una sèrie d’experts provinents de diversos àmbits del conei-

xement (gestió del coneixement, creativitat, innovació, emprenedoria, gestió 

de les competències, gènere, lideratge, economia i empresa, biologia evoluti-

va, educació, equipaments públics, psicologia, investigació i recerca, història, 

l’esport i cultura) es va arribar a la conclusió que el talent emprenedor és 

l’expressió resultant de la combinació de factors interns (o intrínsecs) i ex-

terns (o extrínsecs) a la persona. 

  

36M. Zaragoza; E. Torres; A. 
Saragossa (2009). 
Identificació i potenciació 
del talent directiu i 
emprenedor. Projecte 
cofinançat per Surt, 
Fundació Privada, i el 
Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de 
Catalunya. 
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En aquest estudi es van tractar els trets de la personalitat i, malgrat la influ-

ència que exerceixen en el comportament de les persones, en el marc teòric i 

metodològic37 que es proposa en el capítol 3 no es consideren determinants 

en la viabilitat d’un projecte. Entenem que els trets de la personalitat perta-

nyen al camp de la psicologia i encara que els professionals que s’hi dedi-

quen ofereixen eines i recursos per a millorar les característiques de la perso-

nalitat, aquestes també es poden modificar amb el desenvolupament de les 

competències, definides com el conjunt integrat de coneixements, habilitats, 

aptituds i actituds que una persona necessita per a crear, consolidar i fer 

créixer una iniciativa, organització o empresa. 

 

Per posar-ne un exemple, la timidesa, definida per l’Enciclopèdia Catalana 

com “[psic] Disposició afectiva que es manifesta en la relació interpersonal i 

sobretot davant situacions noves, i que es caracteritza per una tendència a 

perdre la seguretat en si mateix i per un desequilibri emocional, permanent 

o transitori. En són signes externs, o fisiològics, l’enrojolament, la suor de 

mans, el quequeig transitori, el desordre motriu, les ganes d’orinar, etc.; en 

són conseqüències psicològiques la introversió, l’aïllament, els sentiments 

d’inferioritat, etc.” 

 

Els efectes que provoca la timidesa en determinades situacions professionals 

o empresarials es poden millorar adquirint o polint la competència de co-

municació i de relacions interpersonals.  

 

Tornant a la definició del concepte de talent, cal dir que, atesa la gran varie-

tat d’interpretacions que podem trobar d’aquest concepte38 en diferents àm-

bits de coneixement, en els treballs realitzats sobre el perfil emprenedor (Za-

ragoza i Torres, 2012) s’opta per utilitzar el terme factors d’emprenedoria, 

que estarien integrats per factors personals, estructurals i competencials. 

 

Els treballs realitzats fins al moment demostren que totes les competències 

es poden adquirir i/o millorar. Per la mateixa regla, qualsevol persona podria 

arribar a desenvolupar les competències necessàries per a tirar endavant una 

iniciativa emprenedora i convertir-se d’aquesta manera en una persona em-

prenedora i/o empresària amb un perfil òptim. 

 

Des del punt de vista del desenvolupament competencial, quan encarem un 

projecte, el més important és viure tot el procés emprenedor com un camí 

d’aprenentatge i no només com una sèrie de fases i tràmits per a arribar a un 

objectiu. El simple fet d’intentar tirar endavant una iniciativa, en qualsevol 

àmbit, ens permetrà desenvolupar-nos i créixer, personalment, professio-

nalment i empresarialment.  

 

 

 

 

37M. Zaragoza (2012). 
 Emprendre en clau de 
 competències: El perfil 
 emprenedor. Barcelona: 
 Universitat Oberta de 
 Catalunya. 

38P. Jericó (2008). La nueva 
 gestión del talento: 
 construyendo compromiso. 
 Madrid: Pretice Hall.;  

 M. Alles (2011). Desarrollo 
 del talento humano. 
 Buenos Aires: Ed. Granica. 
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 La por al fracàs: a la recerca de l’estabilitat  

 

Tal com ens ha demostrat la biologia evolutiva,39 les persones evolucionen a 

partir de la pressió de l’entorn. Una feina per a tota la vida implica estabili-

tat, i comporta menys probabilitat d’equivocar-nos i, en darrer terme, evita 

que fracassem o senzillament no haguem d’afrontar situacions que ens supo-

sin un nivell d’estrès elevat. 

 

Però, en canvi, la majoria de persones reconeixen que han après més dels 

problemes i de les dificultats o dels “fracassos” que han viscut al llarg de la 

vida que dels encerts. Tot i així, seguim evitant totes les situacions que 

d’alguna manera sabem que ens pressionaran i aquelles en què tenim més 

probabilitats de viure una situació que ens provoqui una emoció estressant.  

 

Segons el Dr. Mario Alonso Puig, “La por ens impedeix sortir de la zona de 

confort, tendim a la seguretat del que és conegut, i aquesta actitud ens im-

pedeix realitzar-nos. Per créixer hem de sortir d’aquesta zona”.  

 

En la majoria de situacions que ens provoquen estrès ens sentim angoixats 

perquè creiem que no tenim els recursos personals, o dit d’una altra manera, 

les competències necessàries i/o en el nivell suficient per a donar una respos-

ta prou resolutiva. Això pot passar quan vivim situacions desconegudes o 

quan en el passat hem viscut una situació similar que ens va deixar un re-

cord desagradable. 

 

Per a moltes persones, tirar endavant una iniciativa emprenedora és una 

experiència nova, i això provoca que tinguem por que es converteixi en una 

experiència estressant. No obstant això, si no vivim aquest tipus 

d’experiències, no ens sentirem pressionats a posar en joc les nostres compe-

tències i no podrem millorar-les o adquirir-ne de noves.  

 

El fet d’evitar els problemes o determinades situacions que percebem com a 

estressants no ens aporta cap aprenentatge nou. El que cal és aprendre a 

gestionar aquest tipus de situacions o experiències, i entendre-les com una 

oportunitat per a desenvolupar noves habilitats, aptituds i actituds. Precisa-

ment, en aquest procés podem cercar altres alternatives que no havíem pre-

vist mai, que poden esdevenir una oportunitat real per a innovar. 

 

Una feina estable, desenvolupada en un mateix lloc de treball al llarg de 

molt temps no ens ajuda a evolucionar tant com ho faria el fet de desenvo-

lupar noves activitats, conèixer nous sectors, establir noves relacions, etc. 

 

D’altra banda, la concepció que tinguem del fracàs també tindrà molt a veu-

re amb l’orientació que tinguem cap a la innovació. Així doncs, si tenim por 

que les activitats que realitzem no funcionin tal com les hem concebudes, 

evitarem fer les coses de manera diferent de com s’acostumen a fer. És un 

39J. M. Bermúdez de Castro 
 (2010). La evolución del 
 talento. Cómo nuestros 
 orígenes determinan 
 nuestro presente. 
 Barcelona: Debate. 
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peix que es mossega la cua, ja que innovar significa fer les coses de manera 

diferent, però tampoc tenim indicadors que demostrin que funcionarà. Al-

hora, si no ho provem tenim el cost d’oportunitat de renunciar als beneficis 

(econòmics i no econòmics) que pot arribar a generar, en cas que funcioni. 

 

 El concepte d’èxit 

 

D’entrada, podem pensar que el concepte d’èxit és molt subjectiu i, tal com 

passa amb la motivació, molt personal. No obstant això, la realitat ens ofe-

reix suficients indicadors que ens demostren que el concepte d’èxit acaba 

essent una construcció social per a una gran part de la societat.  

 

Aquest fet pot comportar tota una sèrie de conseqüències per a les persones 

que volen tirar endavant la seva pròpia iniciativa: 

 

 allunyar-nos de la concepció d’èxit individual i d’aquesta manera, dels 

nostres veritables interessos, motivacions i, fins i tot, valors; 

 un excés d’orientació del projecte a l’objectiu final, que ens porta a 

renunciar a viure el camí emprenedor com un procés d’aprenentatge que 

ens transformi personalment i professionalment; 

 i finalment, perseguir uns objectius que no són els propis i adoptar les 

fites socialment més acceptades; 

 

El concepte d’èxit imprès pel model de societat actual és un fre per a les ini-

ciatives de moltes persones.  

 

En el mateix estudi realitzat per a identificar i potenciar el talent emprene-

dor, els participants van considerar com a referents d’èxit persones que 

compartien totes o algunes de les característiques següents: 

 

 els seus projectes o treball s’havien expandit mundialment; 

 tenien una dimensió empresarial elevada; 

 havien assolit una projecció elevada i reconeixement social; 

 assolien guanys elevats; 

 eren líders del seu sector; 

 corresponien a projectes basats en una innovació radical; 

 els consideraven “creadors d’imperis”; 

 havien assolit un triomf global; 

 havien arribat als nivells superiors en l’escala social i s’hi havien 

mantingut; 

 tenien ressò mediàtic. 

 

Alguns dels exemples de referents d’èxit que van identificar van ser: Pep 

Guardiola, Vicenç Ferrer, Steve Jobs, Llongueras, Tous, Rosa Clarà, Coco 

Chanel, Madonna i Amancio Ortega, entre d’altres. 
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En aquest estudi cap persona va identificar com a referent per a poder-s’hi 

emmirallar alguna persona empresària que no complís aquests trets, com per 

exemple, un empresari/a que gestionés una pime del seu barri o entorn més 

proper o algun familiar que gestionés una microempresa. 

 

En canvi, quan es va demanar que expressessin què significaria per a ells 

arribar a l’èxit, la seva resposta va ser diferent i, fins i tot, distava molt del 

referent d’èxit anterior: 

 

 assolir els objectius empresarials cercant la coherència amb els 

professionals i personals; 

 realització personal (fer allò que agrada); 

 ajudar els altres; 

 cercar l’equilibri entre l’economia i la realització personal; 

 aconseguir un reconeixement personal; 

 viure del fruit del propi treball; 

 exercir la responsabilitat social amb el medi ambient; 

 transmetre una sèrie de valors; 

 contribuir a millorar la societat; 

 crear treball i riquesa en el teixit productiu i social; 

 vetllar pel benestar de les persones de l’entorn; 

 contribuir a millorar el món; 

 tenir temps lliure; 

 

Amb aquests resultats, es va demostrar que hi ha diferències significatives a 

l’hora de conceptualitzar l’èxit, entre allò que valorem com a èxit individual 

i allò que atribuïm a les persones que triem com a referents d’empresaris 

d’èxit, fet que correspon a una construcció social. 

 

Un dels principals obstacles en el procés emprenedor pot ser la creença en la 

impossibilitat d’assolir el mateix tipus d’èxit que han assolit aquests “refe-

rents estereotipats”. Consegüentment, aquesta idea pot provocar que ens 

desmotivem i acabem per no tirar endavant la nostra iniciativa.  

 

D’altres persones, davant la impossibilitat d’assolir l’èxit socialment més 

valorat, acaben considerant, encara que sigui de forma molt inconscient, 

que emprendre és sinònim de treballar com ho farien per compte d’altri 

(Torres, 2012), i ni ambicionen més enllà del que creuen assumible o raona-

ble segons les seves possibilitats actuals, ni innoven, ni cerquen 

l’excel·lència, ni s’esforcen per aportar un valor afegit en els seus projectes. 

 

Per a superar aquesta creença, és important cercar un referent en què ens 

puguem emmirallar i que ens inspiri a tirar endavant la nostra iniciativa 

emprenedora. Una persona amb qui, a banda d’aportar-nos quelcom que ens 

empenyi a tirar endavant la nostra iniciativa, compartim valors i elements 

de la nostra concepció d’èxit. També és molt recomanable que el referent 
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sigui accessible i puguem iniciar-hi el contacte per tal que ens faci de mentor 

en el camí emprenedor. 

 

Fins aquí hem exposat algunes de les creences que regiran els nostres com-

portaments, i que se sostenen per valors i principis que hem anat adoptant 

com a propis, al llarg de la nostra vida, en els diferents àmbits. Per tant, el 

nostre subconscient està farcit d’altres creences que regeixen els nostres 

comportaments i per tant posen en perill les nostres iniciatives, o el nostre 

treball en els diferents àmbits, professional i empresarial. Per esmentar-ne 

algunes: 

 

 És millor no explicar la nostra idea perquè la poden copiar. 

 És millor que l’equip no conegui tota la informació de la situació de 

l’empresa perquè d’aquesta manera no crearem confusió i no decidiran 

marxar. 

 Allò que és òptim és no donar massa confiança a l’equip, per tal que no 

s’extralimiti en les seves funcions i responsabilitats.  

 Allò que és més convenient és que un treballador no sigui amic del seu 

cap. 

 El client sempre busca el seu interès i mira d’aprofitar-se de la seva 

posició de poder. 

 No podem esperar la cooperació entre les persones perquè en general 

tothom som molt individualistes. 

 És millor donar instruccions molt concretes i clares perquè l’equip faci 

allò que toca i no es dispersi. 

 El control del temps de treball de l’equip i la seva presència física 

augmenta la seva productivitat. 

 No ser capaç d’aprendre conceptes econòmics i financers i molt menys 

aprendre a interpretar els números del projecte ni utilitzar eines de 

gestió. 

 Centenars més de creences. 

 

Si “creiem” totes aquestes afirmacions, encara que sigui de manera molt 

inconscient, no podrem millorar algunes de les competències transversals 

clau, com la comunicació, les relacions interpersonals, la creativitat i inno-

vació, el treball en equip, la negociació, la gestió de les emocions, etc. 

 

Aquestes creences, a banda de facilitar o limitar el dinamisme i ritme del 

fenomen emprenedor, en general, i del procés individual que visqui cada 

emprenedor, influenciaran en les característiques i els tipus de projectes que 

es tirin endavant i els comportaments i valors, i, per tant, les decisions que 

prenguin els futurs empresaris en la seva direcció estratègica, en el tipus 

d’estructura organitzativa escollida i en els models de gestió que implemen-

taran en l’empresa que han de crear. 
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Alhora, les competències es manifestaran a través dels nostres comporta-

ments, que es fonamenten en les nostres creences i valors. Per aquest motiu, 

la cultura emprenedora i el capital competencial de les persones que en for-

men part estan íntimament relacionats. Una cultura emprenedora determi-

nada alimentarà unes competències determinades i alhora, una societat amb 

un capital competencial determinat configurarà una determinada cultura 

emprenedora. Per aquest motiu, el sistema educatiu i l’entorn familiar són 

dos entorns decisius en el dinamisme de l’emprenedoria del país en un fu-

tur. Tant pel que fa al tipus de competències que es considerin clau i per tant 

es vulguin potenciar entre els més joves, com quant als valors que siguin 

capaços de transmetre. 

 

 

2.3 Estratègies per a emprendre amb èxit 

 

Emprendre en xarxa 

 

Com a conseqüència dels factors exposats en l’apartat anterior, per a superar 

la dificultat de tirar endavant noves iniciatives, consolidar-les i fer-les créixer 

és imprescindible entendre l’emprenedoria com una activitat o procés coo-

peratiu i/o col·laboratiu. En primer lloc, perquè la forta competència implica 

uns nivells més elevats de competitivitat i, per tant, és necessari disposar 

d’un nivell de competències (coneixements, habilitats, aptituds i actituds) 

més gran. La complementarietat del capital competencial d’un equip és 

l’única via per a garantir la supervivència, a llarg termini, dels nostres pro-

jectes. 

 

En segon lloc, en l’economia del coneixement, el principal recurs per a tirar 

endavant un projecte ja no són ni les matèries primeres ni el capital, sinó el 

coneixement i, per tant, els bagatges competencials que aporten les persones 

a una iniciativa o activitat. Ja no és estrany trobar iniciatives que han nascut 

amb molts menys recursos tangibles que els negocis tradicionals però amb 

molt més potencial de creixement que aquests últims. Les TIC i la globalit-

zació de l’economia han estat dos fenòmens decisius per a fer-ho possible. 

 

Davant d’aquests dos arguments, podem afirmar que emprendre en solitari 

ja no és viable. Però els companys de viatge poden ser molt diferents. En 

primer lloc, poden ser treballadors, tot i que no és imprescindible que les 

persones que col·laborin amb el nostre projecte esdevinguin treballadors 

amb un contracte laboral. El treball en xarxa o en equip va més enllà del 

tipus de contracte que regula la relació, perquè va més enllà de les persones 

que treballen dins d’una organització, és a dir, la informació, el coneixement 

i el capital competencial que necessitem per al nostre projecte pot procedir 

de persones molt diverses, que exerciran un rol diferent en el nostre projec-

te: altres emprenedors, experts, institucions, grups d’interès, proveïdors i fins 

i tot la clientela. 
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Figura 2. Equip humà en xarxa 

 

 

Font: Zaragoza i Torres (2012) 

 

Tots ells poden esdevenir cocreadors, juntament amb l’equip promotor. 

L’única condició és que s’integrin a l’organització posant en joc el màxim 

ventall de competències emprenedores, és a dir, independentment del rol i 

de les seves funcions, s’haurien de convertir en intraemprenedors i formar 

un equip intraemprenedor. Aquest equip pot treballar en xarxa amb altres 

equips emprenedors i formar l’equip humà interemprenedor (vegeu la figura 

2). 

 

L’estratègia per a formar un equip humà interemprenedor passa per cons-

truir una xarxa personal, professional i empresarial prou sòlida, amb 

l’objectiu de compartir el màxim coneixement. En aquest sentit, hi ha diver-

ses fórmules que permeten establir col·laboracions de diferent naturalesa 

entre empreses, organitzacions i/o professionals: 

 

a) Empresa xarxa:40 es dóna com a conseqüència del treball en xarxa, quan 

una mateixa empresa compta amb altres professionals i/o empreses, per rea-

litzar totes les activitats previstes. D’aquesta manera, l’empresa forma part 

d’una xarxa àmplia, com un element més del procés de producció i/o servuc-

tiu. 

 

El treball en xarxa, l’entenem com l’organització de la producció i el treball 

bàsica, en el sentit de fonamental, en l’economia i la societat del coneixe-

ment. Més específicament, és possible definir el treball en xarxa com un 

conjunt dinàmic i interrelacionat d’agents, organitzacions i relacions labo-

rals en xarxa, que es caracteritza per quatre elements fonamentals. En primer 

lloc, la utilització d’una infraestructura tecnològica, la digital, que substitu-

eix el treball manual i mental rutinari, i que complementa el treball mental 

no rutinari. En segon lloc, la consolidació de noves demandes cognitives, 

habilitats i competències per força de treball. En tercer lloc, una nova orga-

40Joan Torrent. 
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nització dels esquemes laborals, basats en la flexibilitat, l’autonomia funcio-

nal i la interconnexió en xarxa. I, en quart lloc, notables transformacions de 

l’estructura de l’ocupació, l’atur, els salaris, les relacions laborals, i de les 

vinculacions entre treball i no treball (Torrent, ,2001, TIC, coneixement, 

xarxes i treball. Com i per què està canviant l’ocupació en l’actualitat?). 
 

b) Cotreball (coworking): concepte originat als EUA (Bernie DeKoven, 

1999) entre els professionals liberals de diferents àmbits i activitats amb 

l’objectiu de compartir, principalment recursos i espai –s’arriba a compartir 

fins i tot l’equip informàtic– i al mateix temps permet evitar el sentiment 

d’aïllament que implica treballar a casa. Aquesta pràctica s’ha començat a 

estendre a Espanya, i a part de compartir recursos materials i espai també 

permet compartir coneixement i ampliar la xarxa de relacions. 

 

c) Aliança d’empreses (joint venture): com el seu nom indica, permet a dos 

o més professionals, empreses o organitzacions cooperar per aconseguir un 

objectiu comú, com per exemple, produir o comercialitzar un producte o 

servei, explorar noves línies de negoci o abastar mercats, etc. Generalment, 

encara que les aportacions de tots dos siguin diverses (econòmiques, conei-

xement, matèries primeres, equip humà, etc.), aquest tipus d’acord ha tingut 

principalment un objectiu comercial, orientat a l’obtenció de beneficis eco-

nòmics. Però en l’era del coneixement, es converteix en una estratègia mag-

nífica perquè l’objectiu comú sigui, precisament, el de generar noves meto-

dologies o coneixement per al benefici de totes les parts. 

 

d) Xarxa professional i/o empresarial: és una forma d’establir nous contac-

tes, mantenir-los i gestionar-los. Permeten intercanviar experiències, conei-

xements, obtenir informació sobre activitats d’interès, establir aliances, in-

tercanvis comercials i/o obtenir recursos i treball. Les tecnologies de la 

informació i la comunicació faciliten la creació, el manteniment i la gestió 

de la xarxa, sense haver de prendre contacte de forma presencial o tenir una 

comunicació directa, regular i fluida amb tots els membres. 

 

e) Vivers d’empresa: són infraestructures destinades a ajudar les empreses 

de nova creació, oferint-los una infraestructura física o virtual i una sèrie de 

serveis enfocats a l’assessorament tècnic. Els seus objectius passen per afavo-

rir la creació i la consolidació de noves empreses, afavorir la creació 

d’ocupació, ajudar a incrementar les possibilitats competitives i de supervi-

vència de l’empresa, a través de reduir-ne els costos i incrementar-ne el teixit 

productiu local. Aquests espais també fomenten, de forma més o menys 

directa, l’intercanvi d’experiències, coneixements i la cooperació entre les 

empreses. 
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La intraemprenedoria 

 

La intraemprenedoria és un concepte molt nou en la nostra cultura empresa-

rial. És per això que encara no ha estat àmpliament estudiat, ni el coneix de 

forma generalitzada el conjunt de la societat i l’empresariat, motiu pel qual 

no està implementat com una manera d’emprendre en el nostre país. 

 

Si prenem com a referència l’experiència d’altres països en matèria 

d’emprenedoria, podríem definir la intraemprenedoria com un procés en 

què una persona o un equip de persones prenen la iniciativa de desenvolu-

par una idea o de dur a terme un projecte dins d’una organització que ja 

existeix. Aquestes persones tiraran endavant el projecte pel seu compte i 

amb el màxim grau d’autonomia, comptant amb el suport tècnic i/o eco-

nòmic de l’organització que acull la iniciativa emprenedora. 

 

En aquest sentit, podem trobar que aquesta persona o equip de persones 

amb una iniciativa emprenedora siguin treballadors de la mateixa organitza-

ció, o bé persones alienes a l’empresa que proposen integrar-s’hi amb 

l’objectiu de desenvolupar el propi projecte sota el seu paraigua. 

 

“El poder de l’organització és la suma del poder de les persones que hi treba-

llen [...] És necessari deixar camp d’actuació i que es puguin convertir en 

realitzadores de les seves pròpies idees; d’unes idees àmplies i obertes que 

connectin amb la missió del projecte i que al mateix temps els obri camp 

d’acció i els exigeixi relacionar-se amb les múltiples dimensions del projecte 

[…] les organitzacions d’èxit són les que tenen visió conjunta i global de la 

realitat del projecte, basada en la seva vivència. [...] les persones han de pas-

sar d’obrers que realitzen tasques i es preocupen de les seves condicions, 

primes i horaris a persones implicades en un projecte compartit”. (Koldo 

Saratxaga) 

 

Aquest fenomen obre un nou paradigma en el camp de l’emprenedoria i 

l’empresa, atès que el concepte d’emprenedoria, per a la gran majoria de 

persones, és sinònim de crear una empresa de nou o assumir la titularitat 

d’una empresa ja existent, però tal com ens mostra la intraemprenedoria, té 

una concepció molt més àmplia. 

 

Aquesta experiència, a banda d’ajudar-nos a desenvolupar competències 

emprenedores, també dóna resposta a la situació d’estancament que viuen 

moltes de les organitzacions en l’actualitat. Per tant, hi ha una gran varietat 

d’arguments pels quals podem convèncer una empresa perquè ens aculli 

com a intraemprenedors. Alhora, és un recurs que pot contribuir de forma 

molt favorable a la consolidació i creixement del nostre propi projecte, un 

cop iniciat, acollint intraemprenedors. 
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Seguint amb els arguments pels quals s’hauria de potenciar aquest fenomen, 

atesa la realitat econòmica i social que vivim, entre altres oportunitats que 

ofereix la intraemprenedoria, tant per la persona que vol entrenar compe-

tències emprenedores, com per l’empresa que acull la iniciativa, destaquem 

les següents: 

 

 Permet renovar les velles estructures, models de gestió, creences, etc., 

cosa necesària per a realitzar qualsevol procés de canvi tant en l’entorn 

com en les organitzacions amb visió de futur.  

 És una font de generació de noves idees que es poden convertir en noves 

activitats, nous serveis o productes, projectes, noves línies de negoci, o 

inclús, suposar la millora dels existents.  

 Implica un procés d’aprenentatge constant, de desenvolupament 

competencial de les persones que formen part de la iniciativa, i suposa 

un creixement i un augment de coneixement per a tota la organització. 

 Permet innovar permanentment sense haver d’incrementar la inversió. 

 Permet construir xarxa; és a dir, l’intercanvi continu d’informació i 

coneixement. 

 

Com podem comprovar, la intraemprenedoria és una oportunitat de crei-

xement per a l’empresa i alhora, també ho és per al desenvolupament perso-

nal i professional de tot l’equip que l’integra, ja que permet dissenyar i exe-

cutar plans de carrera professional dins l’organització partint dels seus propis 

projectes. 

 

Per a potenciar-la és necessari, en primer lloc, que les persones que lideren 

una iniciativa o organització puguin identificar els perfils de les persones 

emprenedores i donar-hi suport perquè tirin endavant les seves pròpies ini-

ciatives, que compartiran en forma de projectes concrets amb la resta de 

l’organització. En segon lloc, una cultura empresarial emprenedora, és a dir, 

un entorn que suposi un microclima on es promoguin les idees i no es casti-

guin els errors ni el fracàs i, sobretot, es basi a potenciar la iniciativa i donar 

autonomia a les persones intraemprenedores perquè duguin a terme els seus 

projectes amb total llibertat. 

 

L’intraemprenedor es mou per la satisfacció de tirar endavant els seus projec-

tes, ja que pel seu compte probablement no els podria fer realitat per manca 

de recursos, d’infraestructura o de temps. Per tant, es tracta que emprengui, 

sota el paraigua de l’organització, la seva idea de projecte i a canvi aporti 

coneixement, innovació i possibilitats de desenvolupament de l’activitat, i 

així esdevingui un element bàsic per a la consolidació i creixement de 

l’empresa a llarg termini. 

 

Per tot això, les organitzacions de futur haurien de potenciar la intraempre-

nedoria mitjançant la creació d’una cultura emprenedora que motivi les 
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persones a proposar iniciatives i a dur-les a terme per mitjà de projectes 

compartits.  

 

Les persones emprenedores, com a persones empresàries de futur, també 

haurien de ser capaces de crear un entorn afavoridor per a les persones que 

s’apropen a la seva iniciativa, tant com a part de l’equip humà com com a 

col·laboradors externs, d’aquesta forma podran seguir desenvolupant idees i 

continuar emprenent a partir de la seva primera iniciativa. 

 

Finalment, per a ser intraemprenedors cal superar una creença que se susten-

ta per la cultura empresarial del nostre país: creure que les empreses on tre-

ballem no acceptaran que duem a terme les nostres iniciatives sota el seu 

paraigua. 

 

Sigui com sigui, el fet de proposar una iniciativa a la nostra empresa ja im-

plica posar en joc una sèrie de competències com la negociació, la comuni-

cació, les relacions interpersonals, la gestió de l’estrès i de les emocions, en-

tre d’altres. Per tant, encara que al final no assolim el nostre objectiu 

intraemprenedor sempre hi sortirem guanyant, si ens atrevim a provar-ho. 

 

Passarà el mateix per totes les accions que engeguem i “provoquem” amb la 

finalitat de desenvolupar les nostres competències. En la majoria de casos 

ens trobarem amb barreres o la mateixa situació no serà favorable, però, en 

tot cas, les limitacions amb què ens trobem o amb què “creiem” que ens 

trobarem –ja sigui partint d’una idea fundada o infundada– no poden ser 

mai una excusa per a deixar de fer una determinada acció o enfrontar-nos a 

una nova situació. 

 

Totes les experiències que visquem ens aportaran nous aprenentatges i ens 

ajudaran a millorar i/o adquirir noves competències, i inclús a llençar a la 

paperera creences que no ens beneficien. Alhora, en el procés emprenedor 

també ajudarem els altres que millorin les seves pròpies competències i amb 

les nostres actuacions els pressionarem perquè revisin les seves creences, 

amb l’efecte positiu que suposa per a tota la societat.  

 

En aquest sentit, si compartim la idea que aprenem molt més de les dificul-

tats, dels problemes o, fins i tot, dels fracassos, lluny d’evitar-los, els acolli-

rem com una excel·lent manera per a créixer i desenvolupar-nos personal-

ment, professionalment i empresarialment. 

 

Finalment, si volem captar i gestionar tot el coneixement que s’origina 

d’aquestes formes de treball col·laboratiu, hem de deixar enrere les estructu-

res d’empresa verticals, jeràrquiques i/o endogàmiques, per adoptar una 

estructura amb les característiques següents: 
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 Una estructura més natural i orgànica, més flexible i per tant menys 

formal. 

 Una estructura que s’adapti a les persones, i no al revés. 

 Una estructura que afavoreixi la creativitat i la innovació. 

 Una estructura que faciliti la igualtat d’oportunitats i potenciï la 

diversitat. 

 Una estructura que potenciï valors com la llibertat, l’autonomia, la 

sensibilitat i la proactivitat. 

 Una estructura que permeti la multidisciplinarietat i la 

interdisciplinarietat. 

 Una estructura que potenciï el treball en equip i faciliti l’autocontrol i 

els equips autogestionats. 

 Una estructura que permeti treballar amb un conjunt variat de 

competències. 

 Una estructura que tingui els mínims nivells jeràrquics possibles. 

 Una estructura que potenciï el colideratge. 

 Una estructura que faciliti la comunicació interna i externa i la 

circulació de la informació i el coneixement 

 Una estructura que potenciï la intraemprenedoria. 
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3. Emprendre en clau de competències  

3.1. Les bases d’un projecte emprenedor 

 

Tenint en compte la notable rellevància del perfil emprenedor en la viabili-

tat de qualsevol tipus d’iniciativa, podem dir que qualsevol persona empre-

nedora, abans d’engegar un procés emprenedor, hauria de definir prèvia-

ment una sèrie d’elements que constitueixen les bases d’un projecte 

emprenedor.  

 

El fet que nosaltres siguem els protagonistes de tot el procés implica saber 

què ens motiva a tirar endavant amb la iniciativa; quin és el context on des-

envoluparem el projecte –en termes d’amenaces i oportunitats–; quins fac-

tors ens influenciaran i amb quins recursos podem comptar –personals i 

competencials–; de quins recursos necessitaríem disposar per a garantir l’èxit 

del procés, principalment, el capital competencial; i què estarem disposats a 

posar en joc per a obtenir els recursos que ens manquen i adquirir i millorar 

les competències emprenedores –en termes de temps, diners, xarxa de rela-

cions, etc.  

 

La motivació 

 

Tot i que la motivació és molt personal i és un tema complex de tractar en la 

mesura que té a veure amb el comportament humà, l’experiència amb els 

projectes referenciats en aquest manual, en els quals han participat un gran 

nombre de persones emprenedores i empresàries, reflecteix alguns dels prin-

cipals motius que aquestes persones compartien de forma més recurrent per 

emprendre:  

 

 Gestionar el propi temps, i d’aquesta manera, tenir un horari més 

flexible, més temps lliure i/o millorar la conciliació entre tots els àmbits 

de la vida. 

 Poder dissenyar, executar i organitzar la feina amb total llibertat i 

autonomia. 

 Ser el propi cap. Principalment, perquè implica no tenir cap persona 

amb un nivell jeràrquic superior que ens pressioni a la feina o ens limiti 

la llibertat d’acció i de pensament. 

 Fixar els propis objectius (empresarials, personals i professionals). 

 Tenir màxima autonomia en la presa de decisions i fixar els propis 

límits. 

 Possibilitat de posar en pràctica les pròpies idees, innovar i crear. 

 Assolir la independència econòmica i eliminar el límit dels ingressos 

personals. 
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 Fixar nous reptes per assolir l’autosuperació constant (automotivació). 

 No dependre del mercat laboral, i entre d’altres, de les ofertes d’altres 

organitzacions. 

 Crear quelcom propi amb els mitjans propis. 

 Millorar les condicions de les persones del nucli familiar. 

 Establir les pròpies condicions laborals. 

 Altres.  

 

Coneixent les experiències de primera mà, arribem a la conclusió que els 

principals motius per a engegar un projecte empresarial no sempre són els 

purament econòmics, malgrat que és evident que les persones s’han de sen-

tir prou recompensades econòmicament. De fet, si el motiu principal per a 

emprendre és guanyar diners i el projecte no ens motiva de cap altra forma, 

n’estem posant en perill la viabilitat. 

 

Quan decidim crear una empresa, hem de tenir en compte que comportarà 

una sèrie d’avantatges, però també d’inconvenients respecte d’altres alterna-

tives que tenim per a ocupar-nos com, per exemple, la de treballar per comp-

te aliè. Alguns dels inconvenients que acompanyen els avantatges pels quals 

la majoria de les persones emprenen són: 

 

 Gestionar el propi temps implica treballar moltes més hores o allargar 

l’horari per sistema. En la majoria dels casos, la conciliació empitjora a 

mesura que avança el projecte i el fet de dedicar moltes més hores del 

que voldríem de la vida personal a l’empresa, acaba empitjorant la 

qualitat de la nostra vida personal. 

 Ser el propi cap amb la màxima autonomia i llibertat implica que tota la 

responsabilitat recau sobre l’emprenedor, que assumeix 

completament el risc de l’activitat. 

 El fet d’organitzar totes les activitats d’una empresa implica 

l’acumulació de funcions i de tasques. 

 S’elimina el límit de la nostra remuneració potencial però els ingressos 

esdevenen molt més irregulars i es viuen períodes en què són nuls o 

insuficients. És molt probable que no es percebi un sou el primer any, o 

inclús es deixi de percebre un sou en períodes llargs, que coincideixen 

amb els anys que se suposa que corresponen a la consolidació. 

 La nostra ocupabilitat deixa de dependre del mercat laboral i passa a 

dependre de l’entorn en general, polític, econòmic, tecnològic, 

mediambiental, legal i sociocultural, cosa que fa incrementar les 

amenaces. 

 Ser el màxim responsable dins de la jerarquia implica que ara els “caps” 

passen a ser la pròpia clientela. 

 Els nous reptes impliquen la possibilitat de fracassar i haver de tornar a 

aixecar-se tot sol. 
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 Crear un projecte i sentir-se’l massa propi pot implicar deixar de 

treballar en equip, amb les limitacions que implica per a la creativitat i 

la innovació. 

 Tenint en compte tots els punts anteriors, és possible que no només no 

es millorin les condicions de les persones del nucli familiar, sinó que 

empitjori la qualitat de vida, la pròpia i la de les persones de 

l’entorn. 

 

Davant dels inconvenients que pot comportar la nostra motivació, lluny de 

desanimar-nos hauríem de contrastar-la amb la realitat i aplicar-hi mesures 

correctores. De la mateixa manera que fem una investigació del mercat per 

analitzar i identificar la intenció real de compra de la nostra futura clientela 

o per conèixer-ne millor les necessitats i la manera com les cobreixen, també 

hauríem de realitzar tot el procés de definició de les bases del nostre projecte 

de la manera més vivencial possible. O sigui, investigant quina és la situació 

real que viuen les persones emprenedores i empresàries del nostre entorn, i 

contrastant aquesta realitat amb les nostres motivacions. 

 

Això implica relacionar-se amb moltes persones que han passat pel mateix 

procés o per un procés similar i altres persones que estan relacionades amb el 

sector, àmbit de coneixement, etc. Només així descobrirem els factors o ele-

ments que no surten a la bibliografia i podrem validar la nostra motivació 

amb la realitat. 

 

Els factors d’emprenedoria 

 

Quan situem la persona com a eix central d’un projecte empresarial, prenen 

especial rellevància tots els factors que en configuren el perfil. La viabilitat 

del projecte emprenedor dependrà, principalment, de factors personals i 

factors competencials, i els factors estructurals ens afectaran de manera dife-

rent en funció dels primers.  

 

Quant als diferents tipus de factors, d’una banda, tenim els que considerem 

intrínsecs o interns al perfil de la persona emprenedora, com són els factors 

personals i els factors competencials. De l’altra, trobem els que considerem 

factors extrínsecs o externs a la persona: els factors estructurals (vegeu la 

taula 5). 

 

En el grup dels factors interns o intrínsecs a l’individu, considerem factors 

personals totes les característiques que defineixen la situació personal de 

l’emprenedor. Per exemple, la trajectòria professional i/o empresarial que 

haguem seguit al llarg de la nostra vida ens permetrà, per una banda, adqui-

rir un determinat capital competencial i alhora construir una imatge profes-

sional més o menys realista i/o positiva. Tant el capital competencial com la 

imatge que projectem com a professionals ens donaran l’oportunitat de dis-

posar d’un grau més elevat de presència i visibilitat en l’entorn, l’activitat o 
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àmbit de coneixement on vulguem operar, i augmentarà la viabilitat del 

nostre projecte futur. 

 

Taula 5. Taula de factors d’emprenedoria 

 

 

 

Tal com es mostra en la taula, hi ha altres factors personals que influeixen 

en la viabilitat del projecte professional i/o empresarial d’una persona. Ens 

referim a l’edat, la situació socioeconòmica, el nivell sociocultural, la xarxa 

social (personal, professional, familiar, etc.) que haguem estat capaços de 

construir, la situació familiar i el rol que exercim dins la família, l’estat de 

salut, si tenim algun tipus de discapacitat i quin nivell, i la procedència ètni-

ca, entre d’altres. 

 

Alguns d’aquests factors personals poden esdevenir una barrera per al nostre 

projecte si no els identifiquem ni hi posem mesures correctores abans 

d’engegar l’activitat. 

 

El segon grup de factors de caràcter intern i que configuren el perfil empre-

nedor són els factors competencials, formats pel conjunt de coneixements, 

habilitats, aptituds i actituds de què una persona disposa per a realitzar una 

activitat de manera òptima. En el punt següent s’exposa una metodologia 

que permet fer un procés d’avaluació d’una forma sistemàtica del propi capi-

tal competencial.  

 

Pel que fa al grup de factors estructurals, externs o extrínsecs a la persona, tal 

com hem anat exposant al llarg de tot el mòdul, poden arribar a constituir 

una amenaça o una oportunitat per a la creació, creixement i consolidació 



© CC-BY-NC-ND • Cultura emprenedora 58 Recurs didàctic - Cultura emprenedora 

d’un projecte empresarial. Entre els factors estructurals, trobem la influència 

dels diferents entorns: l’entorn polític, econòmic, sociocultural, tecnològic, 

legal i mediambiental.  

 

Aquests factors de caràcter més estructural, com poden ser la conjuntura 

econòmica, l’accés al finançament, l’existència i el tipus d’infraestructures o 

polítiques tant econòmiques com socials, etc., només es milloren mitjançant 

decisions polítiques i/o canvis econòmics.  

 

Encara que siguin factors que no podem canviar mitjançant accions indivi-

duals, abans de posar en marxa una iniciativa emprenedora o activitat eco-

nòmica és necessari identificar-los, posar mesures correctores a les limitaci-

ons que ens suposen i potenciar els efectes positius que tinguin sobre el 

nostre projecte. En moltes ocasions, quan els factors externs representen una 

limitació al projecte, la millor mesura correctora és cercar un entorn emoci-

onal que ens doni suport, i d’aquesta manera puguem millorar els factors 

personals i competencials que es veuen perjudicats pel mateix factor extern. 

 

En tots els casos analitzats, trobem que un entorn adequat potencia la capa-

citat d’emprendre i consolidar una empresa, motiu pel qual els factors es-

tructurals –externs o extrínsecs– són, en gran manera, els responsables del 

grau de desenvolupament dels factors interns, o sigui, els personals i compe-

tencials. 

 

Tal com hem descrit, històricament hi ha hagut una sèrie de factors estruc-

turals o externs que han limitat menys o més el desenvolupament de les 

competències emprenedores de les persones. Alguns tenen l’origen en la 

cultura judeocristiana, que ha influït en el sistema de creences del conjunt 

de la societat en general i, per tant, en la cultura empresarial del nostre país 

en particular.  

 

Si donem una ullada a alguns d’aquests entorns, com ara l’entorn sociocul-

tural, observarem que malgrat que la persona que decideix emprendre una 

activitat pel seu compte té més acceptació i més presència i visibilitat, se-

guim identificant una manca de suport per part de la família i el seu entorn 

social en general. 

 

El procés de socialització fomenta els estereotips creats per una cultura molt 

poc emprenedora, on s’ha premiat més una feina per compte d’altri, que ens 

sustenti durant el màxim temps possible. Això provoca que moltes persones 

acabin prioritzant determinades activitats, en moltes ocasions influenciades 

pel seu entorn més proper, en detriment d’altres alternatives que els perme-

tria desenvolupar més i millors competències i perseguir els propis interessos 

i motivacions, com podria ser el fet de tirar endavant el seu propi projecte. 

 



© CC-BY-NC-ND • Cultura emprenedora 59 Recurs didàctic - Cultura emprenedora 

Aquesta realitat social es veu agreujada en alguns col·lectius, com és el cas de 

les dones. Per exemple, la manca d’infraestructures socials i l’existència de 

determinades lleis i/o pràctiques empresarials –els horaris laborals fixats a 

Espanya, etc.– originen dificultats en la conciliació de tots els àmbits d’una 

persona. En aquest cas, la manca de coresponsabilitat social a causa de la 

inexistència d’una equitat familiar i d’un repartiment poc igualitari dels rols, 

funcions, drets i obligacions familiars, ens porta a afirmar que el problema 

de la conciliació és el principal obstacle de la dona emprenedora i empresà-

ria. 

 

De la mateixa manera, la dificultat d’accedir a determinats càrrecs de res-

ponsabilitat per motius de gènere, o la inadequació dels programes de for-

mació per directius i directives a les escoles de negocis, limita l’oportunitat 

d’adquirir determinades competències necessàries per a esdevenir empresàri-

es en el futur.  

 

En aquest sentit, ens trobem amb suficients indicadors que demostren que 

encara hi ha factors de discriminació, de diferent naturalesa, que responen 

només a factors personals (gènere, procedència ètnica, edat, discapacitat, 

etc.). Per aquest motiu, aquests col·lectius, a l’hora d’emprendre, han de 

tenir en compte les barreres amb què es poden trobar i cercar mesures cor-

rectores abans de tirar endavant el seu projecte. 

 

Continuant aprofundint en l’entorn econòmic i empresarial, identifiquem 

l’existència d’una sèrie de lobbies, o grups d’interès formats majoritàriament 

per homes, fills d’una determinada generació, que han originat una cultura 

empresarial molt jeràrquica i masculinitzada, que perpetuen una sèrie de 

valors i pràctiques empresarials que posen fortes restriccions a l’entrada de 

determinats col·lectius.  

 

Això provoca que aquests àmbits, on es gestiona informació i recursos im-

prescindibles per a qualsevol projecte, i alhora s’acumula una gran part del 

poder de decisió sobre altres factors estructurals, no estiguin oberts a tota la 

població. 

 

No és estrany que en determinades institucions empresarials, alguns 

col·lectius, com per exemple els més joves, les dones i les persones immi-

grants de determinades procedències, no hi siguin presents. Aquest fenomen 

provoca un repartiment poc equitatiu dels recursos, i del poder de decisió, 

alhora que és un fre per tal que aquests col·lectius defensin els seus interes-

sos, principalment, econòmics i empresarials. 

 

En resum, vivim en un entorn econòmic i empresarial on encara no existeix 

una igualtat d’oportunitats per a totes les persones, independentment dels 

seus factors personals, i aquest fet provoca una forta limitació a la creació, 

consolidació i creixement dels seus projectes. 
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D’altra banda, les característiques i els valors de les institucions amb poder 

econòmic actuals estan allunyats dels valors, principis i comportaments que 

sustenten moltes de les persones emprenedores de l’era del coneixement.  

 

Tal com hem vist anteriorment, són organitzacions molt jerarquitzades, amb 

estructures rígides i endogàmiques, molt tradicionals, és a dir, poc innovado-

res, amb poca diversitat (per la qual cosa és difícil l’entrada de persones amb 

altres factors personals diferents dels que tenen els seus membres) i que 

adopten models de gestió poc participatius i democràtics i molt competitius, 

fet pel qual mostren actituds molt individualistes i comportaments molt poc 

cooperatius, en detriment del treball en equip.  

 

Fruit d’aquesta cultura empresarial, trobem que els referents que es presen-

ten a la societat com a professionals i empresaris d’èxit no representen allò 

que valoren moltes persones emprenedores. Això provoca que se sentin 

allunyades d’aquests referents i, consegüentment, també dels escenaris que 

ocupen. El fet de no ser present ni visible en determinats entorns o espais 

provoca que tampoc es pugui aprofitar l’avantatge que implica tenir accés a 

determinada informació i recursos i, sobretot, tenir poder de decisió sobre 

determinats factors estructurals. 

 

En aquest entorn econòmic i empresarial, també cal que tinguem en compte 

el paper que exerceixen les institucions financeres en la viabilitat del nostre 

projecte. Tal com hem apuntat anteriorment, la facilitat d’accés al sistema 

financer tradicional, l’existència d’altres sistemes alternatius per a finançar el 

nostre projecte, el tipus d’oferta financera o les condicions per a emprene-

dors i/o empresaris seran factors que caldrà tenir en compte. Molts d’aquests 

aspectes, tal com passa en els altres àmbits, es troben vinculats amb els nos-

tres factors personals, independentment de la idea de negoci o tipus 

d’iniciativa. 

 

La possibilitat de disposar de garanties o avals, el poder adquisitiu, la trajec-

tòria o la situació laboral en un determinat moment, i inclús l’edat o el gè-

nere, són factors determinants a l’hora d’obtenir finançament. Aquestes 

barreres es veuen agreujades pel fet que a Espanya no hi ha un tipus de ban-

ca especialitzada, ni tan sols sensibilitzada ni orientada a projectes emprene-

dors, tal com passa en altres països.  

 

Si parlem de l’entorn tecnològic, en primer lloc, encara hi ha una manca 

d’accés universal als recursos que ofereix, i això representa un fre per a mol-

tes persones amb determinats factors personals, com la manca 

d’alfabetització digital per falta de formació o l’accés limitat als recursos per 

motius geogràfics, entre d’altres.  
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Així doncs, alguns col·lectius no han accedit de manera general a formaci-

ons de base tecnològica o amb un determinat perfil més tècnic. Aquest fet es 

tradueix en la poca presència d’aquestes persones en determinades activitats 

o sectors o en una utilització menor de les TIC en les empreses que es creen.  

En segon lloc, bona part del teixit empresarial encara no està suficientment 

sensibilitzat amb el món tecnològic, motiu pel qual no acaba d’integrar les 

TIC en els seus negocis de manera generalitzada. Parlem de sectors més tra-

dicionals, com, per exemple, el cas del comerç de proximitat. 

 

En tercer lloc, els recursos tecnològics no s’utilitzen per a fomentar el canvi 

de valors i permetre, així, un canvi de la cultura empresarial, fet que moltes 

vegades representa més una barrera que una oportunitat.  

 

En resum, els factors estructurals ens afectaran de manera diferent en funció 

dels factors personals i competencials que tinguem. Per exemple, si tenim 

fills, i alhora, poc suport familiar i un poder adquisitiu baix (tots factors 

personals), davant d’un nombre insuficient de places de guarderies (factor 

estructural) tindrem més dificultat de conciliar la nostra vida personal amb 

l’empresarial. 

 

I a l’inrevés, en funció del tipus d’entorn en què ens haguem desenvolupat 

al llarg de la nostra vida, haurem adquirit i millorat més un tipus de compe-

tències, en detriment d’unes altres. Prenent el mateix exemple, les dificultats 

de conciliació ens pressionen a cercar alternatives creatives que poden con-

sistir, per exemple, a crear una xarxa de suport amb altres pares i mares, 

desenvolupant més les relacions interpersonals i la comunicació. O senzi-

llament, ens pressiona a millorar la comunicació i la negociació amb les 

altres persones de l’entorn familiar per assolir un repartiment més equitatiu 

de les funcions, tasques i responsabilitats familiars. 

 

Tal com veurem més endavant, les barreres de l’entorn són una oportunitat 

per a desenvolupar una sèrie de competències a un nivell superior. Sigui com 

sigui, els tres grups de factors –estructurals, personals i competencials– 

s’interrelacionen els uns amb els altres i provoquen que un determinat factor 

s’hagi creat per la influència dels altres i, alhora, aquests existeixin per la 

presència del primer.  

  

Les competències emprenedores 

 

És sabut que, en el mercat laboral, per a poder optar a una determinada ocu-

pació i desenvolupar una activitat laboral i/o professional de manera òpti-

ma, és necessari disposar d’un determinat conjunt de coneixements, habili-

tats, aptituds i actituds. D’aquesta manera, les empreses defineixen el perfil 

professional que requereixen per a l’acompliment òptim de les funcions i 

responsabilitats de cada lloc de treball. 
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En general, com més propers siguin el nostre perfil professional i el requerit 

per a una determinada ocupació i/o lloc de treball, la possibilitat de ser con-

tractats per una organització augmenta exponencialment. Dit d’una altra 

manera, com més gran sigui l’encaix del capital competencial propi amb el 

mapa competencial definit per l’ocupació a la qual volem optar, més gran 

serà la nostra ocupabilitat. Amb l’objectiu de facilitar aquest encaix, caldrà 

definir un pla de millora competencial i adquirir i/o millorar les competèn-

cies que ens manquen o que tenim en un nivell inferior. 

 

Així doncs, per a tirar endavant una iniciativa emprenedora i desenvolupar 

totes les activitats que requereix cada una de les fases que completen tot el 

procés emprenedor, també ens cal disposar d’un conjunt de competències.41 

 

En el mercat laboral, el fet de no disposar de les competències requerides pel 

perfil professional de referència comporta disposar d’una ocupabilitat baixa, 

que es tradueix a tenir menys possibilitats d’accedir a un lloc de treball. Per 

aquest motiu, qualsevol persona que vulgui treballar per compte d’altri se 

sentirà fortament motivada per a millorar-ne l’ocupabilitat, i per tant, les 

competències. En canvi, el fet de no disposar d’un determinat perfil empre-

nedor no ha estat mai per a ningú un impediment per a tirar endavant la 

seva iniciativa, tot i que suposi una elevada probabilitat de fracàs. 

 

Un dels principals indicadors que demostren que en moltes ocasions les 

persones tiren endavant iniciatives empresarials sense el perfil requerit, o 

sigui, sense disposar de les competències necessàries, és la taxa elevada de 

mortalitat empresarial que es viu a Espanya al llarg de les dècades i, alhora, 

les dificultats que tenen moltes persones empresàries a consolidar la seva 

activitat i seguir creixent. Aquesta tendència es manté estable al llarg de les 

dècades, independentment de la conjuntura econòmica.  

 

Tanmateix, encara són moltes les persones que atribueixen el seu fracàs em-

presarial o la inviabilitat de les seves empreses a factors de caràcter purament 

econòmic o conjuntural. 

 

Per tant, és important disposar d’una metodologia que permeti identificar el 

nostre capital competencial, comparar-lo amb el perfil emprenedor de refe-

rència i dissenyar i executar un pla de millora competencial. En la bibliogra-

fia recomanada s’exposen un conjunt de treballs42 que tenen aquesta finali-

tat. 

 

Tot i la recomanació de seguir un procés d’avaluació competencial de mane-

ra sistemàtica, el fet de no disposar d’un determinat perfil emprenedor no 

serà mai un impediment per a posar en funcionament la nostra empresa. 

Allò que podem afirmar, sense por d’equivocar-nos, és que com més adequat 

sigui el nostre perfil emprenedor i disposem de més competències per a em-

prendre, més elevada serà la probabilitat d’èxit del nostre projecte. 

41Zaragoza i Torres (2010). 

42Zaragoza i Torres (2010-
 2012). 
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3.2. Les fases del procés emprenedor, en clau de competències  

 

En termes generals, qualsevol iniciativa emprenedora exigeix passar per dife-

rents fases i, en cadascuna, caldrà desenvolupar diferents activitats i posar en 

joc un conjunt integrat de competències (vegeu la figura 3): 

 

Figura 3. Fases d’un procés emprenedor 

 

 

Font: Zaragoza i Torres (2010) 

 

 

La generació d’idees 

 

Iniciem el procés emprenedor identificant o generant una o diverses idees 

susceptibles de convertir-se en la base d’un projecte viable tècnicament i 

econòmicament. 

 

A mesura que evoluciona la humanitat, les empreses, els mercats, les perso-

nes consumidores, etc., tenim la percepció que cada vegada és més difícil 

trobar aquella “idea genial” que serà l’origen o motor de la nostra iniciativa. 

Aquesta idea representarà el concepte de producte o de servei, l’empresa, etc. 

que, per la seva originalitat, plantejament, disseny, etc., ens asseguri la viabi-

litat i sostenibilitat de la nostra iniciativa. 

 

Les persones emprenedores, per a assegurar-nos al màxim la viabilitat d’un 

projecte, necessitem partir i seguir tenint idees originals que aportin valor 

afegit en un entorn tan competitiu i canviant com el que vivim. Si tenim 
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idees creatives i innovadores, tindrem més probabilitats de diferenciar-nos 

de les altres empreses i encertar en la diana del públic objectiu. 

 

La capacitat creativa i innovadora de la persona emprenedora 

 

Dues de les principals competències de què disposem per a poder generar 

idees són la creativitat i la innovació. Tot i que són dos conceptes diferents, 

van agafats de la mà; per tant, els podem definir conjuntament. Així, direm 

que aquests dos termes designen la capacitat de crear amb l’intel·lecte o la 

fantasia idees que introdueixin alguna novetat en el nostre projecte empre-

sarial.  

 

La creativitat es considera una eina de la innovació i és una capacitat huma-

na que qualsevol persona pot desenvolupar i posar en joc en tot tipus de 

projectes, sectors i activitats.  

 

“Des d’un punt de vista metafòric, es pot afirmar que la naturalesa és creati-

va. L’evolució biològica és pura creativitat i innovació [...] . Des dels primers 

éssers vius que van aparèixer en el nostre planeta fa uns 3.500 milions 

d’anys no han deixat de sorgir centenars de noves formes, cada cop més 

complexes, per evolució de les precedents. La pressió de l’entorn és en bona 

part la responsable d’aquesta evolució”. (J. M. Bermúdez de Castro (2010). La 

evolución del talento. Barcelona: Debate.) 

 

Un entorn motivador potencia la creativitat i la innovació, les fomenta i, 

fins i tot, en premia l’existència. L’absència d’obstacles, o trobar-ne míni-

mament, per a la implementació d’una idea creativa i innovadora 

n’afavoreix la posada en marxa. No obstant això, la biologia evolutiva, així 

com la nostra pròpia experiència, demostren que certa pressió de l’entorn 

moltes vegades potencia la capacitat creativa i innovadora i permet 

l’evolució i el desenvolupament de les persones en tots els àmbits. 

  

En aquest sentit, no hem de confondre el tipus de pressió que exerceix 

l’entorn i que ens empeny a desenvolupar competències per a superar barre-

res i ser competitius, amb altres barreres originades per un sistema de creen-

ces format pel mateix procés de socialització, que limiten el nostre desenvo-

lupament competencial i, consegüentment, la viabilitat de les nostres 

iniciatives i projectes futurs.  

 

Algunes d’aquestes creences socials tenen una influència directa en el desen-

volupament de la nostra capacitat creativa i innovadora. Tal com detallarem 

més endavant, hi ha un gran ventall de valors, hàbits, costums, etc. que 

poden ser un obstacle a l’hora de realitzar processos d’anàlisi diferents d’allò 

que generalment és acceptat; en aquest sentit, obstaculitzen la nostra capaci-

tat per a crear i innovar en tots els àmbits, principalment en l’empresarial. 
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Per exemple, pensar que la creativitat és una capacitat exclusiva de persones 

especials o de “genis”, que és exclusiva del sector artístic o cultural; o bé 

pensar que la innovació tan sols la poden desenvolupar, principalment, 

empreses de base tecnològica o que basen la seva activitat en descobriments 

científics. 

 

A banda dels obstacles més aviat racionals, originats per creences de l’entorn 

sociocultural, n’hi ha d’altres que podem trobar a l’hora de generar idees 

creatives i innovadores: obstacles emocionals, fruit de la por que ens genera 

que la nostra idea no s’entengui, no s’accepti o no agradi o, fins i tot, pugui 

ser qualificada de ridícula o absurda, i obstacles relacionats amb la repressió 

de determinades conductes. En canvi, quan l’entorn celebra i premia les 

nostres accions ens sentim més animats a continuar treballant en una de-

terminada línia i seguim arriscant-nos. 

  

El fet de no invertir temps i recursos en la fase de generació d’idees, en la 

fase inicial o posteriorment en la fase de creixement, també és un obstacle 

important a la creativitat. Precisament per aquest motiu és molt important 

tenir un pla de recerca, desenvolupament i innovació que vetlli per continu-

ar creant idees i innovant. 

 

Una altra creença molt generalitzada entre les empreses petites és pensar 

que, tenint en compte la seva dimensió, amb capacitats i recursos interns 

reduïts, no poden disposar d’un pla d’R+D+I. 

 

Hi ha una gran varietat d’accions i eines per a poder desenvolupar aquests 

tipus de plans, només cal dedicar-hi una part del nostre temps, de manera 

regular, i comptar amb la participació del nombre més elevat de persones 

amb les quals vulguem compartir el projecte.  

 

La influència de l’entorn: barreres a la creativitat i innovació 

 

L’entorn econòmic i empresarial té un paper ambivalent.43 D’una banda, 

pressiona i modela un determinat entorn que mantingui els models i les 

estructures existents, la cultura empresarial imperant i els grups de poder 

dominants. De l’altra, manté un discurs d’exigència i necessitat de creativitat 

i innovació, de reinvenció dels sectors econòmics, especialment dels més 

tradicionals, per a subsistir en un entorn de crisi. 

 

Aquest discurs afavoreix, preferentment, la generació de projectes de base 

tecnològica, els quals obtenen el màxim suport en l’àmbit de l’R+D+I i en 

àmbits com la internacionalització i l’ús de les TIC, principalment per part 

del sector públic. 

 

La resta de sectors i activitats, amb poca o escassa presència en circuits inter-

nacionals i amb menys ús de les TIC, tenen una especial dificultat per a tro-

43Torres (2011). 
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bar solucions als problemes que se’ls plantegen per a finançar activitats 

d’R+D+I. 

 

Al mateix temps, per a les persones emprenedores en general i per a les per-

sones que dirigeixen models de negoci de caràcter més tradicional, la supe-

ració d’aquestes dificultats constitueix un estímul. La pressió de l’entorn els 

empenyerà a cercar nous models de negoci, que donin resposta a les noves 

exigències dels mercats, amb solucions creatives i estratègies innovadores 

que els permetin ser competitius. 

 

A continuació s’exposen un conjunt de barreres o factors que poden limitar 

la capacitat creativa i innovadora de les persones emprenedores i empresàri-

es: 

 

 Barreres socioculturals: algunes creences socials tenen una influència 

directa en el desenvolupament de la nostra capacitat creativa i 

innovadora. Per exemple, un gran ventall de valors, hàbits, costums, etc. 

poden ser un obstacle a l’hora de realitzar processos d’anàlisis diferents 

d’allò que generalment és acceptat; en aquest sentit, obstaculitzen la 

nostra capacitat per a crear i innovar en tots els àmbits, principalment en 

l’empresarial. 

 

Per exemple, la innovació implica un risc, en primer lloc perquè no existeix 

la seguretat que tingui els resultats esperats, i en segon lloc, perquè en ser 

diferent d’allò que es coneix és probable que les nostres idees no siguin es-

coltades ni acceptades en un primer moment. En aquest sentit, alguns hàbits 

de comportament de les persones del conjunt de la nostra societat estan 

molt influenciats per una sèrie de valors, fortament originats en la cultura 

judeocristiana que alimenten la nostra por d’equivocar-nos, la por al fracàs, 

que inclou la por a la poca acceptació de les nostres idees, etc. 

 

D’altra banda, el fet de valorar la seguretat per sobre del risc fins al punt de 

no perseguir les pròpies motivacions i interessos, de no voler comportar-nos 

de forma diferent de com espera la resta i, sobretot, tenir una concepció del 

fracàs molt negativa són indicadors de la poca activitat innovadora del nos-

tre teixit empresarial. 

 

Altres creences limitadores són, per exemple, pensar que la creativitat és una 

capacitat que posseeixen únicament persones especials o “genis”, que és 

exclusiva del sector artístic o cultural; o bé pensar que la innovació tan sols 

la poden desenvolupar, principalment, empreses de base tecnològica o que 

basen la seva activitat en descobriments científics. 

 

La creativitat-innovació implica tenir una actitud determinada davant la 

vida; per tant, no és estrany que moltes persones, abans d’arribar a aquesta 

situació de crisi, tampoc s’havien atrevit a crear i innovar en les seves empre-
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ses o engegar una nova iniciativa, o senzillament, proposar canvis en 

l’organització on treballaven per compte d’altri, etc.  

 

Així ho demostra l’actitud que prenen moltes persones, en preferir reservar-

se la seva opinió i idees per por de la reacció de l’entorn i, sobretot, de per-

dre el seu treball per compte d’altri. Aquesta por es veu reforçada per la cre-

ença que un treball per compte d’altri és l’única manera d’aconseguir una 

estabilitat econòmica. 

 

 Barreres competencials: la capacitat de crear i innovar implica posar en 

joc un conjunt de competències transversals de forma interrelacionada, 

com són la relació interpersonal, la comunicació i el treball en equip, 

l’adaptabilitat, la negociació i la gestió de les emocions, entre d’altres. En 

moltes ocasions, una actitud individualista, poc col·laborativa i rígida, o 

sigui, aferrada als nostres hàbits de comportament i, per tant, al nostre 

sistema de creences i valors és una barrera per a innovar. 

 

D’altra banda, la identificació, millora i adquisició de les competències 

transversals requereix conèixer i aplicar una metodologia sistemàtica i con-

creta que s’hauria de treballar des de la infància. L’entorn educatiu, en cap 

dels nivells, ha potenciat aquest tipus de metodologies de manera directa, 

per la qual cosa la majoria de persones arriben a l’edat adulta sense conèixer 

el capital competencial que tenen i, per tant, sense informació ni eines per a 

poder millorar algunes competències clau per a desenvolupar-se personal-

ment, professionalment i empresarialment, com per exemple la capacitat 

creativa i innovadora. 

 

 Barreres de la cultura empresarial: probablement, algunes de les 

competències que hem exposat en aquest apartat no es poden posar en 

joc de forma òptima en un determinat entorn empresarial, a causa dels 

valors i les pràctiques imperants. 

 

Tal com ja hem esmentat, una cultura empresarial jeràrquica i autoritària no 

potencia valors com la llibertat per a expressar les nostres idees i desenvolu-

par la pròpia autonomia de pensament i el criteri personal; la proactivitat, 

que, a diferència de les estratègies reactives, facilita la recerca participativa 

en la generació del coneixement; la sensibilitat per a percebre i reconèixer 

les possibilitats creatives d’altres persones i de l’entorn; la creativitat, com a 

desenvolupament i exploració del propi talent, propiciant l’aportació d’idees 

imaginatives i originals. Tots aquests valors són una condició necessària per 

a poder potenciar la capacitat creativa i innovadora de les persones d’una 

organització i, per tant, per a augmentar-ne la viabilitat. 
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 Barreres emocionals: en un entorn sociocultural com el descrit, farcit de 

creences limitadores i una cultura empresarial que no potencia els valors 

anteriorment descrits, és natural que les persones es trobin amb obstacles 

emocionals. 

 

En moltes ocasions, aquest tipus d’obstacles es presenten en la fase de gene-

ració d’idees, quan la idea en qüestió és qualificada com a ridícula o absurda. 

Tots sabem que una idea aparentment ridícula, degudament treballada i 

matisada, pot resultar excel·lent; per tant, no s’ha de tenir por de comunicar 

les idees, per absurdes o ridícules que puguin semblar. 

 

Per a superar aquest tipus d’obstacles i, alhora, prevenir que les altres barre-

res no suposin l’abandó de les nostres idees creatives i innovadores, és im-

portant entrenar la competència de gestió de les emocions i de gestió de les 

situacions d’estrès. 

 

Precisament per aquest motiu, és important crear un entorn facilitador, que 

potenciï la capacitat creativa i innovadora, un entorn que podem anomenar 

entorn intel·ligent. Alguns elements que afavoreixen la creació d’entorns 

creatius que construeixen escenaris potenciadors de la innovació són: 

 

 La potenciació de determinats valors com la proactivitat, la llibertat, 

l’autonomia de pensament, l’absència de prejudicis, etc. 

 Una visió global de procés, que impliqui un aprenentatge constant i 

afavoreixi la gestió de l’error i el fracàs, entenent-los com una 

oportunitat d’aprenentatge. 

 La creació d’experiències compartides amb altres persones amb les quals 

intercanviem idees, projectes i valors que facilitin la creació d’un entorn 

de seguretat emocional. 

 El treball cooperatiu i col·lectiu, per a poder augmentar el poder de 

transformació que té la creativitat. 

 El treball en xarxa, que potencia equips formats per persones de 

diferents sectors o àmbits del coneixement. 

 La definició i implementació d’una “cultura de la innovació”44 en el 

projecte o organització. 

 

És important tenir en compte que la capacitat de crear i innovar en les orga-

nitzacions no ha de ser entesa com una capacitat d’una àrea o departament 

específics o de l’experiència d’un únic treballador. Per a formar una organit-

zació innovadora cal entendre la innovació en sentit transversal, que es fo-

namenta en el desenvolupament de les capacitats i l’aportació de totes les 

persones, independentment del càrrec, rol, funcions i/o tasques. D’aquesta 

manera, qualsevol persona que estigui relacionada amb un projecte o amb 

l’activitat d’una organització, de manera interna o externa, pot contribuir a 

crear i innovar. 

 

44Gleiser (2008). 
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Un bon exemple el trobem en una nova estratègia en l’àmbit de l’empresa 

que situa la clientela en el centre de l’organització, denominada integració 

del client. Aquesta estratègia constitueix, al seu torn, un excel·lent meca-

nisme de l’empresa per a conèixer-ne l’opinió i donar-li l’oportunitat que 

aporti millores i noves idees: “Mitjançant la cooperació amb els clients, les 

empreses poden accedir a certs recursos i capacitats que no posseeixen i que 

són necessaris en els processos de desenvolupament de nous productes”.45 

 

L’origen de les idees 

 

Però quin és l’origen de les idees? Hi ha moltes tècniques i sistemes per a 

generar idees creatives i innovadores, però allò que volem apuntar aquí és 

que les idees es troben precisament en el nostre entorn, i no en el nostre 

cervell, com acostumem a creure.  

 

Així doncs, podem dir que algunes de les fonts d’idees són: 

 

 L’observació d’altres projectes, empreses, situacions, activitats, etc., tant 

en l’àmbit formal com informal, mitjançant la qual podem identificar 

necessitats de les persones que hi interactuen no cobertes o cobertes de 

forma insuficient. 

 L’anàlisi dels factors en diferents entorns –polític, econòmic, 

sociocultural, tecnològic, legal i ecològic–, mitjançant la qual podem 

trobar elements que, combinats correctament, generin noves idees; i 

també ens podem avançar als canvis socials, culturals; és a dir, avançar-

nos als canvis dels hàbits de consum i de noves necessitats que 

inevitablement provoquen els canvis de l’entorn, com per exemple, les 

diferents crisis. 

 Per exemple, l’entorn sociocultural és un bon entorn per a explorar 

costums i tradicions que podem actualitzar. 

 L’exploració dels nostres interessos i motivacions, a través de hobbies, 

activitats lúdiques i inclús les funcions laborals, mitjançant la qual 

podem identificar les competències que tenim i que aporten valor afegit. 

 La cooperació amb els projectes d’altres persones emprenedores, 

mitjançant la qual podem aportar idees que siguin un valor afegit per al 

projecte. 

 La consumició com a usuaris de productes i serveis, mitjançant la qual 

ens pot resultar més fàcil identificar algun aspecte del producte o servei 

que consumim susceptible de ser millorat i, alhora, cercar-hi la manera 

de fer-ho, introduint una varietat, etc.  

 La realització de viatges, a través dels quals es poden conèixer models de 

negocis, productes i serveis, o bé necessitats per cobrir que podem 

importar a casa nostra. 

 Altres. 

 

 

45A. Jiménez Zarco; M. P. 
 Martínez Ruiz; V. Barba 
 Sánchez. 
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Algunes formes que pot prendre la creativitat i la innovació: 

 

 Adaptar productes, serveis i/o models de negoci ja existents a col·lectius 

o grups de consumidors que inicialment no en són el públic objectiu. 

 Adaptar, modificar i transformar productes i/o serveis existents aportant 

un valor afegit al públic a qui va dirigit, o cercar nous usos o formes 

d’utilitzar-los. 

 Recuperar productes o serveis del passat, rescatant-ne també la necessitat 

a què responia però que, alhora, sigui capaç de cobrir una necessitat 

actual. 

 Oferir serveis i/o productes complementaris d’altres productes i/o serveis 

que estan implementats i consolidats en el mercat. 

 Oferir serveis existents, però aportant noves metodologies i noves 

solucions que haguem desenvolupat nosaltres mateixos. 

 Altres. 

 

A banda de la idea que ens servirà de motor, també podem desenvolupar la 

capacitat creativa i innovadora amb molts aspectes del nostre projecte: 

 

 en la manera de comercialitzar el nostre producte o servei, 

 en la forma de fixar els preus, 

 en la manera de promocionar-nos, 

 en la forma i mitjà de distribució, 

 en les tècniques, tecnologies i metodologies utilitzades: incorporar nous 

sistemes o subsistemes, noves prescripcions, noves maneres de 

racionalitzar processos productius, incorporant noves tecnologies, nous 

mètodes etc., 

 en les formes d’organització i de gestió: de la producció, de la relació 

amb proveïdors, mediambiental, eficiència energètica, logística i 

distribució, en la gestió de l’equip humà, en els sistemes de gestió 

empresarial, etc. 

 

Tot i que, com hem defensat, les idees no estan en el nostre “cap”, gràcies al 

fet que disposem d’un cervell amb una elevada capacitat operativa i una 

ment molt flexible podem abordar un gran nombre de situacions diferents 

amb suficient solvència i oferir solucions molt variades. Un persona “in-

tel·ligent” probablement no realitzarà una tasca de manera automàtica du-

rant massa temps. 

 

Segons la neurobiologia de la creativitat, una sèrie de regions cerebrals 

s’encarreguen de desenvolupar la creativitat. Amb els estímuls i un entrena-

ment adequat podem fixar i desenvolupar habilitats en el nostre cervell que 

ens donaran aptituds per a crear. 

 

Tot i que el cervell és l’òrgan responsable de processar i combinar la infor-

mació, les idees estan en l’entorn. El cervell s’encarregarà de combinar els 
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diferents elements que siguem capaços d’identificar en el nostre entorn, i de 

forma creativa i innovadora cobrir una o diverses necessitats que tinguin un 

grup de persones determinades o, fins i tot, generar-ne de noves, en forma 

de serveis i productes. 

 

Alhora, la idea que existeixi un cervell social, entès com una xarxa de cer-

vells individuals connectats per a desenvolupar idees, ens ajuda a veure que 

per a generar idees no en tenim prou amb el nostre cervell individual. Tal 

com explica José María Bermúdez en el seu llibre La evolución del talento, el 

progrés de la humanitat no ha estat fruit d’individus sols, sinó de la interac-

ció i el desenvolupament d’aquest cervell social.  

 

Així doncs, gràcies al procés de socialització, de la relació entre les persones i 

la connexió de pensaments, és possible ser persones més creatives. Precisa-

ment, com més informació obtinguem i gestionem del nostre entorn –tant si 

és de forma directa, mitjançant l’observació o la vivència personal, o perquè 

compartim el coneixement amb altres persones– i més gran sigui la capacitat 

per a transformar-la, podrem generar moltes més idees que aportin valor. 

 

D’aquesta manera, ja no tindrem la percepció que ja “està tot inventat” i 

estarem menys temptats de reproduir o, millor dit, “copiar” projectes que ja 

existeixen com a sortida empresarial i en moltes ocasions com a excusa per a 

no desenvolupar determinades competències i afrontar barreres i limitaci-

ons. 

 

De fet, tal com explicarem més endavant, el nivell d’informació, 

l’oportunitat i possibilitat d’analitzar-la, gestionar-la i transformar-la estarà 

determinada per una sèrie de competències com, per exemple, la competèn-

cia de diagnosi i identificació, la disposició a l’aprenentatge, la situació en el 

context i les relacions interpersonals, entre moltes d’altres.  

 

Per tant, hi podem afegir altres competències: la comunicació, les relacions 

interpersonals i treball en equip, que són clau a l’hora de generar idees per 

a construir aquest cervell col·lectiu; la gestió de les emocions i de situacions 

d’estrès, per a superar tots els obstacles en el moment de desenvolupar la 

capacitat creativa; i l’adaptabilitat, per a cercar estratègies de resposta als 

obstacles i limitacions que ens trobem a l’hora de definir la idea. 

 

Noves oportunitats per a crear i innovar 

 

En el nou paradigma econòmic és cabdal la capacitat de generar idees d’una 

naturalesa determinada, tant a l’inici com durant tota la vida de l’empresa. 

Tots els canvis de l’entorn esdevinguts en els darrers anys ens condueixen 

inexorablement a un nou model econòmic que estarà basat principalment 

en un nou factor productiu: el coneixement. 
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Això implica que totes les organitzacions que vulguin sobreviure a la situació 

de crisi actual hauran de deixar enrere totes les activitats que no aportin 

valor afegit, i hauran de ser capaces d’adaptar-se al nou context canviant i a 

diferenciar-se de la forta competència, intensificada a causa de la globalitza-

ció i la generalització de les TIC.  

 

Per tant, les persones que projecten crear una nova empresa haurien de co-

mençar amb activitats que estiguin alineades amb les exigències d’aquest 

nou paradigma.  

 

Això només serà possible si analitzem aquest entorn en profunditat i identi-

fiquem tots els factors que hi intervenen, així com el seus possibles efectes. 

Només així podrem posar mesures correctores als factors que amenacen el 

nostre projecte i aprofitar les oportunitats. Hem de pensar que, tal com passa 

amb la pressió de l’entorn, que ens ajuda a desenvolupar-nos més i millor, 

moltes vegades les oportunitats apareixen en forma d’amenaces disfressades. 

 

Els mateixos canvis que comporta qualsevol crisi i que, d’entrada, vivim de 

forma negativa originen noves necessitats, que apareixen en forma de nous 

hàbits i costums. Aquestes últimes ofereixen noves oportunitats, perquè 

impliquen haver de generar noves activitats per a cobrir-les, i les empreses 

poden traduir aquesta necessitat en nous productes i serveis o a millorar-ne 

els que ja existeixen.  

 

Aquestes noves oportunitats d’activitat empresarial són recollides en els 

nous jaciments d’ocupació, concepte desenvolupat a partir del Llibre blanc 

de Delors, publicat per la Comissió Europea l’any 1993. Constitueixen noves 

oportunitats o es consideren nous jaciments d’ocupació els àmbits següents: 

les tecnologies de la informació i la comunicació, atenció a les famílies i a la 

dependència, el medi ambient, l’oci i la cultura, la millora de la qualitat de 

vida, i el foment de l’emprenedoria. 

 

En aquest sentit, l’autèntica revolució ha vingut de la mà de les tecnologies 

de la informació i la comunicació (TIC). Totes aquestes activitats tenen com 

a denominador comú que el factor més important són les persones; els seus 

coneixements, les seves habilitats, aptituds i actituds esdevenen els autèntics 

agents de canvi en un nou model propi de l’economia del coneixement. 

 

Finalment, tal com apunta Richard Florida, en aquesta nova era del conei-

xement també ens trobem amb una nova classe social, la classe creativa, 46 

que tenen unes necessitats que converteixen les persones integrants 

d’aquesta classe en clients potencials d’una gran varietat i tipus de productes 

i serveis i esdevenen, així, una oportunitat per a engegar nous negocis. 

 

 

 

46R. Florida (2010). La clase 
creativa. La transformación 
de la cultura, del trabajo y el 
ocio en el siglo XXI. 
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ANÀLISI DE LA IDEA O INICIATIVA EMPRENEDORA 

 

Disposar d’una idea de negoci no significa que estiguem davant d’un projec-

te viable tècnicament i econòmicament. Precisament per aquest motiu, una 

de les principals amenaces d’una iniciativa és passar directament de la fase 

d’identificació de la idea de negoci a la posada en funcionament de 

l’activitat.  

 

Si volem minimitzar el risc de fracàs, cal invertir el temps suficient per a 

avaluar la viabilitat de la idea de negoci, elaborant un projecte empresarial i 

realitzant de forma adequada i equilibrada tant l’anàlisi estratègica com 

l’operativa.  

 

Un cop dissenyat tot el projecte, caldrà elaborar un pla de treball on es defi-

niran totes les fases, les activitats i els recursos que haurem d’executar en el 

moment que posem en marxa l’empresa. La fase d’anàlisi hauria d’esdevenir 

la fase del procés amb un nivell més elevat d’investigació, d’experimentació, 

de formació i d’entrenament de competències.  

 

Tot i que hem situat aquesta fase entre la generació d’idees i la consolidació 

de l’activitat, si entenem que el projecte està en continu creixement, no 

hauríem de deixar de crear ni innovar mai i, per tant, cal seguir “analitzant” 

totes les parts del projecte durant tota la vida de l’empresa. 

 

En aquesta fase, les competències clau serien totes les relacionades amb la 

capacitat d’identificar i diagnosticar factors, interns i externs, amb l’objectiu 

d’identificar els factors del macroentorn i del microentorn; la comunicació i 

relació interpersonal, que ens permetran entrar en contacte amb totes les 

persones que exerciran certa influència en el projecte (clientela potencial, 

proveïdors, entitats financeres, grups d’influència, etc.), i alhora crear una 

xarxa amb futures persones col·laboradores per a compartir la informació i 

coneixement; la visió estratègica, per a poder fer una anàlisi estratègica, i ser 

capaç de definir una missió, una visió i uns valors que vetllin per la consoli-

dació i creixement del projecte a llarg termini, i fixar objectius; la planifica-

ció i la negociació, per a identificar les activitats i els recursos necessaris en 

cada una i obtenir i assignar els recursos disponibles. 

 

POSADA EN FUNCIONAMENT 

 

La fase de posada en marxa és una de les més decisives, encara que aparent-

ment més senzilla, ja que es confon amb el moment de la inversió dels re-

cursos econòmics necessaris a l’inici i els tràmits legals per a iniciar una acti-

vitat.  
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Generalment, l’obtenció dels recursos per a la inversió inicial marca l’inici 

de l’activitat, encara que no haguem finalitzat la fase d’anàlisi. Així doncs, 

les presses per passar a l’acció, per començar a generar ingressos, la necessitat 

d’aprofitar un tipus concret de finançament o ajuda o senzillament el mo-

ment idoni de la temporalitat del negoci (per exemple, no perdre’s la cam-

panya de Nadal) fan que passem directament de la idea a la posada en funci-

onament, sense analitzar-la adequadament. 

 

Quan invertim poc temps en la fase d’anàlisi, iniciarem l’activitat sense uns 

indicadors qualitatius ni quantitatius suficients, que provin més o menys 

l’efecte i els resultats que tindrà la nostra idea quan comenci a caminar, o 

sigui, quan la posem en funcionament en el mercat.  

 

La fase de posada en marxa implica executar el pla estratègic que haurem 

definit en la fase d’anàlisi. En aquesta fase, necessitarem un pla de posada en 

funcionament i de contingència que ens ajudi a seguir tots els passos de 

manera sistemàtica i ordenada de la posada en funcionament de l’activitat 

(activitats, persones que hi intervindran, temps i recursos que necessitarem, 

etc.) i que alhora prevegi diferents escenaris amb diferents alternatives en cas 

que el pla estratègic no s’adeqüi a la realitat; es tracta d’allò que anomenem 

un pla b (o pla de contingència), que dóna resposta a la pregunta què passa 

si les coses no van com havíem pensat? 

 

En aquesta fase, hi ha una sèrie de competències que són clau, com la inici-

ativa i l’autonomia, per a poder passar a l’acció; la gestió de les emocions i 

l’estrès per a poder superar l’experiència que representa el nou escenari, i 

també les situacions i factors imprevistos; tot el grup de competències que 

integren la relació, per a relacionar-nos amb la clientela, l’equip humà, em-

preses proveïdores; la competència d’adaptabilitat, per a adaptar el projecte 

als imprevistos i factors que havíem previst de manera diferent, per a adap-

tar-nos a allò que acaba passant a la realitat.  

 

La influència de l’entorn en la iniciativa-autonomia 

 

L’entorn també exerceix una forta influència en la competència iniciativa i 

autonomia. Entre els factors més rellevants que poden potenciar-la o limitar-

la, hi tornen a tenir un paper molt important els descrits per a 

l’emprenedoria en general: la concepció que tinguem entorn del concepte 

d’emprenedoria i del talent emprenedor, el concepte de fracàs i el referent de 

persona empresària d’èxit. 

 

D’aquesta manera, creure que la capacitat per a emprendre i promoure una 

activitat econòmica és una qüestió de talent innat pot frenar la nostra capa-

citat d’iniciativa per a dur a terme un projecte amb autonomia.  
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Aquest factor es veu reforçat per les característiques que la societat atribueix 

a una persona emprenedora i empresària. En moltes ocasions, es defineix un 

perfil emprenedor partint de característiques o trets de la personalitat (per-

sona amb propensió al risc, aventurera, hedonista, astuta, idealista, carismà-

tica, extravertida, etc.), en comptes de partir de les competències, o sigui, del 

conjunt de coneixements, habilitats, aptituds i actituds que és capaç de po-

sar en joc, adquirir o millorar. 

 

En aquest sentit, les competències són comportaments observables, a dife-

rència dels trets de la personalitat, i com a tals, es poden adquirir i millorar 

posant-les en joc o practicant-les. 

 

Atribuir trets de la personalitat, determinats per la genètica i el procés de 

socialització viscut, a una persona emprenedora és una limitació a les seves 

capacitats, perquè considerem si és o no és emprenedora, en comptes de 

considerar si sap, sap fer i vol aprendre les competències que hauria de posar 

en joc per a emprendre, independentment del perfil personal que tingui. 

Però també pot ser que una persona disposi d’un conjunt de competències 

adquirides en altres àmbits diferents del context empresarial que són neces-

sàries per a emprendre i que no les reconegui com a competències vàlides 

per a tirar endavant la seva iniciativa. Això ocorre –tal com hem explicat en 

l’apartat anterior– perquè, generalment, vinculem el concepte 

d’emprenedoria amb l’àmbit empresarial i subestimem les competències 

adquirides en iniciatives en àmbits informals. 

 

Un altre factor que limita la capacitat d’iniciativa i autonomia està forta-

ment relacionat amb les preferències laborals del context sociocultural. El fet 

d’anhelar l’estabilitat econòmica com el nostre principal objectiu en la vida 

frena la capacitat d’iniciativa. Tot i que, tal com hem comprovat, la millor 

garantia d’aconseguir l’estabilitat personal és disposar d’un ventall ampli i 

en bon nivell de competències que ens permeti desenvolupar un gran nom-

bre d’activitats i projectes, tant per compte propi com aliè. 

 

Finalment, a l’hora de desenvolupar la competència d’iniciativa-autonomia 

és important concebre de forma personal i individual l’èxit, allunyant-nos 

del concepte estereotipat, i considerar el fracàs com la principal font per a 

adquirir i millorar la resta de competències emprenedores. 

 

LA CONSOLIDACIÓ 

 

Es considera que entrem en la fase de consolidació d’un projecte en el mo-

ment en què assolim certa estabilitat de l’activitat empresarial. Generalment, 

coincideix amb el moment que el nivell i qualitat de la facturació, de la cli-

entela i/o dels projectes arriba als objectius que havíem fixat i es manté de 

forma estable en el temps. 
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Per aquest motiu és important que quan elaborem el pla estratègic fixem uns 

objectius concrets, realistes i assumibles, tant quantitatius com qualitatius, 

que assegurin un nivell d’ingressos que cobreixi totes les despeses i alhora 

ens permeti obtenir un cert percentatge de beneficis. Els resultats econòmics 

positius ens han d’assegurar la capacitat per a autofinançar-nos, indepen-

dentment que tinguem contrets deutes amb persones o entitats alienes a 

l’empresa. 

 

Un cop assolits els objectius, l’empresa estarà en una situació d’equilibri 

econòmic i financer i ja podrem considerar que hem consolidat el projecte 

empresarial. El que és natural, tal com ens passa personalment, és que un 

cop assolit un determinat nivell d’estabilitat, el projecte segueixi evolucio-

nant, creixent i desenvolupant-se amb noves idees i iniciatives. Aquest des-

envolupament no sempre implicarà créixer quantitativament, en termes de 

persones en l’equip o de facturació o d’expansió territorial, tal com veurem 

en la fase de creixement. 

 

En canvi, la realitat ens demostra que moltes empreses, un cop han arribat a 

consolidar l’activitat, deixen de crear i innovar i, per tant, de créixer. Moltes 

persones emprenedores, quan es converteixen en persones empresàries, per-

den el dinamisme. Un dels motius pels quals es produeix aquesta pèrdua de 

dinamisme, el trobem en la tendència a confondre i/o equiparar una inicia-

tiva amb l’inici del projecte. Així, un cop iniciat el projecte, deixem de tenir 

més iniciatives.  

 

Una de les creences arrelades en aquest país és la de relacionar l’exercici del 

rol d’emprenedor amb el fet d’engegar el projecte global i no tant amb el fet 

de ser capaç de generar diferents projectes o iniciatives al llarg de tot el camí 

emprenedor, encara que en tinguin l’origen en la primera iniciativa.  

 

La persona emprenedora hauria de tenir una disposició a l’aprenentatge, una 

capacitat d’iniciativa i un nivell de responsabilitat, entre altres característi-

ques, que li facin prendre la vida com un camí d’aprenentatge constant i 

enfocar-se a l’acció. Com ja hem dit, qualsevol persona pot desenvolupar 

aquestes competències, motiu pel qual la principal barrera per a convertir-

nos en persones emprenedores ja no la trobem en la forma estàtica que im-

plica sóc o no sóc emprenedor, sinó en el fet de voler o no voler desenvolu-

par les competències emprenedores i intentar posar mesures als factors per-

sonals i estructurals que ens suposen una limitació. 

 

D’aquesta manera, una persona pot esdevenir empresària perquè va iniciar 

una activitat econòmica i en té la titularitat però, en canvi, no posa en joc 

cap de les competències emprenedores que considerem necessàries, tot i ser-

ne capaç si engegués un pla de millora competencial. 
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Fins ara, una persona empresària podia viure durant molts anys de la seva 

activitat ja consolidada amb certa estabilitat; per tant, la creativitat i la in-

novació no eren una necessitat per a sobreviure. Amb el nou context, molt 

canviant i extremadament competitiu, la capacitat de seguir desenvolupant 

el projecte és una condició necessària per a sobreviure.  

 

La dificultat de creixement i desenvolupament s’intensifica perquè la perso-

na emprenedora acaba dedicant la major part del temps a la part operativa 

de la seva empresa i deixa de banda l’àmbit estratègic.  

 

Això passa per diferents motius: perquè la manca de recursos dificulta la 

formació d’un equip de treball, o bé per la manca d’algunes competències 

transversals, com la visió estratègica, o, com veurem més endavant, de com-

petències tècniques relacionades amb la direcció estratègica, entre d’altres. 

També pot ser causat per un sistema de creences que ens situa en una cos-

movisió molt estàtica i poc proactiva. 

 

Malauradament, moltes de les dificultats amb què es troba la persona em-

prenedora i empresària d’aquest país se segueixen justificant per la manca de 

recursos econòmics, encara que en la majoria de casos analitzats s’ha com-

provat que hauríem de cercar l’explicació en altres factors d’emprenedoria. 

 

EL CREIXEMENT 

 

Les empreses necessiten seguir generant idees per a créixer i ser competitives 

en un entorn tan canviant i competitiu. El procés emprenedor hauria de 

suposar l’evolució constant i dinàmica del projecte. El tipus de creixement, 

el ritme i el nivell que s’ha d’assolir el determinarà aquest nou model eco-

nòmic que exigeix a les empreses oferir més capacitat i millor de resposta a 

les necessitats de l’entorn, millorar la qualitat dels productes i serveis, així 

com l’eficiència i eficàcia, i més possibilitat de diferenciació, per tal 

d’incrementar-ne la competitivitat mitjançant la innovació contínua. 

 

Evolucionar com a empresa no sempre és sinònim d’incrementar el nombre 

de persones de l’equip o incorporar nous serveis o dirigir-se a nous mercats i 

expandir-se territorialment. Pot implicar, per exemple, noves maneres de 

gestionar l’equip humà, noves metodologies o noves formes de realitzar les 

activitats, millorar la gestió del coneixement, introduir les TIC, pensar en les 

necessitats d’altres col·lectius, etc. 

 

En definitiva, aquest nou context obliga a repensar contínuament la missió, 

la visió, els valors i els objectius, així com les estratègies escollides per a asso-

lir-los. Només així podrem aprofitar les oportunitats que vagin sorgint i al-

hora respondre a les noves exigències dels diferents entorns. 
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El 1942, l’economista i sociòleg austríac Joseph Schumpeter, considerat el 

pare de l’economia de la innovació, va popularitzar el concepte de destruc-

ció creadora, ideat pel sociòleg alemany Werner Sombart. D’aquesta forma, 

Schumpeter descriu el procés de destrucció creadora com el procés constant 

d’innovació que es dóna en l’economia de mercat, en el qual els nous pro-

ductes i serveis destrueixen les empreses i els models de negoci antics. Per a 

aquest economista, les innovacions de les persones emprenedores són la 

força que empeny el creixement econòmic sostenible a llarg termini, tot i 

que a curt i mitjà termini destrueixin el valor d’empreses ja consolidades.  

 

Si posem en l’eix central del procés emprenedor la persona emprenedora, i 

concretament, tal com anomena Schumpeter l’“emprenedor innovador” i el 

seu equip, arribarem a la conclusió que hi intervenen un conjunt de factors 

que tenen a veure més amb els factors del seu perfil que amb l’activitat o el 

sector en què vulgui projectar la seva idea.  

 

Finalment, les idees que generem en aquesta fase de creixement hauran de 

ser avaluades, tal com ho vam fer amb la primera idea que va ser el motor 

del projecte Per tant, tornarem a iniciar el cicle del procés emprenedor: crei-

xement-avaluació-posada en funcionament-consolidació-creixement. 

 

  

47J. Schumpeter (1942). 
 Capitalismo, socialismo y 
 democracia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Sombart
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
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