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Un nou centre al Poble Sec
facilita el reciclatge
professional d’emprenedors

D’aquí cent anys,
tots autònoms

LUIS BENVENUTY
Barcelona

L

leuresport, una empresa especialitzada
des de fa uns vint
anys en la gestió de
casals, centres cívics
i instal·lacions esportives i culturals, acaba d’obrir al barri del
Poble Sec un centre destinat a facilitar el reciclatge professional
d’emprenedors.
En aquests moments el mercat
laboral és ben antipàtic, i l’autoocupació no és ja únicament una
sortida vital, un salvavides individual en aquesta maror que no
s’acaba, sinó també un incipient
sector econòmic on posicionarse. Hi ha tantes necessitats per
atendre…
Cursos de formació, espais de
coworking, assessoria empresarial, coaching i altres impropis
d’aquesta època tan propícia a
allò de reinventar-se o morir
lentament…
En els sis mil metres quadrats
del Centre de Recursos per a Emprenedors i Ciutadans (CREC), situat al carrer Blesa de Barcelona,
no s’ofereix res que fins ara no
s’hagi vist mai, tal com reconei-

xen dos dels seus responsables,
Carles López i Roman Calavera,
“però sí que es concentren en
aquest centre tota una sèrie de
prestacions pensades per a la
gent que es veu obligada a trencar amb el passat i emprendre un
nou camí, perquè ho facin amb
confiança i entre tots, sumant
energies, creant sinergies… L’objectiu del nostre centre és que el
fet de ser aquí permeti als usuaris relacionar-se amb altres professionals d’una manera que augmenti la competitivitat de tots”.
El Centre de Recursos per a
Emprenedors i Ciutadans té capacitat per acollir unes vint-i-cinc
persones de manera permanent,
perquè tinguin una bona taula de
treball, un parell de sales polivalents on rebre clients i muntar
presentacions, un menjador, un
armari per a cada usuari, fibra òptica de 100 Mb/s, impressora, escàner, servei de paqueteria, aparcament de bicicletes, assessoria
laboral, fiscal i comptable… I tot
això des de 155 euros al mes, s’assegura a la promoció publicitària
que fa l’empresa gestora del centre barceloní.
Les empreses es decanten cada vegada més per reduir les se-

LLIBERT TEIXIDÓ

Una vista de les instal·lacions del Centre de Recursos per a Emprenedors i Ciutadans (CREC)

El CREC té
capacitat per acollir
unes 25 persones
de manera
permanent
ves plantilles i contractar serveis
cada vegada més puntuals. Al cap
i a la fi, si un vol tirar endavant ha
de saber una mica de tot.
“La nostra idea és intentar fomentar la col·laboració entre tots
aquests professionals que fan ús

El temporal deixarà fortes ratxes
de vent al nord i al sud de Catalunya
BARCELONA Redacció

El vent bufarà avui amb força als
dos extrems nord i sud de Catalunya, ja que és el rastre més important del temporal que va passar
ahir pel nord-oest de la Península, segons les prediccions meteorològiques. Les temperatures seran una mica més baixes i encara
hi poden haver xàfecs al litoral
central.
La tramuntana i el mestral se-

sopars

ran els protagonistes de la jornada al nord i el sud de Catalunya.
La tramuntana pot assolir les ratxes més fortes i s’estima la possibilitat que arribi a bufar a 120 quilòmetres per hora. Quant al mestral, pot assolir ratxes de 100 quilòmetres per hora a l’Ebre i el
Camp de Tarragona.
Les intenses pluges desapareixeran del mapa i només es podrien registrar xàfecs de certa intensitat al litoral central, mentre que
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a la resta de la geografia seran episodis sense transcendència. Tampoc no es preveuen grans nevades al Pirineu. Els gruixos no superaran els vint centímetres, si
bé la cota descendirà fins als
1.400 metres.
Aquesta inestabilitat es prolongarà fins dilluns, amb xàfecs a les
comarques del nord-est i neu al
Pirineu, però a partir de llavors
el cel s’aclarirà. Durant la jornada d’ahir es van recollir 48 litres
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del centre i arrencar amb ells
projectes que tinguin un alt valor
social afegit –continuen López i
Calavera–. Ben aviat les millors
oportunitats de feina seran aquelles que nosaltres mateixos siguem capaços de generar. Ens
encaminem a un món d’autònoms i a una nova cultura del
treball. En l’àmbit laboral les coses seran molt diferents en el futur, molt aviat, en realitat ja ho
estan sent”.
El CREC ofereix, també, a part
dels serveis propis dels vivers
d’empreses, diversos cursos de
formació que pretenen fer de la

metamorfosi que suposa convertir-se en el propi cap un fenomen
molt menys traumàtic.
“I, a més, segons el valor social
de les seves iniciatives, també oferim la possibilitat de donar conferències, fer presentacions, etc.
als centres cívics i altres instal·lacions que porta l’empresa Lleuresport. Mirem de crear una veritable sinergia a tots els nivells”.
En aquests moments, acabats
d’obrir, el CREC acull un estudi
fotogràfic i una venedora de bombetes de baix consum. I unes
vint-i-cinc persones es van apuntar als primers cursos.c

al Pont de Suert, 38 a Solsona i 30
a Sort.
Quant a les temperatures, les
mínimes van oscil·lar entre els 0
graus de Núria i Puigcerdà i els
12 de Sitges; mentre que les màximes es van situar entre els 3
graus de Núria i els 16 de la Bisbal d’Empordà.
El temporal que va creuar
Espanya va deixar importants
precipitacions amb el consegüent risc de crescudes als rius i
fins i tot d’avingudes, si bé
aquests riscos a Catalunya són mínims. La pàgina web de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
donava compte del perill en les
comunitats d’Aragó i Navarra, on
el riu i els seus afluents podien as-

solir “cabals de caràcter extraordinari”. Per pal·liar possibles
danys, es van dur a terme regulacions als embassaments. Per
exemple, el sistema Mequinença-Riba-roja-Flix va desembassar ahir 1.100 metres cúbics per
segon, i avui pot augmentar el ritme a 1.250 metres cúbics per segon, ja que, si bé les pluges poden
amainar, se’ls unirà el cabal de la
neu que es pot fondre.
Tot i això, al contrari que en altres comunitats autònomes, a Catalunya no hi va haver incidents
greus que afectessin les activitats
del ferrocarril o dels aeroports.c
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