
Jornada: “Experiències emprenedores”

Divendres 2 desembre 2011
El Casal d’Amposta

Fòrum
Marc Vidal és analista econòmic especialitzat en Nova Economia. Va ser interim manager i 

consultor en modernització de companyies i internacionalització d'empreses. Ha estat 

seleccionat una de les 10 persones més influents d'Internet a Espanya. No obstant això, si bé en 

la seva primera etapa la seva ocupació es va centrar en grans companyies, ara el denominador 

comú d'aquesta segona etapa professional és la de les start-ups, especialment en la seva 

primera fase de recorregut, l'anomenat successfull start-up.
Ha fundat cinc empreses en els últims 5 anys, que donen ocupació a més d'un centenar de 

treballadors a Amèrica i Europa. 
Actualment impulsa cinc projectes en diferents camps que van des de l'assessoria financera a la 

creació d'aplicacions per a invidents, passant pels serveis logístics, energètics o de gestió 

esportiva i pertany a una desena de companyies com a soci amb  diferents funcions. Recentment s'ha formalitzat “l'èxit" en una d'elles 

amb una sonada rendibilitat que ha aportat al seu primer fons d'Seed Capital vinculat a un dels seus projectes IDODI LABS.
El seu projecte principal ara és IDODI.EU (Only different Idees: solucions d' "internacionalització d'autor" amb Idodi Internacional, 

gestió en innovació empresarial amb Idodi Corporate i la creació d'un fons per a la incubació de projectes de base tecnològica 

anomenat Idodi Labs). 
Actualment també està bolcat des de fa dos anys en la seva primera companyia als Estats Units, concretament a Boston, vinculada a la 

gestió de comunitats intel·ligents i mòbils anomenada Sit2Sit, una eina tecnològica recolzada amb capital d'una aerolínia americana i 

un gestor de programari de Sillicon Valley.
També és Founder de W2W Emprèn Amèrica, una plataforma que engloba un miler d'emprenedors tecnològics a Llatinoamèrica i 

desenvolupa en diversos projectes emprenedors plataformes de comerç social o social shopping amb la marca Shoponk, intelligence 

retail amb la marca Tueddy o la venda en tres clics amb Open Shop, una gestora d'integració financera amb intel·ligència col·lectiva 

anomenada OSAA i un entorn de Crowdsourcing legal anomenat Lexpertia,
Actualment és consultor titular en temaris de Nova Economia i emprenedoria digital per al BCIE (Banc Centreamericà d'Integració 

Econòmica) dependent de l'FMI. És un prestigiós expert en estratègia en xarxes socials pel que ha dirigit campanyes institucionals, 

empresarials i electorals en diversos països.
Col·labora en mitjans de comunicació caracteritzant-se per la seva gran intuïció i visió global de l'actualitat socioeconòmica. El seu bloc 

és un dels més seguits en llengua castellana i va ser guardonat amb el Premi Nacional a un dels millors blocs el 2006 i amb el 3r premi 

dels EuroBlogs Awards al millor bloc europeu de 2009.
És membre del grup de recerca al projecte Tendències Nova Economia de la Universitat Politècnica de Madrid i Director del Postgrau en 

Community Manager & Social Media en IL3 de la Universitat de Barcelona, així com professor associat en diversos programes en 

facultats d'economia i comunicació de Panamà, Costa Rica, Xile, Argentina, Colòmbia, Bèlgica i França. Actualment destaca el fet que 

imparteixi classes a la Universitat Pontifícia de Madrid en el Postgrau de Direcció d'Afers Públics. Va participar també en el Programa 

Superior del Hardvard & MIT per a l'estudi de noves fórmules de negoci i de comunicació tecnològica durant el 2009.
Va publicar Crónica de una crisis anunciada (Welton, 2008) i el 2010 va presentar el seu nou llibre Contra la cultura del subsidio. 

Microburguesía Low Cost (Grup Planeta, Edicions 2000). Actualment prepara l'edició d'un llibre coral sobre els valors de 

l'emprenedoria.

Ajuntament d'Amposta
Regidoria d'Empresa i Indústria

Organitza: Col·labora: Espònsors Premium:

www.lacamara.es

.s

INSERTNET
disseny, programació i consultoria web

www.insertnet.com

www.mgs.es

Marc Vidal

www.marcvidal.net

“…Tardaremos en girar la colcha pero la giraremos y uno de los motivos para ello es que no hay otro remedio. Me niego a aceptar que esto ya no 
se moverá. Si se potencian redes de conocimiento, si se impulsa la proliferación del capital riesgo, si las administraciones reducen la fricción en 
los trámites, si el impulso a la innovación crece en lugar de menguar como en los últimos dos años, si la cultura emprendedora se transmite en la 
escuelas de secundaria y en las universidades, tal vez , si todo esto ocurre, un asalariado que pasa a ser emprendedor lo tenga algo más fácil y 
con ello, un país como el nuestro esté más cerca de la cabeza de la economía del mundo civilizado.

Emprender para muchos será la única salida, para otros no. Puede que muchos tengan otras opciones, pero por higiene intelectual, recomiendo 
ponerse en la piel del primero. Imaginemos que no tenemos más remedio que emprender. Poco a poco, conozco algún caso de emprendedores 
sobrevenidos, que llega el primer cliente, la primera factura, el primer empleado y el primer cobro. Esos momentos son gloriosos. Encajar la 
emoción que supone tocar la superficie de los sueños que hace unos meses desconocías tener es maravilloso.

Los que hemos puesto en marcha nuestros sueños, sin saber si era posible tan siquiera, sabemos qué es eso de pasar noches en vela, 
redactando, corrigiendo, trabajando en la soledad de las noches y los días que se amontonan unos encima de otros. Vivir ese domingo por la 
tarde, exhausto, pero ilusionado, viendo desde la ventana del despacho cómo las familias pasean, las parejas hacen cola para el cine y el 
mundo no se detiene en su curso sinuoso de fin de semana. Obsesiones y retos, momentos duros que a veces no producen más que disgustos 
pero que cuando se reproducen con todo su brillo y belleza son la entrada perfecta a un club diferente, el “club de los soñadores”.

He escuchado este término en algún lugar, no es una definición mía, pero me parece tan especialmente sensible que me apodero de ella. Soñar 
y emprender van juntos, juntos en la búsqueda, tal como están las cosas, de la única salida.”

Fragment del capítol “Emprender como única salida”, del llibre “Contra la cultura del subsidio”. Autor: ( Marc Vidal ).Editorial Gestión 2000.
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9.15 h  -  Recepció i acreditacions.

9.45 h -   Presentació.

10.00 h - Conferència: “Diari d'un Emprenedor” a càrrec de David Sanz, Creative Business.

10.30 h - Conferència: “Estellé Parquet, passió per la qualitat” a càrrec de Joan Estellé, director d’Estellé 

Parquet SL.

11.00 h - Coffee-break.

11.30 h - Conferència: “The crisis is over. Construint la nova hipersocietat”, a càrrec de Marc Vidal, analista 

econòmic, consultor en internacionalització d’empreses. Fundador d’IDODI, sit2sit i w2w.

13.00 h - Clausura.

David Sanz Aguirre, jove emprenedor de 32 anys resident a Alcanar ( Montsià ).

Els seus inicis en el món de l'emprenedoria es remunten a l'edat de 20 anys, quan va obrir un 

cibercafé dels més grans de la província de Tarragona. Amb 21 anys va crear un directori 
d'empreses per Internet per a promocionar el comerç local d'Alcanar.   

Sempre ha estat rodejat de noves tecnologies, ha creat i treballat en empreses d'organització 

d'esdeveniments i de  community manager. Durant 10 anys la seva dedicació ha estat com a 
responsable directe en una assessoria  d'empreses. 

Ha participant en molts esdeveniments relacionats amb el món de l'emprenedoria, les noves tecnologies, destacant la seva 

participació en 12 Campus Party a la ciutat de València, 1 Campus Party a Brasil, 1 Campus Party Europa ( en el que exclusivament van 
participar 600 persones, fruit d'un acurada selecció entre les  més brillants i creatives d'Europa) 1 Campus Party Milenio (únicament 

van participar 800 persones, seleccionades com les més creatives i emprenedores d'entre 21 països).

Un dels seus èxits més importants com a emprenedor, arribà al febrer de 2011 al ser seleccionat per a una Incubadora de “Startups” 

de València per a muntar una empresa  basada en un projecte de màrqueting mòbil. El projecte va rebre un important finançament 

per part de dos fons d'inversió, un de València i l'altre de Barcelona.

En l'actualitat està creant nous projectes i ajudant a emprenedors en la fase inicial de la creació de les seves empreses. 

Es defineix com un “Creative Business” Creador de Negocis, ja que l'apassiona construir empreses, el món dels negocis, crear valor a 

les empreses i adaptar-les al moment actual.

Joan Estelle és un empresari ampostí que s'ha format i evolucionat professionalment a les 

nostres terres. Va iniciar-se al món de l'empresa als 16 anys amb el seu germà i el seu pare, 

fet que l'obligava a compaginar el treball amb els seus estudis nocturns, primer a l'Institut 

d'Amposta i després a la UNED estudiant psicologia. Completa la seva formació amb 

postgraus de Negociació de Conflictes, Direcció de Recursos Humans i Gestió de les 

Relacions Laborals, així com cursos d'immersió d'anglès a Irlanda i Anglaterra.

Ha estat conferenciant i instructor de Lean Manufacturing, Total Quality Management, 

Lideratge i Treball en equip.

Va formar part de l'equip directiu de la multinacional LEAR (MAI) a la planta de Roquetes durant vint-i-cinc anys com a cap de 

Recursos Humans. Al mateix temps, el 1990 crea amb el seu germà l'empresa Estellé Mobles, d'on dos anys més tard arrenca 

Estellé Parquet.

Avui Estellé Parquet, ubicada a Amposta, opera a tot el territori nacional a través de punts de venda connectats per una Intranet 

pròpia i per la seva botiga on-line www.mundoparquet.com.
Ha realitzat obres emblemàtiques a tota Espanya, com l'Hotel Casa Fuster *****GL Monumento, l'Hotel OMM*****, el  

programa de TV Fama a Bailar, les franquícies BEEP, YOIGO i LEGEA, edificis a Madrid, València, Pamplona, Barcelona, etc. Li han 

estat atorgats diversos reconeixements i premis a la Qualitat.

Actualment, Estellé Parquet està ultimant dos projectes d'internacionalització, el primer via on-line a França i Portugal, i el segon 

la incursió al mercat del nord d'Àfrica, amb una nova botiga a Casablanca (Marroc). Tots dos veuran la llum abans de l'inici del 

2012.

Presentació

Sigueu benvinguts i benvingudes al Fòrum Ampost@Empresa:

Dins de les accions de la regidoria d'indústria i Empresa de l'Ajuntament d'Amposta, juntament amb PIMEC, hem volgut iniciar 

una activitat per al teixit empresarial i d'emprenedoria que estigués envoltada d'una jornada marc que oferís la transmissió 

d'experiències i coneixements dins el món del desenvolupament de projectes empresarials.

El Fòrum Amposta Empresa pretén ser un punt de trobada entre el sector empresarial i totes aquelles persones que tinguin una 

idea de negoci, i per això hem volgut situar-lo en el marc d'una jornada que porta com a títol: “Experiències Emprenedores “.

Volem transmetre experiències en primera persona, sobretot als joves que tenen una idea de projecte empresarial i no 

s'atreveixen a tirar-lo endavant, que coneguin tres experiències d'emprenedors, que han arriscat, que han provat el fracàs en el 

seus projectes i del qual han après per a assolir posteriorment els resultats desitjats, quins han estat els seus neguits, les 

experiències, els problemes, les satisfaccions, totes les sensacions que formen part de la vida diària dels que volen iniciar un 

negoci i dels que ja el tenen consolidat i com es perceben quan s'està desenvolupant un projecte. 

Ens interessa fer arribar que el món empresarial no és fàcil, però que en el seu propi procés més enllà de l'èxit o del fracàs és 

quan es disfruta de veritat, i que dels errors forçosament s'ha d'aprendre, que fins i tot aquests són necessaris per a valorar l'èxit 

i la solidesa d'un projecte empresarial, i que el mètode, el rigor, el treball constant i la disciplina, entre altres valors son 

imprescindibles per arribar a l'objectiu desitjat, fent més important el com que no pas el què.

Els tres ponents que participaran en aquest edició són emprenedors molt especials perquè el seu discurs, malgrat la diferència 

d'escenaris en els que es mouen, fa que creguin de forma unànime i rotunda que al món de l'emprenedoria destaquen altres 

valors molt més importants que el propi èxit o els diners, tals com l'esforç, el sacrifici, el valor de l'aprenentatge, la 

responsabilitat social empresarial, la no dependència dels subsidis, a valorar el que s'aconsegueix per l'esforç i la tossuderia 
d'aixecar-se cada cop que cauen pel camí en el procés d'emprendre. 

Tots tres creuen que el fracàs és no només una part inevitable, sinó encara més, és una part necessària i inherent per a assolir 

els objectius dels projectes empresarials, i per a valorar realment el que s'aconsegueix al final del trajecte.

David Sanz Aguirre

Programa

Joan Estellé
Ajuntament d’Amposta
Regidoria d’Empresa i Indústria

PIMEC
Terres de l’Ebre

www.davidsanzaguirre.com

www.mundoparquet.com
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