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La Cambra debatrà la Iniciativa per a
la Reforma Horària
Ce suma a la Setmana dels Horaris dedicant la Jornada de Comerç d'enguany a
aquest tema

La Cambra de Comerç de Manresa s'afegeix enguany a la celebració de la Setmana dels Horaris,
una iniciativa promoguda amb l'objectiu de posar sobre la taula els problemes d'organització del
temps que hi ha actualment a Catalunya i Espanya i presentar propostes per adequar els horaris
de manera que ciutadans i empreses siguin més productius i puguin conciliar millor la vida
personal i professional. És per aquest motiu que la Cambra dedicarà la Jornada de Comerç, que es
farà el dijous 11 de juny, a parlar de la Iniciativa per a la Reforma Horària de la mà del seu principal
promotor, Fabián Mohedano. Mohedano serà el ponent d'una jornada que s'ha titulat 'Les
empreses com a acceleradores de la reforma horària', amb una ponència que començarà a les 9 del
matí i és previst que finalitzi cap a les 11. L'assistència és gratuïta fent inscripció prèvia al 93 872
42 22 i a jmonge@cambramanresa.org.

Tot i que es tracta d'una jornada dedicada al sector del comerç, la Cambra vol fer-la extensiva al
conjunt d'empreses del territori, ja que la racionalització dels horaris afecta a empreses de
qualsevol sector i activitat. La Iniciativa per a la Reforma Horària vol incidir en la reforma dels
horaris actuals de manera que s'adaptin a uns temps més humans i cívics i d'aquesta manera,
repercuteixi positivament en la productivitat d'empreses i professionals, el benestar i la conciliació
de la vida laboral i familiar, la salut de les persones i la igualtat i l'equitat entre els ciutadans,
entre d'altres.

El projecte va arribar al Parlament de Catalunya el passat mes d'abril amb l'objectiu d'impulsar
una llei d'horaris que reculli les mesures d'impacte i especialment la regulació horària per avançar
les hores de dinar i de sopar i reduir d'aquesta manera les llargues jornades laborals amb grans
pauses per dinar. La voluntat dels promotors de la iniciativa, entre els quals hi ha professionals
del món de la sanitat i l'educació, experts universitaris i d'escoles de negocis, psicòlegs i sociòlegs,
entre d'altres, és que aquesta llei s'aprovi l'any 2016.
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EN DEU ANYS

Catalunya gestiona el 6,4% de
residus industrials per la via del
subproducte

Publicat 26/05/2015 13:38:49 CET

BARCELONA, 26 Maig (EUROPA PRESS) -

   Catalunya ha gestionat en els últims deu anys un total de 3.005.061
tones de residus industrials com subproductes, cosa que representa
que cada any una mitjana del 6,4% dels residus industrials han tingut
aquesta via de gestió.

   Segons ha informat aquest dimarts la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat, després d'una jornada celebrada per l'Agència de
Residus de Catalunya i el Consell de Cambres de Barcelona, la
gestió dels residus com a subproductes comporta que altres
empreses els utilitzen com a matèria primera en els seus processos
productius.

   Alhora, suposa una prevenció en la generació i un estalvi econòmic important
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El PSOE creu les sancions poden
ser "contraproduents"
La secretària d'Estudis i Programes
del PSOE, Meritxell Batet, ha insistit a
titllar de "lamentable" la xiulada a
l'himne dissabte passat durant la
final de la Copa del Rei al Camp
Nou, però creu que sancionar els
clubs --el FC Barcelona i l'Athletic
de Bilbao-- "pot ser contraproduent".
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associat a la seva gestió, a través d'operacions d'eliminació en dipòsits controlats,
incineradores o plantes de tractament fisicoquímiques.

   Més de 3.000 empreses estan inscrites en la Borsa de Subproductes de Catalunya,
un servei gratuït que té com a objectiu potenciar l'aprofitament dels residus,
promoure el reciclatge i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses.

   En el marc del nou Programa de Prevenció i Recursos un dels objectius estratègics
posa èmfasi a incrementar la valoració del conjunt de residus, particularment la
material, des d'una òptima de l'economia circular i baixa en carboni.
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La Cambra formarà inversors per fer
de Business Angels
S'explicarà què cal tenir en compte a l'hora d'avaluar i escollir un projecte d'inversió

La Cambra de Comerç de Manresa farà el proper dia 9 de juliol una sessió de formació per a
inversors que vulguin convertir-se en Business Angels, una figura que ajuda financerament a
projectes d'emprenedoria i que, a més, hi aporta els seus coneixements del món empresarial. La
sessió serà impartida per Antoni Sala, soci fundador i conseller delegat de BCN Business Angels, i
Iñaki Frías, advocat especialista en l'assessorament legal a emprenedors, i tindrà lloc entre les 9
del matí i les 5 de la tarda. Les inscripcions ja poden fer-se al telèfon 93 872 42 22 i per correu
electrònic a jmonge@cambramanresa.org.

Els destinataris d'aquesta jornada són persones o empreses amb capacitat d'invertir en nous
projectes que vulguin ampliar els seus coneixements o emprendre les seves primeres inversions
amb l'acompanyament d'experts. L'objectiu de la sessió és que aprenguin a avaluar de forma
sistematitzada un projecte d'inversió, de tal manera que puguin prendre una decisió sobre la inversió
en base a una anàlisi completa. Amb els coneixements que adquiriran, podran tenir el criteri
suficient per seleccionar el projecte més adequat d'acord amb el seu perfil, la normativa existent,
les responsabilitats i els possibles riscos.

La manca de finançament per part dels instruments habituals com els bancs ha fet sorgir formes
de finançament alternatives per a projectes empresarials i d'emprenedoria. La figura dels Business
Angels n'és una, però n'hi ha d'altres com les plataformes de micromecenatge o de préstecs
directes a pimes per part d'inversors privats. El mes de març passat la Cambra va acollir una
jornada sobre sistemes de finançament alternatiu, de la qual va sorgir la necessitat d'oferir un
programa formatiu específic per a persones que volen convertir-se en inversors.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/52242/cambra/formara/inversors/fer/business/angels

mailto:jmonge@cambramanresa.org


Economia | Redacció | Actualitzat el 29/05/2015 a les 15:43

Talent+Empresa viurà la setmana
vinent les dues primeres jornades
Un jurat format per empreses del territori i experts en gestió empresarial els
valorarà i seleccionarà els 6 finalistes

La setmana vinent arriba l'hora de la veritat per als joves estudiants d'FP que han presentat els
seus projectes al congrés Talent+Empresa, una iniciativa innovadora impulsada al Bages amb
l'objectiu d'aconseguir que els millors treballs d'emprenedoria fets en l'àmbit escolar s'acabin
portant a la pràctica de la mà de les pròpies empreses del territori. Els dies 2 i 3 de juny tindran lloc
les dues primeres jornades del congrés, en què es presentaran 23 projectes davant d'un jurat
format per empreses del territori i experts en gestió empresarial. Seran els mateixos estudiants els
que hauran de defensar la seva proposta i respondre a les preguntes del jurat, que avaluarà quins
d'aquests treballs són susceptibles de convertir-se en projectes empresarials reals.

Les presentacions s'iniciaran a les 9 del matí i acabaran a les 12 del migdia. En aquest moment,
s'obrirà un espai de networking on tots els participants podran interactuar entre ells i amb el jurat,
amb l'objectiu de millorar els projectes, fer contactes interessants o resoldre dubtes amb els
experts. El jurat compta amb la implicació d'empreses com La Caixa, L'Agrícola Regional, Fundació
Althaia, Morning Labs, Taelus, Bastos Medical, Maxion Wheels, Tecnium i la Unió Consorci
Formació. A aquestes empreses se'ls afegirà un expert en creació d'empreses de la Cambra de
Comerç de Manresa.

El jurat seleccionarà un total de 6 projectes, que seran els finalistes del congrés i es presentaran
públicament el dia 17 de juny en un acte que tindrà lloc a la seu del Departament d'Ensenyament
a Manresa. Aquests projectes rebran un ajut econòmic per part de La Caixa i suport per al seu
desenvolupament per part de les empreses i de la Cambra de Comerç. L'objectiu final del congrés
és aconseguir que els projectes creats pels estudiants d'FP als centres d'ensenyament acabin
esdevenint projectes reals i una primera experiència emprenedora per als seus autors.

Implicació del món educatiu i empresarial

El congrés Talent+Empresa compta amb la implicació del món educatiu i empresarial del territori,
en el que vol ser una experiència més de cooperació entre escola i empresa. Els projectes que
s'hi presentaran són de l'Escola Joviat, l'Institut Lacetània, l'Escola Montserrat i l'IES Guillem Catà.
D'altra banda, alumnes que fan pràctiques a la Fundació Althaia en el marc del projecte Althaia
Activa han assumit la gestió del congrés, ocupant-se de l'organització de les diferents jornades i del
desenvolupament i manteniment del web www.talent-empresa.com.

Apropar el talent a les empreses

Talent+Empresa està impulsat per la Cambra de Comerç de Manresa, la Fundació Althaia i la
Generalitat de Catalunya a través del departament d'Ensenyament. El seu objectiu és convertir
el Bages en un referent en emprenedoria a la formació professional, aprofitant el pes que aquests
estudis tenen a la comarca i la implicació que mostren les empreses del territori en la formació dels
estudiants. El congrés busca posar en contacte el talent existent als centres d'FP de la comarca
amb empreses susceptibles d'incorporar i desenvolupar nous projectes, contribuint d'aquesta
manera a la inserció dels joves al món empresarial i a la innovació a les empreses.
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La Cambra farà una sessió de formació per a inversors que
vulguin convertirse en Business Angels

Tindrà lloc el dia 9 de juliol, de 9 del matí a 5 de la tarda.

De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa farà el proper dia 9 de juliol una sessió de formació
per  a  inversors  que  vulguin  convertirse  en  Business  Angels,  una  figura  que  ajuda
financerament a projectes d’emprenedoria i que, a més, hi aporta els seus coneixements
del món empresarial. La sessió serà impartida per Antoni Sala, soci fundador i conseller
delegat de BCN Business Angels,  i  Iñaki Frías, advocat especialista en  l’assessorament
legal a emprenedors, i tindrà lloc entre les 9 del matí i les 5 de la tarda. Les inscripcions
ja  poden  ferse  al  telèfon  93  872  42  22  i  per  correu  electrònic  a
jmonge@cambramanresa.org.
 
Els destinataris d’aquesta jornada són persones o empreses amb capacitat d’invertir en
nous  projectes  que  vulguin  ampliar  els  seus  coneixements  o  emprendre  les  seves
primeres  inversions  amb  l’acompanyament  d’experts.  L’objectiu  de  la  sessió  és  que
aprenguin a avaluar de forma sistematitzada un projecte d’inversió, de tal manera que
puguin prendre una decisió sobre  la  inversió en base a una anàlisi  completa. Amb els
coneixements que adquiriran, podran tenir el criteri suficient per seleccionar el projecte
més adequat d’acord amb el seu perfil,  la normativa existent,  les responsabilitats  i els
possibles riscos.
 
La  manca  de  finançament  per  part  dels  instruments  habituals  com  els  bancs  ha  fet
sorgir  formes  de  finançament  alternatives  per  a  projectes  empresarials  i
d’emprenedoria. La figura dels Business Angels n’és una, però n’hi ha d’altres com les
plataformes  de  micromecenatge  o  de  préstecs  directes  a  pimes  per  part  d’inversors
privats.  El  mes  de  març  passat  la  Cambra  va  acollir  una  jornada  sobre  sistemes  de
finançament alternatiu, de la qual va sorgir la necessitat d’oferir un programa formatiu
específic per a persones que volen convertirse en inversors.
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El congrés Talent+Empresa oferirà les dues primeres
jornades en què els alumnes defensaran els seus projectes
davant del jurat
La seu de la Cambra de Comerç acollirà el dimarts 2 i el dimecres 3 de juny la presentació
dels 23 projectes que formen part del congrés.
De: Redacció  

La  setmana  vinent  arriba  l’hora  de  la  veritat  per  als  joves  estudiants  d’FP  que  han
presentat  els  seus  projectes  al  congrés  Talent+Empresa,  una  iniciativa  innovadora
impulsada al Bages amb l’objectiu d’aconseguir que els millors treballs d’emprenedoria
fets en l’àmbit escolar s’acabin portant a la pràctica de la mà de les pròpies empreses
del territori. Els dies 2 i 3 de juny tindran lloc les dues primeres jornades del congrés,
en què es presentaran 23 projectes davant d’un jurat format per empreses del territori i
experts  en  gestió  empresarial.  Seran  els  mateixos  estudiants  els  que  hauran  de
defensar  la  seva  proposta  i  respondre  a  les  preguntes  del  jurat,  que  avaluarà  quins
d’aquests treballs són susceptibles de convertirse en projectes empresarials reals.
 
Les presentacions s’iniciaran a les 9 del matí i acabaran a les 12 del migdia. En aquest
moment,  s’obrirà  un  espai  de  networking  on  tots  els  participants  podran  interactuar
entre  ells  i  amb  el  jurat,  amb  l’objectiu  de  millorar  els  projectes,  fer  contactes
interessants  o  resoldre  dubtes  amb  els  experts.  El  jurat  compta  amb  la  implicació
d’empreses com La Caixa, L’Agrícola Regional, Fundació Althaia, Morning Labs, Taelus,
Bastos  Medical,  Maxion  Wheels,  Tecnium  i  la  Unió  Consorci  Formació.  A  aquestes
empreses  se’ls  afegirà  un  expert  en  creació  d’empreses  de  la  Cambra  de  Comerç  de
Manresa.
 
El  jurat  seleccionarà  un  total  de  6  projectes,  que  seran  els  finalistes  del  congrés  i  es
presentaran  públicament  el  dia  17  de  juny  en  un  acte  que  tindrà  lloc  a  la  seu  del
Departament d’Ensenyament a Manresa. Aquests projectes rebran un ajut econòmic per
part de La Caixa i suport per al seu desenvolupament per part de les empreses i de la
Cambra de Comerç. L’objectiu  final del congrés és aconseguir que els projectes creats
pels estudiants d’FP als centres d’ensenyament acabin esdevenint projectes reals i una
primera experiència emprenedora per als seus autors.
 
Implicació del món educatiu i empresarial
El  congrés  Talent+Empresa  compta  amb  la  implicació  del món educatiu  i  empresarial
del territori, en el que vol ser una experiència més de cooperació entre escola i empresa.
Els  projectes  que  s’hi  presentaran  són  de  l’Escola  Joviat,  l’Institut  Lacetània,  l’Escola
Montserrat  i  l’IES  Guillem  Catà.  D’altra  banda,  alumnes  que  fan  pràctiques  a  la
Fundació  Althaia  en  el  marc  del  projecte  Althaia  Activa  han  assumit  la  gestió  del
congrés, ocupantse de l’organització de les diferents jornades i del desenvolupament i
manteniment del web www.talentempresa.com.
 
Apropar el talent a les empreses
Talent+Empresa  està  impulsat  per  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa,  la  Fundació
Althaia  i  la Generalitat de Catalunya a  través del departament d’Ensenyament. El seu
objectiu  és  convertir  el  Bages  en  un  referent  en  emprenedoria  a  la  formació
professional, aprofitant el pes que aquests estudis tenen a la comarca i la implicació que
mostren les empreses del territori en la formació dels estudiants. El congrés busca posar
en contacte el talent existent als centres d’FP de la comarca amb empreses susceptibles
d’incorporar  i  desenvolupar nous projectes,  contribuint d’aquesta manera a  la  inserció
dels joves al món empresarial i a la innovació a les empreses.
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El subproducte és la opció més utilitzada per
gestionar residus industrials
Més de 3 milions de tones de residus s’han gestionat a l’última dècada

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i el Consell de Cambres de Catalunya van organitzar
el passat dimarts la desena Jornada de gestió dels residus com a subproducte, un punt de trobada
entre  les  empreses productores de  residus  i  que volen gestionarlos  com a  subproductes  i  aquelles
que veuen una oportunitat per a incorporarlos en el seu procés productiu.

Als  darrers  10  anys,  un  total  de  3.005.061  tones  de  residus  industrials  s’han  gestionat  com  a
subproductes, el que representa que cada any una mitjana del 6,4% dels residus industrials han tingut
aquesta via de gestió. La gestió dels  residus com a subproductes comporta que altres empreses els
utilitzin  com  a  matèria  primera  en  els  seus  processos  productius  i  suposa  una  prevenció  en  la
generació  i  un  estalvi  econòmic  important  associat  a  la  seva  gestió,  a  través  d’operacions
d’eliminació en dipòsits controlats, incineradores o plantes de tractament fisicoquímiques.

Actualment, més de 3.000 empreses estan inscrites a la Borsa de Subproductes de Catalunya, un
servei  gratuït  que  té  com  a  objectius  potenciar  l’aprofitament  màxim  dels  residus,  promoure  el
reciclatge i proporcionar a les empreses una eina per reduir despeses i millorar la competitivitat. Es
calcula que aquesta borsa genera un miler de contactes anuals.

En  el  marc  del  nou  Programa  de  Prevenció  i  Gestió  de  Residus  i  Recursos  20132020
(PRECAT20) un dels objectius és incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment
la valorització material, des d’una òptica de l’economia circular i baixa en carboni. Finalment, durant
la Jornada es va informar als participants del canvi de denominació de subproducte a subrecurs. La
modificació ve donada per la nova regulació estatal, la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.

#Agència de Residus de Catalunya  #consell de cambres de catalunya  #industrials  #Jornada  #PRECAT20
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n recent projecte entre Uni-
versitats i Cambres de Comerç
de diferents països perifèrics
dins la UE ha analitzat la si-

tuació de la relació entre les seves univer-
sitats i empreses, i possibles noves formes
de cooperació que apropin ambdues ins-
titucions. S’hi constaten realitats que no
ens vindran de nou perquè en el fons tots
ens emmirallem en el model centreeuro-
peu i anglosaxó, dels quals ens en sepa-
ren obstacles semblants. L’informe final

conclou que actualment la relació més
habitual entre empreses i universitats es
materialitza a través de la contractació
(laboral o no) d’estudiants dels darrers
cursos o graduats recents per fer pràcti-
ques a les empreses. La qual cosa hi re-
percuteix positivament per l’aportació de
coneixement actualitzat i idees fresques
que poden acabar millorant productes,
processos i serveis. És també una forma
de selecció prèvia de personal, mentre
permet que la resta d’aquests joves agafi
una experiència i habilitats fonamentals
per poder-se inserir i ser considerats en el
món laboral, o bé emprendre iniciatives
empresarials pròpies. També hi ha co-
operació en formació contínua d’em-
pleats, tot i que podria tenir major abast.

Es van incrementant els projectes de
recerca o innovació conjunts, tant en pro-
ductes com en processos, però hi ha en-
cara molt camp per córrer i coincidència
que, en el futur, aquesta podria i hauria

de ser la forma de cooperació principal
entre universitat i empresa. Es corrobora
que bona part d’aquests projectes reben
suport amb fons públics, la qual cosa re-
presenta un element de feblesa d’aquesta
via quan, pel problema que sigui, la dis-
ponibilitat d’aquests fons és escassa. Mal-
grat tot, habitualment el resultat d’aques-
ta cooperació sol ser patentable, i origina
nous negocis. En canvi el món empresa-
rial es lamenta que no té l’oportunitat de
contribuir ni al disseny dels plans d’estudi
ni a col·laborar en la docència, a diferèn-
cia dels països de referència. Òbviament
la universitat ha de fer prevaler el criteri
científic, la coherència docent i l’homolo-
gació de títols i competències, però tenir
present cap on avança la realitat empre-
sarial hauria de formar part del procés de
planificació, i no sempre es considera.

L’estudi assenyala que, segons les em-
preses, la cooperació es podria aprofun-
dir notablement si ambdues institucions

compartissin objectius i filosofia, sobretot
si a la universitat es donés més valor a la
part pràctica i als resultats aplicables del
seu treball d’investigació, però sovint
s’observa poc interès en això. I caldria po-
lir barreres legals i burocràtiques, però so-
bretot equilibrar els ritmes d’execució
dels projectes als temps que requereix
l’empresa, a vegades totalment descom-
passats amb els de la universitat. Les em-
preses manifesten que la cooperació amb
la universitat millora la seva capacitat
d’innovació, les habilitats dels estudiants
per incorporar-se al mercat de treball i, en
general, contribueix de forma apreciable
al desenvolupament i a la cohesió social
de l’àmbit geogràfic on té lloc.

Si ho mirem amb òptica del Bages, la
conclusió és que som en aquesta línia.
Vol dir que tenim molt camí per recórrer
però en certa mesura ja hem començat a
fer via per aproximar ambdues institu-
cions. És el futur.

U

i en el moment que vivim hi ha
alguna paraula que ha aconse-
guit més notorietat que cap al-
tra i es troba en el rànquing de

les més utilitzades, és «pacte». Pactar és
més important pel contingut del que vol
expressar que pel simbolisme que alguns
de forma interessada li volen donar. Em
vull desmarcar de l’àmbit polític, que és on
se’n fa un ús partidista, i situar-ho en el
món escolar i acadèmic.

Penso que les persones que tenim la do-
cència com a activitat professional hem de
cercar un pacte i un ampli consens i consi-
derar que allò tradicional i les noves tecno-
logies són fenòmens simultanis i coinci-
dents. Pensar i sentir, racional i emotiu,
imaginació i programa, humanisme i tec-
nologia, no són conceptes que s’hagin de
posar en els extrems del pèndul, alimen-
tant d’aquesta manera la dicotomia entre
ells.

Aquest és un debat que ja ha estat escrit i
ha de formar part de la història. La convi-
vència de les dues posicions ha de ser una
constant que, iniciada en el primer quart
del segle XXI, ha de continuar, acceptant la
incertesa que el progrés de les diferents dis-
ciplines ens aportaran en el futur. Les no-
ves tecnologies són quantitatives, apliquen
les regles de la lògica, i les metodologies
tradicionals són més subjectives, generen
idees i no només dades com ho fan els or-
dinadors. Hem d’acceptar que la ment hu-
mana és raonament i lògica, però també
imaginació, emoció, sentiment, estats afec-
tius, i totes han de conviure en un mateix
marc per poder prendre les decisions més
adequades.

La tecnologia digital ja forma part de la
vida de moltes persones i de gairebé la to-
talitat dels joves. Aquests ja no imaginen la
seva vida al marge de les noves tecnologies
i, de forma especial, sense el mòbil. Les
competències  digitals ja són també un re-
queriment fonamental en les demandes
professionals. Sovint, en les estratègies de
recerca de feina, es qüestiona la importàn-
cia dels tradicionals currículums i s’alimen-
ta cada cop més el concepte de «marca per-
sonal». Les xarxes socials i Internet fan que
els missatges arribin a més gent i allò que
s’exhibeix en les plataformes digitals cada
cop té més importància i, de forma espe-
cial, en el món del treball.

Molts empresaris i empreses que són re-
ferència actualment i es consideren líders
en els seus sectors ho han aconseguit mit-
jançant l’esforç continuat, la resiliència i l’o-
portunisme del moment ben aprofitat.
Aquests  valors, que són  permanents i no
canvien en el temps, actualment també són
imprescindibles, però han de conviure
amb les autopistes de la informació (Twit-
ter, Facebook, Linkedin, Blogs)....., que per-
meten la comunicació online. Les tradicio-
nals imatges d’homes i dones amb poder,
roba de colors obscurs i corbata, ja convi-
uen amb imatges de noms mítics (Bill Ga-
tes, Steve Jobs) i les noves generacions de
joves amb talent que, gràcies a les seves
aplicacions, webs i xarxes socials, s’han
convertit en els jutges de l’economia digital. 

També és cert que en aquest tema el
consens no és universal i que, al costat de
les excel·lències que aporten les tecnolo-
gies digitals, també poden ser l’origen de
conflictes. En cadascuna de les aportacions
tecnològiques que la creativitat humana ha
posat a la nostra disposició podem trobar el
millor i el pitjor de la bondat i la maldat hu-
mana. Acceptem que la tecnologia no té

capacitat per generar idees, que els progra-
mes que fan funcionar la ment humana
són diferents dels que fan funcionar els or-
dinadors, que el pensament pot emetre ju-
dicis de valor i la tecnologia no. Tot i així
ens hem d’esforçar a aconseguir la comple-
mentarietat i pensar que el funcionament
de la ment humana implica aprofitar les si-
nergies que es poden donar entre la raó, el
pensament i les emocions.

El camí a seguir és saber utilitzar tots els
recursos de forma eficient. Instruir, formar i
educar és disposar de recursos, fer ús d’ells
de forma estratègica i crear valor afegit.
Ignorar l’existència de possibilitats és una
actitud que ens porta a aconseguir allò que
sempre hem aconseguit i, si volem obtenir
quelcom diferent, haurem de fer també
quelcom diferent.

La comunitat docent i acadèmica, gaire-
bé de forma majoritària, així com l’Admi-
nistració, han apostat des de fa temps per la
tecnologia digital en el món educatiu i, si
alguns d’aquests mitjans poden ser causa
d’alguna situació conflictiva, s’haurà de re-
gular i orientar en l’ús adequat. Es tracta
d’una realitat evident, de maximitzar els re-
cursos, d’aprofitar el potencial que oferei-
xen, de ser un element complementari i no
substitutiu, on la coherència en el seu ús i
no en la limitació sigui una estratègia per
ser més eficients en l’entorn formatiu i la-
boral.

S

«S’incrementen els projectes de recerca o innovació conjunts, en productes i en processos, però hi ha encara molt camp per córrer
i coincidència que en el futur aquesta podria i hauria de ser la forma de cooperació principal entre universitat i empresa» 

«Hem d’acceptar que la ment humana és raonament i lògica, però també és imaginació, emoció, sentiment,
estats afectius, i totes han de conviure en un mateix marc per poder prendre les decisions més adequades»

tecnologia Digital: Un camí sense retorn
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«El camí a seguir és saber utilitzar tots els
recursos de forma eficient. Instruir, formar
i educar és disposar de recursos, fer-ne ús
estratègicament i crear valor afegit» 
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