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 O  N  E  S 
 Introducció 
 Les  startups  espanyoles  varen  captar  l’any  2021  més  fons  que  mai.  4.207  milions  d'euros 
 en  total  en  unes  400  operacions  amb  una  mitjana  per  ronda  de  10  milions  d’euros  . 
 Madrid  i  Barcelona  es  consoliden  com  els  pols  de  l'emprenedoria  nacional  i  acumulen  el 
 85%  de  la  inversió  a  l’estat.  Els  sectors  que  més  creixen  en  matèria  d’innovació  i  startups 
 són els de salut i Fintech. 

 En  només  10  anys  s’ha  multiplicat  per  10  la  inversió  en  companyies  tecnològiques 
 espanyoles.  L’ecosistema  de  startups  espanyol  ve  de  viure  el  millor  any  de  la  seva 
 història  en  quan  a  inversió  es  refereix  segons  les  dades  recopilades  per  l’observatori  de 
 Startups de la Fundación Innovación de Bankinter (  https://www.fundacionbankinter.org/  ). 

 La  inversió  mitjana  per  operació  ha  pujat  de  manera  més  que  notable.  Entre  el  2015  i  el 
 2021,  l'import  mitjà  de  les  operacions  del  capital  risc  amb  startups  espanyoles  s'ha 
 incrementat  un  63%,  d'1,72  milions  d'euros  de  mitjana  per  operació  a  2,81  milions,  segons 
 les dades que recull la patronal Ascri. (  https://ascri.org/  ) 

 Som  ferms  creients  de  que  el  talent  es  pot  trobar  a  qualsevol  part  del  territori,  i  en  som, 
 perquè  al  llarg  de  la  nostra  trajectòria  hem  coincidit  amb  molt  d’aquest  talent  de  les 
 nostres  contrades  a  actes  i  empreses  d’arreu  del  territori,  majoritàriament  a  les 
 esmentades  Madrid  i  Barcelona.  Fins  i  tot  es  donava  el  cas  que  molts  d'aquests  joves 
 emprenedors  i  emprenedores  amb  els  seus  projectes  eren  desconeguts  en  les  seves 
 àrees  més  properes.  Per  aquest  motiu  i  d'altres,  pensem  que  enlloc  d‘esperar  que 
 aquest  talent  es  manifesti  i  hagi  d’afegir  a  les  dificultats  inherents  als  primers  estadis  de 
 qualsevol  idea  o  projecte,  la  de  l’organització  i  desplaçament  a  d’altres  territoris,  apropar 
 aquests recursos al talent. 

 És per això que neix la proposta de les  O  NE  S  amb origen  a l'Epicentre. 
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 O  N  E  S 
 Què són les  O  N  E  S  de l’Epicentre 
 Les  Ones  de  l’Epicentre  són  unes  jornades  que  es  van  celebrar  a  l’Epicentre  de  Palamós 
 el  30  de  setembre  i  1  d'octubre  de  2022,  on,  es  varen  trobar  inversors,  emprenedors  i 
 curiosos  en  primera  persona  juntament  amb  empresaris  i  polítics  del  territori.  Aquestes 
 trobades  selectes,  en  petit  comitè,  varen  permetre  crear  un  munt  de  noves  sinergies  i 
 fomentar el networking. 

 Les jornades es varen dividir en diferents activitats: 

 ~  Ona  Explosiva 

 Al  llarg  de  la  jornada  inaugural  del  divendres  30 
 de  setembre,  es  va  produir  el  que  anomenem 
 l’ona  explosiva,  que  va  donar  el  tret  de  sortida  a 
 les  jornades,  on  els  assistents,  a  banda 
 d’acreditar-se,  varen  tenir  l’oportunitat  d’escoltar 
 les  xerrades  motivadores  d’en  Martí  Pàmies  i  en 
 Roger Pastor. 

 Ambdós  experts  i  persones  ja  assentades  en 
 la  maduresa  d’haver  evolucionat  una  o  més 
 startups,  com  a  fundadors  o  inversors,  i 
 experts  en  altres  àrees  d'interès  com  són  la 
 tecnologia, economia, finances, vendes… 

 Vàrem  finalitzar  l’acte  inaugural  amb  un  fabulós  cóctel 
 en  un  lloc  emblemàtic  de  Palamós.  El  Mas  del  Vent 
 mercès a la col·laboració del Grup Brugarol. 
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 O  N  E  S 
 ~  Ona  Difusiva 

 L’endemà  dissabte  1  d’octubre  es  va  produir  l’ona  difusiva,  on  fins  a  9  startups  van 
 disposar  d’entre  5  i  10  minuts,  per  fer  un  resum  i  difondre,  sobre  la  seva  startup.  En 
 aquest  temps  havien  de  transmetre  el  seu  negoci  (sector,  model,  clients),  situació  actual, 
 l’equip, necessitats financeres, àmbit, elements innovadors així com competència. 

 ~  Ona  Expansiva 

 L’ona  expansiva  es  va  produir  a  continuació,  on  els 
 inversors  i  emprenedors  varen  coincidir  de  manera 
 distesa  i  informal  en  els  espais  comuns  de 
 l’Epicentre  on  varen  poder  aprofundir  i  expandir,  en 
 aquells  temes  o  idees  que  varen  considerar  més 
 atractius,  o  solventar  aquells  dubtes  que  poguessin 
 tenir  tot 

 degustant  un  petit  aperitiu  regat  amb  vins  i 
 caves  del  Grup  Peralada  per  finalitzar  amb 
 una  fideuà  proporcionada  per  La  Mar  de 
 Dones.  En  aquesta  fase  si  sorgia  la  necessitat 
 d’una  trobada  més  discreta  varen  poder  fer 
 ús  lliurament  de  les  oficines  privades  que 
 estaven  a  la  seva  disposició  al  llarg  de  totes 
 les jornades. 
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 O  N  E  S 
 ~  Ona  Extensiva 

 La  fase  final,  després  d’haver  dinat,  va  ser  una  taula  rodona  on  figures  consolidades 
 d’àrees  del  món  de  les  startups,varen  compartir  amb  tots  els  assistents  de  la  seva 
 experiència  en  el  món  de  l’emprenedoria  en  general  i  de  l'aixecament  d’una  startup  en 
 particular. 

 Assistència 
 L’assistència  a  les  jornades  de  les  O  NE  S  va  ser  superior  a  les  100  persones,  entre 
 ponents,  autoritats,  patrocinadors,  col·laboradors,  expositors,  startups,  inversors,  visitants 
 i  premsa.  De  manera  virtual,  és  a  dir  online  ja  que  les  jornades  es  varen  retransmetre  en 
 directe,  l’assistència  va  ser  més  de  200  persones  addicionals,  i  esperem  que  siguin 
 alguns  milers  ben  aviat  ja  que  estan  disponibles  de  manera  permanent  per  a  tothom  que 
 ho desitgi. 

 Dimensió 
 Més  de  1.000  metres  quadrats  destinats  a  les  trobades,  amb  office,  oficines  privades, 
 sales de conferències i jardí entre d’altres.. 
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 O  N  E  S 
 Ponents - Taula rodona 

 Martí Pàmies - Co-fundador Vico Open Modeling 

 El  primer  ponent  de  les  jornades  va  estar  en  Martí  Pàmies,  qui  va  treballar  molts  anys  a 
 l’Hospital  de  Palamós  a  l’acabar  la  carrera,  però  com  ell  diu,  sempre  havia  sentit  en  les 
 seves venes l’impuls d’emprendre 

 Entre  moltes  altres  coses  en  Martí  va  observar  i  patir  el  problema  de  la  comunicació  de 
 dades  entre  sistemes,  i  hi  va  veure  un  problema  i  una  solució,  així  que  amb  altres  valents 
 varen  decidir  de  crear  una  empresa  i  intentar  solucionar  aquest  problema,  participant  en 
 el desenvolupament d’un model 

 En  la  seva  ponència  va  exemplificar  d’una  manera  molt  amena  i  instructiva  el  fet  de  que 
 disposar  d’un  bon  producte  moltes  vegades  no  és  suficient,  fins  i  tot,  sol·lucionar  un 
 problema  tampoc  ho  és.  Va  exposar  com  ho  va  afrontar  i  va  compartir  molt  del  què  va 
 aprendre en el camí amb els presents. 

 Més informació/Contacte: 
 https://www.linkedin.com/in/martipamiessola/ 
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 O  N  E  S 
 Roger Pastor - Cofundador Pangea Reality 

 Roger  Pastor,  emprenedor,  consultor  i  co-fundador  de  Pangea  Reality, 
 HumanBusiness.io  i  Bamboo  Academy  entre  d’altres  projectes  on  ha  participat.  Pangea 
 Reality,  empresa  pionera  en  la  realitat  augmentada,  la  startup  va  ser  adquirida  per 
 Deloitte on s’hi va incorporar com a directiu en consultoria tecnològica. 

 Es  defineix  a  ell  mateix  com  un  emprenedor  digital  que  es  dedica  a  impulsar  projectes  i 
 empreses.  En  Roger  ha  viscut  en  primera  persona  el  viatge  i  l’experiència  des  de  la  idea 
 fins a la venta a una gran empresa. 

 En  Roger  va  compartir  amb  tots  les  dificultats  inherents  a  tot  projecte,  va  recollir  el  guant 
 on  l’havia  deixat  en  Martí,  on  no  hi  ha  prou  amb  tenir  un  gran  producte,  una  gran  idea,  un 
 gran  equip,  fins  i  tot  tenint  els  tres  a  vegades  no  és  suficient  i  va  explicar  la  importància 
 de  saber  vendre-ho.  Va  ser  una  xerrada  molt  edificant  amb  alguns  exemples  que  varen 
 motivar a l’audiència a l’hora que ens va transmetre la seva energia i positivitat. 

 Més informació/Contacte: 
 https://www.linkedin.com/in/rogerpastor/ 
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 O  N  E  S 
 Josep Vizcaíno - Fundador Krypton Networks - Area 66 

 En  els  inicis  d’Internet  on  el  fet  d’emprendre  era  tota  una  aventura  de  descobriment,  un 
 grup  de  joves  de  Palamós  van  crear  l’  AJO,  Associació  de  jugadors  On-line  presidida  per 
 Josep  Vizcaíno.  També  van  obrir  el  Club  GIGA,  un  lloc  dedicat  als  videojocs  pel  jovent  del 
 poble on ja es van cultivar els primers talents de la zona. 

 Fruit  d’aquestes  experiències  en 
 Josep  Vizcaíno  va  fundar  Krypton 
 Networks  conjuntament  amb  una 
 gran  distribuïdora  de  videojocs 
 nacional.  Una  startup  dedicada  als 
 videojocs  en  línia  i  pionera  en  el 
 seu  sector.  Varen  desenvolupar 
 diferents  portals  web  com 
 area66.com,  arsenal66.com  i 
 organitzar  els  primers  tornejos 
 professionals  de  videojocs  del 
 nostre país. 

 Fins  i  tot  varen  organitzar  la  primera 
 expedició  internacional  als  Estats 
 Units  amb  jugadors  de  primer 
 nivell,  en  el  que  seria  la  primera 
 experiència  de  professionalització 
 del sector al país. 

 Tota  una  experiència  enriquidora 
 que  demostra  que  avui  dia  no 
 tenim  fronteres,  més  aviat 
 propòsits. 

 Més informació/Contacte: 
 https://www.linkedin.com/in/josep-vizcaino/ 
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 O  N  E  S 
 Àlex Lorenzo - Fundador de Headblue Marketing 

 Àlex Lorenzo és fundador, a més de Headblue marketing, de LeadsFinanzas i Tuhip. 

 L’Àlex  és  un  apassionat  del  marketing  i  la  tecnologia,  fet  que  conjunta  per  excel·lir  en  el 
 seu camp. 

 Apassionat  del  màrqueting  i  la 
 tecnologia  se  sent  afortunat  de 
 viure la transformació digital. 

 Entre  les  seves  motivacions  hi 
 ha  aplicar  l’  automatització  de 
 processos,  facilitar  i  millorar  la 
 gestió de les empreses. 

 Ha  ofert  seminaris  internacionals 
 sobre  IA  aplicada,  com  per 
 exemple  al  Martech  per  als 
 alumnes  de  l'MBA  del  Saint 
 Mary's  College  of  Califòrnia  i  el 
 degà  de  la  Universitat  el 
 Professor Yung Jae Lee. 

 LeadsFinanzas  es  una  FinTech 
 que  ha  desenvolupat  un  sistema 
 propi  de  captació  de  leads  al 
 sector  financer,  amb  l'objectiu 
 de  captar  clients  per  a  bancs, 
 empreses  d'assegurances  i 
 brokers  hipotecaris  a  través  del 
 màrqueting  digital,  el  que  es 
 coneix com a "lead generation". 

 Més informació/Contacte: 
 https://www.linkedin.com/in/alexlorenzo8/ 
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 O  N  E  S 
 Josep Maria Catot - Tècnic Ajuntament de Palamós 

 Josep  Maria  Catot,  tècnic  de  promoció  econòmica  de  l’ajuntament  de  Palamós,  que  ha 
 desenvolupat  també  tasques  d’agent  d’ocupació  i  desenvolupament  local,  va  ser 
 l’encarregat  de  conduir  amb  molt  d’encert  la  taula  rodona  del  dissabte  a  la  tarda,  fent 
 que  fós  dinàmica  i  entretinguda  a  l’hora  que  va  aconseguir  que  no  quedés  cap  punt 
 interessant sense tractar.. 

 Més informació/Contacte: 
 linkedin.com/in/josep-maria-catot-rueda-9b688084 
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 O  N  E  S 
 Oportunitats, Noves Empreses, Startups 
 Aquests  són  els  diferents  projectes  que  varen  realitzar  la  seva  presentació  al  llarg  del 
 dissabte  pel  matí,  per  bé  que  hi  havien  molts  altres  presents  i  d’altres  que  per  motius 
 d’agenda  els  va  ser  impossible  d’assistir,  però  estem  segurs  que  després  de  l'èxit 
 d’aquesta edició en la propera tots ells i més seran presents. 

 Senyalètica digital i gestió d'espais - Dabs 
 Doors and Boards Systems (Epicentre). 

 L’Anna  Cama,  va  presentar  un  projecte  de  gestió  d’espais  i 
 senyalètica  digital.  El  projecte  va  néixer  a  partir  de  la  necessitat  de 
 gestionar  d’una  manera  senzilla  un  espai  com  l’epicentre,  on  les 
 reserves  poden  ser  per  hores,  mig  dia,  dia,  setmanes…  A  més  a  més 
 hi  havia  la  necessitat  de  visualitzar  les  empreses  instal·lades  o  bé 
 donar  una  imatge  professional  de  marca  a  l’espai  reservat 

 temporalment per una empresa. 

 Després  d’una  búsqueda  exhaustiva 
 varen  arribar  a  la  conclusió  que  cap 
 producte  existent  s’ajustava  a  la 
 seva  necessitat  i  varen  decidir 
 desenvolupar-lo. 

 Varen  decidir  presentar  el  projecte 
 a  les  Ones  ja  que  molts  clients  i 
 usuaris  s’havien  interessat  en  la 
 possibilitat  d’adquirir  el  sistema,  pel 
 que  a  l’haver-hi  un  interés  hi  ha  la 
 possibilitat  d’agafar  el  projecte  en 
 l’estat  que  es  troba  ara  i  acabar-lo 
 de desenvolupar i comercialitzar. 

 El  sistema  a  més  de  control  d’accés  als  espais  i  senyalètica  digital  es  pot  complementar 
 amb d’altres opcions com ara el control horari dels treballadors. 

 Més informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=80s 
 https://www.linkedin.com/in/anna-cama-mart%C3%AD-774a1a1b7/ 

 -  12  - 

https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=80s
https://www.linkedin.com/in/anna-cama-mart%C3%AD-774a1a1b7/


 O  N  E  S 
 Sistema d'ancoratge per a contenidors - INCATCORDAL SL 
 En  aquest  cas  l’impulsor  del  projecte  l’Eduard  Coris  no  va  poder  ser  present  però  va  ens 
 va  donar  tota  la  informació  necessària  que  vàrem  presentar  en  el  seu  lloc.  L’Eduard  ha 
 ideat una estructura coberta, lliure d’olors per a contenidors estàndard. 

 Els  residus  són  un  problema,  tant  en  pobles  com  en  ciutats  sempre  hi  ha  hagut  el 
 problema de les deixalles, tant per les olors com pel volum que genera el ciutadà. 

 ●  Els residus orgànics en descomposició, i més si fa calor, emeten males olors,. 
 ●  Un  altre  dels  problemes  és  la  seva  capacitat,  moltes  vegades  no  és  suficient  i  les 

 deixalles acaben a fora del contenidor. 
 ●  Per  últim  hi  ha  el  problema  de  la  poca  o  nula  fixació,  fet  que  permet  que  el  vent  o 

 actes incívics el moguin de lloc podent causar danys o accidents. 

 Aquesta  estructura  projecte  solventa  els  tres  problemes.  i  a  més  està  dissenyada  per  a  la 
 màxima comoditat tant d’ús com de manteniment, muntatge i la recollida de deixalles. 

 Actualment  el  producte  està  patentat  i  és  propietat  d’INCATCORDAL  S.L.,  que  és 
 l’empresa que va constituir, juntament amb altres promotors, per a la seva explotació. 

 Més informació: 
 Per contactar amb l’Eduard podeu posar-vos en contacte directament amb l’Epicentre. 
 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=267s 
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 O  N  E  S 
 UEC Salvament i Rescat - Salvament i rescat 
 A  continuació  en  Daniel  Pozo,  amb  experiència  com  a  Director  en 
 Formació  i  Orientació  Laboral  així  com  en  la  gerència  d’empreses  de 
 Salvament  i  rescat  va  presentar  un  projecte  molt  interessant  que  uneix  els 
 dos mons. 

 En  el  seu  projecte,  de  caire  social,  volen  ajudar  a  joves  en  risc  d’exclusió  social, 
 motivant-los  a  finalitzar  els  seus  estudis  mentre  a  l’hora  els  aporten  formació  en 
 socorrisme  i  salvament,  primers  auxilis 
 així  com  competències  transversals,  que 
 els  brinda  l’oportunitat  de  desenvolupar 
 una  carrera,  ja  sigui  professional  com 
 esportiva,  tant  en  aquest  àmbit  com  en 
 qualsevol altra. 

 Ja  han  realitzat  diferents  proves  pilots 
 que  han  mostrat  la  validesa  del  seu 
 projecte  des  de  l'autofinançament  i  ara 
 estan  en  la  fase  de  trobar  inversors  per  tal 
 de  poder  desplegar  totalment  aquest 
 projecte i professionalitzar-lo. 

 Més informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=498s 
 https://www.salvamentirescat.com/ 
 https://www.linkedin.com/in/daniel-pozo-valeros-07bb89113/ 
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 O  N  E  S 

 Gestió d'incidències  - Xavier Farrés 
 En  Xavi  Farrés  ens  va  presentar  un  projecte  de  gestió 
 d’incidències,  sobretot  orientat  a  hotels,  però  adaptable  a 
 qualsevol tipus de negoci que necessiti gestionar incidències. 

 S’ha  basat  en  la  seva  experiència  en  manteniment,  sobretot  en 
 hotels,  i  les  dificultats  que  s’ha  trobat  a  l’hora  de  trobar  una  solució  que  li  servís  a  ell  i  als 
 seus  clients,  després  d’investigar  moltes  solucions  i  implementar-ne  bastantes,  va 
 detectar  que  majoritàriament  la  gent  es  seguia  basant  en  el  paper  i  les  ordres  verbals 
 per  gestionar  les  incidències,  de  manera  que  moltes  vegades  aquestes  no  quedaven 
 solucionades,  o  en  temps,  i  molt  menys  eren  explotables  a  nivell  estadístic  per  detectar 
 possibles focus de mal funcionament, o d’optimització de la feina i recursos. 

 El  projecte  es  troba  en  una  fase  molt  inicial  d’estudi  previ  i  l’objectiu  d’en  Xavi  és  captar 
 l’interés  de  possibles  socis  col·laboradors  o  inversors  per  tal  de  contractar  programadors 
 i  iniciar  el  desenvolupament  de  l’aplicació,  així  com  poder  fer  un  estudi  de  mercat  més 
 profund i començar a fer , si fos necessari, accions de marketing i captació de clients. 

 Més informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=868s 
 https://www.linkedin.com/in/xavier-farr%C3%A9s-pag%C3%A8s-47ba4710/ 
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 O  N  E  S 

 SEO - Magnes Factory 
 El  següent  en  exposar  el  seu  projecte  va  ser  en  Josep  Lluís  Màrtir, 

 fundador  de  Magnes  Factory,  en  Josep  Lluís  ja  té  una  bona  trajectòria  en  el  món  de 
 l'emprenedoria  i  un  dels  seus  darrers  projectes  és  l’àrea  de  la  digitalització  dels  negocis  i 
 la col·laboració. 

 En  un  moment  de  la  seva  dilatada  carrera.  iniciant  un  nou  projecte  des  de  zero,  es  va 
 trobar  en  la  mateixa  necessitat  que  tothom,  arribar  a  la  gent,  o  bé  que  aquesta  els  trobés 
 fàcilment  al  fer  una  búsqueda  a  Internet,  poc  a  poc  va  fer  d’aquesta  necessitat  una  virtut, 
 va  investigar,  fer  proves  i  desenvolupar  eines  fins  aconseguir-ho,  va  ser  llavors  que  va 
 fundar Magnes Factory per posar aquest servei a l’abast d’altris. 

 Els  resultats  en  els  darrers  temps  han  estat  tan  bons  que  l’agència  s’està  fent  molt  gran, 
 motiu  pel  que  en  Josep  Lluís,  amb  experiència  en  el  món  de  les  franquícies  com  a 
 franquiciant  ha  decidit  que  la  millor  opció  per  no  morir  d'èxit  seria  franquiciar  el  projecte, 
 transmeten el seu know-how i les eines. 

 Més informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=1119s 
 https://magnesfactory.com/ 
 https://www.linkedin.com/in/j-luis-martir-millan-perito-informatico/ 
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 O  N  E  S 

 Big Data  indústria alimentària - Floot App Ltd. 

 El  següent  a  exposar  el  seu  projecte  va  ser  en  Neil  Dollochin, 
 propietari  de  bars  i  restaurants  locals  a  Nottingham,  apassionat  de  reunir  i  integrar  tots 
 els locals independents de la ciutat. 

 Des  de  la  seva.posició  va  detectar  que  les 
 dades.  un  dels  productes  més  valuosos 
 actualment,  si  no  el  més  valuós,  d’aquesta 
 activitat,  en  un  percentatge  superior  al  65% 
 es  perdien,  Va  pensar  que  podria 
 desenvolupar  una  app  per  als  clients  on 
 poguessin  mantenir-se  al  dia,  o  recordar  el 
 nom  d'aquell  nou  lloc  fantàstic  del  qual  algú 
 els  va  parlar,  o  decidir  on  anar  després…  En 
 definitiva,  fer  la  feina  que  feia  aquell  amable 
 cambrer que recomana on anar després. 

 Aquesta  aplicació  gratuita  li  permet  recollir 
 aquesta  quantitat  ingent  de  dades  que  les 
 grans  empreses  del  sector  no  disposen,  ja 
 que  es  nodreixen  majoritàriament  de  grans 
 cadenes,  tractar-les  i  empaquetar-les  per 
 després  poder-les-hi  vendre.  L’aplicació  ja 
 està  en  funcionament  a  Nottingham  i 
 disposen  de  diferents  grans  marques  que  ja 
 els  hi  estan  comprant  aquestes  dades,  han 
 fet  alguna  ronda  inicial  de  finançament,  i  ara 
 es  plantegen  expandir  el  seu  model  a  més 
 ciutats britàniques i perquè no a Espanya. 

 Més informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=1371s 
 https://www.wearefloot.co.uk/ 
 https://www.linkedin.com/in/neil-dollochin-02810b2b/?originalSubdomain=uk 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wearefloot.android&gl=GB 
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 O  N  E  S 

 Upcycling - Artcycled 
 Artcycled  és  un  projecte  relacionat  amb  el  medi 

 ambient,  de  reciclatge  creatiu  i  eficient  de  les  mermes  de  producció  que  va  presentar  la 
 Xantal Noëlle una de les impulsores del mateix. 

 La  Xantal  va  detectar  que  a  l’empresa 
 d’impressió  de  tèxtils  que  dirigeix  amb 
 en  Marc,  tant  les  mermes  com  el 
 reciclatge  eren  un  problema  i  que  això 
 era  extensible  a  un  munt  d’empreses 
 tant  del  mateix  sector  com  molts 
 d’altres.  Molts  d’aquests  materials  a 
 vegades  no  són  reciclables  al  100%,  bé 
 sigui  per  una  qüestió  técnica,  com 
 moltes  vegades  també,  econòmica. 
 Conscient  del  problema  mediambiental 
 que  això  suposa,  varen  idear  la 
 plataforma  artcycled,  on  els  generadors 
 d’aquest  material,  anomenats  givers, 
 poguessin  posar-lo  a  disposició  de  gent 
 que  el  transformés  en  elements  útils 
 i/o  decoratius,  donant-los  una  segona 
 vida  i  minimitzant  la  generació  de 
 residus.  Els  agents  transformadors, 
 anomenats  makers,  disposen  d’aquesta 
 manera d’una font de matèria primera. 

 El  projecte  s’ha  fet  molt  gran  i  és  molt 
 atractiu  i  interessant  tant  per  a  entitats 
 públiques  com  privades  per  bé  que  el 
 medi ambient ens afecta a tots. 

 Més informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=1901s 
 https://artcycled.org/ 
 https://www.linkedin.com/in/xantal-no%C3%ABlle/ 
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 O  N  E  S 

 Evitar la mort prematura d'empreses - Utopics Social 
 A  continuació  en  Manel  Pretel-Wilson  amb  més  de  10  anys  d’experiència  en  la  gestió  de 
 clústers  empresarials  ens  va  parlar  del  nou  projecte  en  que  s’ha  embarcat,  el  primer 
 ecosistema empresarial sense ànim de lucre i sense governança dels accionistes. 

 Es  tracta  d’un  projecte  on  es 
 pretén  donar  suport  a  les 
 empreses  per  arrelar  al  territori, 
 en  un  equilibri  estable  amb  ell,  La 
 idea  és  fugir  d’una  governança 
 accionarial  tipus,  fet  que  les 
 allibera  del  perill  de  ser 
 adquirides  o  venudes  per  un 
 interés  purament  oportunista  o 
 mercantilista  evitant  d’aquesta 
 manera  el  negoci  amb  la 
 compravenda de participacions. 

 Es  presenta  com  una  alternativa 
 als  fons  d’inversió  i  la  filantropia, 
 en  qualsevol  sector,  producte  o 
 servei,  sigui  de  base  tecnològica 
 o social. 

 Es  defineixen  com  visionaris,  són 
 una  arreladora  alternativa  al 
 model d’acceleradora-capital risc. 

 Més informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=2525s 
 https://www.utopics.org/ 
 https://www.linkedin.com/in/manel-pretel-wilson-07047913/ 
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 O  N  E  S 

 Medi ambient - La Mar de Dones 

 La  darrera  exposició  va  ser  a  càrrec  de  la  Teresa  Ferrés,  que  va  presentar  la  cooperativa 
 La  Mar  de  Dones  fundada  per  la  cinquena  generació  d’una  família  de  pescadors  i  que  viu 
 amb preocupació la degradació del mar Mediterrani. 

 Els  seus  orígens  venen  del  2018,  amb  l’app  TwinApp,  aplicació  de  caire  social  que  posa 
 en  contacte  gent  del  territori  amb  visitants  per  tal  que  gaudeixin  dels  llocs  més 
 emblemàtics  de  la  zona  a  l’hora  que  comparteixen  esport  i  afició.  Amb  el  temps  varen 
 incorporar  la  pràctica  del  plogging,  però  la  pandèmia  va  aturar  l’evolució  per  la 
 impossibilitat  de  que  la  gent  pogués  quedar  i  els  va  fer  replantejar  el  projecte,  varen 
 identificar  que  tenien  un  gran  potencial  en  l’economia  blava  i  fruit  d’això  el  gener  del  2021 
 neix  la  cooperativa,  com  un  projecte  d’economia  social  i  circular,  de  compromís  amb  el 
 medi ambient en general i amb la preservació del mar mediterrani en particular. 

 Tres  dels  seus  principals  objectius  són:  Diversificar  l’economia  del  sector  pesquer, 
 visibilitzar  la  dona  en  el  sector  pesquer  i  la  conscienciació  mediambiental  de  la 
 problemàtica dels plàstics al mediterrani. 

 Més informació: 
 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg&t=2834s 
 https://www.twinapp.net/ 
 https://lamardedones.coop/ 
 https://www.linkedin.com/in/teresa-ferr%C3%A9s-avila-041a85159/ 
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 O  N  E  S 

 Organització 

 L’organització  de  les  O  NE  S  va  córrer  a  càrrec  de  l’Epicentre  d’activitats  socials,  culturals  i 
 econòmiques,  empresa  jove,  creada  en  plena  pandèmia  i  impulsada  per  persones  amb 
 experiència  en  mons  tan  diversos  com  la  informàtica,  les  noves  tecnologies,  la  salut,  la 
 política,  la  construcció..  i  amb  un  important  bagatge  en  l’emprenedoria  i  organització 
 d’events de tota mena. 

 Des  de  la  concepció  de  la  idea  de  l’Epicentre  l’organització  d’unes  jornades  com 
 aquestes  han  format  part  del  pla  de  treball  i  un  dels  objectius  a  assolir,  com  es  reflexa  en 
 els seus estatuts. 
 . 
 Tot  i  que  les  O  NE  S  estan  organitzades  per  l’Epicentre,  la  realització  d’un  event  d’aquestes 
 característiques  és  el  fruit  de  la  col·laboració  de  moltes  i  diferents  persones,  institucions  i 
 empreses  que,  unides  amb  la  mateixa  finalitat,  la  duen  a  terme.  És  per  això  que  volem 
 agrair profusament a tots ells el seu esforç i col·laboració: 

 ●  Els participants i assistents 

 ●  L’equip humà de l’Epicentre 

 ●  Els patrocinadors: 

 ○  Diputació de Girona 

 ○  Ajuntament de Palamós 

 ○  Generali 

 ○  EMCCAT 

 ○  Propamsa 

 ○  Comercial KMag 

 ●  Els col·laboradors 

 ○  Mas del Vent - Brugarol 

 ○  Grup Perelada 

 ○  Cambra de comerç de Palamós 

 ○  Cooperativa La Mar de Dones 

 ○  Art Play 

 ●  Mitjà de comunicació oficial: 

 ○  El Punt - Avui 

 -  21  - 



 O  N  E  S 
 Dates 
 Les  O  N  E  S  es varen celebrar els dies 30 de setembre  i 1 d’octubre del 2022 

 Lloc 
 Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques 
 C/ Arnau sa Bruguera, 4 (Davant ITV) 
 17230 - Palamós 

 Telèfon de contacte: 601 901 882 
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 O  N  E  S 
 Multimèdia 

 Album de fotos: 

 https://tinyurl.com/album-ONES 

 Vídeo resum de les  O  N  E  S 

 https://www.youtube.com/watch?v=8baWDsgc_yI 

 Vídeo íntegre presentacions startups: 

 https://www.youtube.com/watch?v=R9oD4vaftmg 

 Vídeo íntegre de la taula rodona: 

 https://www.youtube.com/watch?v=I9WENizqeLo 

 Ponències: 

 https://www.youtube.com/watch?v=06YO17zrrWo 
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 O  N  E  S 
 Enllaços 

 Organització 

 Epicentre  https://epicentre.cat/ 

 Patrocinadors i col·laboradors 

 Diputació de Girona  https://www.ddgi.cat 

 Ajuntament de Palamós  http://www.palamos.cat/ 

 Generali  https://www.generali.es/ 

 EMCCAT  http://www.emccat.cat/ 

 Propamsa  https://www.propamsa.es/ 

 Comercial KMAG  https://www.comercialkmag.com/ 

 Grup Brugarol  https://www.brugarol.com/ 

 Grup Perelada  https://perelada.com/ 

 Cambra de comerç de Palamós  https://cambrapalamos.org/ 

 Cooperativa La Mar de Dones  https://lamardedones.coop/ 

 Art Play  https://www.artplay.es/ 

 -  24  - 

https://epicentre.cat/
https://www.ddgi.cat/
http://www.palamos.cat/
https://www.generali.es/
http://www.emccat.cat/
https://www.propamsa.es/
https://www.comercialkmag.com/
https://www.brugarol.com/
https://perelada.com/
https://cambrapalamos.org/
https://lamardedones.coop/
https://www.artplay.es/

