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Els ajuntaments de Gavà i Viladecans cerquen el talent
entre l’alumnat de les ciutats
El projecte que es posa en marxa buscarà i incentivarà el talent emprenedor entre els
estudiants
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez i l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz han
presentat aquest matí el projecte d’emprenedoria Talent Factory que té com a objectiu
fomentar l’esperit emprenedor de l’alumnat de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
Aquest projecte té com a antecedent el projecte pilot Gavà Talent Factory que es va
realitzar durant el curs 2013-2014 en el qual van participar 530 alumnes, professors i
empresaris. El programa té el suport de la Diputació de Barcelona i compta amb el
patrocini d’empreses locals.
Raquel Sánchez ha manifestat que “és molt necessari i molt útil treballar en
dinàmiques de col.laboració territorial, aprofitant així els recursos que tenim”.
Sánchez ha desitjat sort a tots els participats tot dient que “aquest projecte ha de ser
una experiència divertida, profitosa i enriquidora. Es tracta d’un espai de
creativitat que permetrà assumir el fracàs com a positiu, com una oportunitat
d’aprenentatge. L’emprenedoria és precisament això, posar en marxa noves idees i
aprendre dels encerts però també dels errors per millorar”. L’alcaldessa de Gavà
també ha volgut agrair a les empreses que hi participen la seva col.laboració i el fet

d’oferir i compartir amb els joves els seus coneixements.
De la seva banda, l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz ha parlat de l’oportunitat que es
presenta per tots els joves que prendran part del Talent Factory i pensar idees de
negocis, de projectes d’empreses. Segons Ruiz “segurament pensareu que moltes de
les vostres idees no van enlloc però aquí radica precisament la diversió d’aquest
projecte. Penseu que si a vosaltres us agrada i cobreix alguna de les vostres
necessitats o la d’altres persones la idea pot arribar a tenir èxit”. L’alcalde de
Viladecans animat als joves demanant-los que “tingueu imaginació, no us talleu,
proposeu. Imaginació i creativitat són dos aspectes bàsics per tal que un negoci
funcioni”.
A l’acte d’avui han participat tots els centres educatius de les dues ciutats que hauran de
formar grups de dos membres i presentar una idea inicial de negoci que sigui
innovadora, creativa i viable. Dels projectes presentats es triaran els 12 millors de cada
municipi (24 en total), que passaran a un procés de mentoratge per un/a empresari/a
local, amb qui podran desenvolupar la seva idea i realitzar el pla d’empresa. Alguns
d’aquests mentors són representants i directius de les empreses Rio Import Audi,
Aincat, Amada, Lipotrue, Air-Val i Barnasud, entre d’altres.

Finalment 6 equips de cada ciutat seran seleccionats com a finalistes i tindran l’opció de
ser guanyadors del premi final, un viatge de 5 dies a Sillicon Valley (San Francisco),
amb un programa de visites a les empreses més representatives de sectors innovadors.
Els 12 projectes finalistes obtindran un curs de formació empresarial i també es lliurarà
un segon premi (a 2 projectes) consistent en un tour emprenedor a una ciutat europea
per visitar acceleradores d’empresa i seus d’empreses reconegudes, i un tercer premi
(per a 4 projectes) al Barcelona Entrepreneur Day, consistent en un dia de visites als
principals punts de l’ecosistema empresarial i del món emprenedor de Barcelona.
El programa inclou el Train to Trainers, un programa formatiu específic per als docents
en matèria d’emprenedoria i empresa, que pretén proporcionar noves eines per treballar
amb l’alumnat.
El Talent Factory de Gavà i Viladecans comptarà amb 24 mentors d’empreses de Gavà i

Viladecans de diferents sectors, des del l’immobiliari al

gastronòmic. També

col·laboraran en diversos temes del projecte altres empreses o entitats com Acció
(Generalitat de Catalunya), Incubio, Imagine Creative Center, Microsoft, Infojobs,
Founder Institute, la Salle Technova, Wayra, Aesa, Keiretsu, la UB i la UPC, entre
altres.
L’acte de presentació del projecte Talent Factory Gavà-Viladecans ha tingut lloc aquest
matí a la sala Atrium Viladecans, davant d’un públic de prop de 900 joves estudiants,
empreses col·laboradores i mentors. En aquesta presentació s’ha volgut motivar als
alumnes amb una conferència a càrrec del jove comunicador i emprenedor Mohamed el
Amrani, guanyador, entre altres, del Premio Nacional Joven Emprendedor Social 2014
de la Universidad Europea de Madrid i la International Youth i del premi de la FPdGi
Social 2014.

