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Camprodon crea un espai Coworking per impulsar
l’emprenedoria de la vall i facilitar ajuts a noves iniciatives
XAVIER JUNCÀ, REGIDOR DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CAMPRODON

El regidor de l’àrea de Promoció
econòmica de Camprodon, Xavier
Juncà, explica a Empresa.cat com es vol
fomentar amb un espai de coworking
i ajuts a persones l’emprenedoria per
crear noves empreses.
• Com és el projecte que vostès han
iniciat?
No tota la iniciativa de Camprodon
s’ha de basar en el turisme, tot i que és
molt important, sinó que calia donar
una empenta a altres activitats econòmiques. A partir d’aquí iniciarem diferents accions i una d’elles és la de recuperar el talent. Cal mirar que gent jove
de la vall amb talent pugui tenir l’opció
de quedar-se a treballar a Camprodon.
Actualment molts, per formar-se, van
a fora i difícilment tornen.
• En què consisteix?
En primer lloc adequarem un espai
municipal dotat de les tecnologies més
avançades que permetran treballar als
emprenedors en aquest espai, el qual
serà idoni per a aquelles persones que
la seva activitat es basa en el capital
humà o la creativitat.
• Quines accions faran per tirar
endavant la iniciativa?
Hem començat per aprovar, en el darrer ple municipal, una línia d’ajuts
per noves activitats econòmiques que
es creïn i que es concediran a partir
d’unes bases aprovades per regular-ne
la concessió. Com a primer condicionant, aquestes línies d’ajut van destinades per a persones empadronades a
Camprodon amb una subvenció anual, d’un límit de 1.000 euros amb un
possible plus de 500 en concepte d’in12

el món professional, donats d’alta i del
propi territori; i també hi ha qui ve de
fora, ve a fer estades aquí i necessita
acabar feines i projectes, i a través
d’aquest espai els hi podem facilitar.
Si tenim aquesta gent que Camprodon
els suposa un atractiu per treballar, és
un imput que si potenciem l’activitat
econòmica, encara serà més eficaç.
• Quin és el concepte de coworking?
El que nosaltres hem pensat és donar
servei amb un espai dotat de les tecnologies bàsiques i equipaments tant per
als nous emprenedors que seran sub-

vencionats com per als professionals
o autònoms que ja estan donats d’alta
però que necessiten un espai per treballar com aquest. Un tercer concepte és que entorn d’aquest projecte es
vagin generant idees i projectes d’emprenedoria. El coworking és un punt
de trobada de professionals i emprenedors on podran fer-hi totes les tasques
informatives. És un punt d’evolució
dels que abans eren els centres d’empresa. Aquest concepte està molt evolucionat a països com Suïssa i Estats
Units. És un espai diàfan on hi ha un

multi ús constant de les persones interessades sense que ningú tingui un
lloc fi x. Aquest espai permet també la
interrelació entre emprenedors que pot
suposar un intercanvi d’idees i de connexió amb altres professionals. També
hi haurà espais tancats on, amb prèvia
reserva, podran utilitzar els usuaris.
• Hi ha limitació de places?
Sí, caldrà un control d’accés a aquest
espai que estarà ubciat a la planta 3a
i 4a de l’edifici de la Cooperativa, emplaçament que és òptim per treballar
amb qualitat.
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novació. Amb aquestes aportacions
es podran finançar les quotes d’autònoms, l’impost d’activitats i altres
aspectes necessaris per a la creació
d’empreses.
• Està dirigit a un perfil determinat
d’emprenedor?
No. La idea és que es creïn activitats
econòmiques. A partir d’aquí s’obrirà
un període de convocatòria perquè es
puguin presentar aquelles persones
que puguin ser-ne beneficiàries. Tot
seguit, es farà una comissió de valoració que determinarà qui compleix amb
els objectius bàsics tant tècnics com de
projecte. La comissió també ha de valorar que el projecte presentat tingui
garanties de continuïtat. No pot ser
un projecte que al cap de poc se n’hagi
anat en orris. Tot i que mai hi ha una
garantia absoluta d’èxit sí que cal valorar les perspectives de llarga durada.
• Ha de ser un tipus d’empresa
determinada?
Els ajuts van destinats a una persona

física. Han de ser una empresa que
generi un tipus de serveis econòmics a
Camprodon. Sí que es valorarà també,
si la persona està a l’atur.
• Han valorat abans de tirar endavant
la iniciativa si pot tenir acceptació?
El que hem valorat és que perdem habitants i la gent jove se’n va. L’activitat
econòmica costa de mantenir-la perquè
l’estacionalitat del turisme limita l’activitat econòmica per temporades durant
l’any i nosaltres el que volem és l’estabilitat en diferents sectors que ara no hi
són. Poden ser activitats lligades amb el
turisme, però també un arquitecte, un
enginyer o qualsevol professional que
la seva presència a Camprodon ajudi a
la dinamització econòmica.
• Tenen algun indici de gent que pot
participar del projecte?
D’entrada tot va lligat amb la iniciativa de crear un espai coworking que
diferents persones ens han demanat.
O sigui, és un espai per treballar. I qui
ens ho demana és gent que ja està en
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