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Sant Celoni

Laia Coll

Les emprenedores de Sant 
Celoni Mar Joaquín i Maria 
Fonseca han estat les guanya-
dores del premi al millor pla 
d’empresa de la primera edi-
ció dels Premis Sant Celoni 
d’Emprenedoria i Empresa 
amb el projecte Talleret 
Tèxtil: Teixit a la Carta, una 
empresa que pretén recupe-
rar el sector del tèxtil a partir 
de classes on s’ensenyarà 
tot el procés per aprendre a 
teixir o tècniques concretes. 
La qualitat tècnica en l’ela-
boració del pla d’empresa, 
l’adequació del perfil profes-
sional de les emprenedores 
al projecte i la combinació de 
tradició artesana i innovació 
han estat els punts que van 
fer que el jurat les premi-
és. També el fet que pugui 
començar a caminar aviat.

Joaquín i Fonseca han 
estat premiades amb un any 
gratuït al viver d’empreses 

ubicat al Centre de Formació 
i Ocupació Sax Sala. Això els 
permet arrencar el projecte. 
Sense aquest premi, assegu-
ren, no haurien pogut fer-ho 
a curt termini per manca de 
pressupost a causa de l’alt 
cost dels locals de lloguers i 
assegurances. També tenint 
en compte que, als inicis, tot 
negoci té pèrdues.

Ensenyaran a fer mitja, 
ganxet, filtra, tint, filat, 
entre altres tècniques en un 
taller adreçat a gent de totes 
les edats. Oferiran cursos 
puntuals o continuats. Les 
dues emprenedores tenen 
una gran experiència, tot i 
que han estat, bàsicament, 
autodidactes. Afirmen que 
l’interès per teixir i fer 
manualitats tèxtils torna a 
anar en augment i, fins i tot, 
els joves s’hi han tornat a 
interessar. Tot i això, al Baix 
Montseny “manca un lloc on 
t’ensenyin tot el procés des 
del seu inici sense perdre la 
tradició però sense renun-

ciar a la innovació”, diu una 
d’elles.

No és la primera vegada 
que Joaquín i Fonseca, de 37 i 
34 anys, decideixen empren-
dre un projecte. Joaquín va 
obrir fa dos anys una botiga 
per internet de materials 
per filar i Fonseca va fundar 
amb el seu pare, l’any 2005, 
una empresa de disseny grà-

fic. Ara, el seu currículum, 
la poca inversió necessària 
–ja compten amb la majoria 
de materials– i el fet que, 
com asseguren, pugui ser 
molt enriquidor i pugui 
motivar la gent els empeny 
a engegar aquest projecte. 
Gràcies al premi, podran tirar 
endavant, malgrat que, de 
moment, les dues ho compa-

ginaran amb les seves feines 
actuals.

La primera edició dels 
premis ha estat organitzada 
per l’Ajuntament, juntament 
amb el Cercle Econòmic i 
Social Baix Montseny, l’As-
sociació d’Emprenedors del 
Baix Montseny, la UBIC Sant 
Celoni i PIMEC del Vallès 
Oriental.

L’associació 
Comerç de la 
Roca renova la 
junta
La Roca del Vallès

L’entitat Comerç de la Roca 
ha renovat la junta directiva, 
que està formada per Josep 
Fradera, Eva Díaz, Carme 
Domene, Teresa Ametller, 
Jordi Coll, Máximo Fernán-
dez, Albert Prieto, Sílvia 
Pujadas, Yolanda Gabarró, 
Socorro de la Cruz, Merit-
xell Pujol, Joan Clascà, José 
Antonio Camacho, Rosario 
Fernández, Núria Leiva i Car-
men Fernández. L’entitat va 
fer la primera reunió dilluns 
a Can Torrets i es va pre-
sentar al regidor de comerç, 
César Alcalà. Un dels seus 
objectius és dinamitzar 
l’associació fent activitats 
perquè el comerç de la Roca 
sigui conegut fora del muni-
cipi. També volen incremen-
tar el nombre de socis.

Caldes obre el termini 
per demanar espais 
al Centre d’Iniciatives 
Empresarials
Caldes de Montbui

L’Ajuntament de Caldes obre 
dimarts que ve el termini per 
sol·licitar espais o serveis al 
Centre d’Iniciatives Empre-
sarials Caldes Emprèn. La 
documentació s’ha de pre-
sentar a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà de dilluns a diven-
dres de 9 del matí a 2.
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Mar Joaquin i Maria Fonseca, d’esquerra a drera, han guanyat un dels premis per a joves emprenedors

És un recuperador de gasos que s’adapta a les calderes i redueix despesa i contaminació

Uns instal·ladors de l’Ametlla aposten 
per un aparell que gasta menys gasoil
L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’empresa Solucions Solars-
Estalvi Energètic, de l’Amet-
lla, instal·la un sistema pio-
ner que reutilitza l’escalfor 
generada per les calefaccions, 
de manera que s’aconsegueix 
reduir en un 50% les emis-
sions de diòxid de carboni a 
l’atmosfera (CO2), el consum 
de combustible entre un 
30% i un 40%, i allarga la 
vida de les calderes. Es tracta 
d’un acumulador de gasos 
que serveix per a calderes de 
gasoil, gas i biomassa. L’apa-
rell aprofita la calor residual 
per escalfar una aigua que es 
reincorpora al sistema redu-
int el salt tèrmic. Per tant, la 
despesa en combustible es 
redueix, ja que ja no cal tanta 
energia per escalfar l’aigua. 
“La caldera ha de fer la mei-
tat de l’esforç”, comenta 
Miquel Parés, un dels socis 
de Solucions Solars.

L’Ajuntament de l’Ametlla 
ha apostat per aquest siste-
ma, que ja s’ha instal·lat a les 
calderes de gasoil que hi ha 
al pavelló i al camp de futbol. 
Tots dos equipaments gasten 
cada any uns 9.000 euros en 
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D’esquerra a dreta, Miquel Parés, José Miguel Garcia i el regidor Carles Borràs a la caldera adaptada del pavelló

gasoil. Aquesta partida es 
podrà reduir ara gràcies al 
nou aparell desenvolupat per 
una empresa de Martorell 
(el Baix Llobregat). L’Ajun-
tament ha invertit uns 
7.000 euros en la instal·lació 
d’aquest sistema. “Hem cal-
culat que podrem recuperar-

ho en un parell d’anys, tot i 
que si el preu del carburant 
continua pujant pot ser 
abans”, diu Carles Borràs, 
regidor de Medi Ambient. 
De moment, els resultats 
que estan aconseguint són 
satisfactoris. Ara es valora 
estendre-ho a les calderes 

de gasoil de les dues escoles. 
Cada centre gasta 26.000 
euros/any. “L’amortització 
és més lenta perquè hi ha 
menys despesa en aigua sani-
tària”, diu. Aquest mateix sis-
tema podria reutilitzar-se si 
es canviessin les calderes de 
gasoil per unes de biomassa.

Dues emprenedores de Sant 
Celoni engeguen un taller de 
costura gràcies a un premi


