
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nou centre d’emprenedoria VITA, creat l’octubre de 2014,  desenvolupa un concepte innovador 

de gestió emprenedora.  VITA és una incubadora d’idees i projectes, un hub territorial 

d’emprenedoria on la identificació de idees tècnico-tecnològiques i necessitats de la comunitat es 

transformen en realitats de mercat per al bé comú. Un pont de connexió entre la universitat, entesa 

com a generadora de coneixement, l’empresa com a generadora d’innovació,  l’administració 

pública com a facilitadora de xarxa i recursos  i la ciutadania com a origen i destí de la cadena del 

progrés. El centre d’emprenedoria VITA és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Sant 

Cugat mitjançant la Fundació Sant Cugat Actiu i l’empresa INBENS. Per la seva part, l’empresa 

GFT i Universitat Gimbernat en són partners co-promotors. 

 

Albert Latorre és l’enginyer creatiu de VITA Entrepreneurship Center i president d’INBENS. 

L’empresa és associada a Sant Cugat Empresarial. 

 

 VITA es diferencia per una gestió de l’activitat emprenedora en clau d’innovació i 

creativitat, i amb una especial sensibilitat per l’impacte social dels seus projectes.  

On rau concepte innovador –el valor competitiu- d’un centre d’emprenedoria com 

VITA?  

 

Entrevista amb 
 

Albert Latorre 

Enginyer creatiu de VITA  

Entrepreneurship Center i president 

d’INBENS 

 

 

 

La integració d’allò social i econòmic en l’ADN 

de les idees suposa entrar en una cultura de 

valors que difícilment s’oblidarà en la fase de 

creixement de les noves entitats que donaran 

forma als projectes a partir de la seva entrada 

a mercat. 

 

 



Un aspecte innovador de VITA és la definició de la seva pròpia missió: “educar els valors, el 

talent i la creativitat de les persones tot fomentant el seu esperit col.laboratiu i emprenedor; i 

acompanyar-les amb programes formatius experiencials interdisciplinars i intergeneracionals”.  

 

La integració d’allò social i econòmic en l’ADN de les idees suposa entrar en una cultura de 

valors que difícilment s’oblidarà en la fase de creixement de les noves entitats que donaran 

forma als projectes a partir de la seva entrada a mercat. 

 

VITA no cerca el seu valor competitiu sinó que el seu veritable valor ve donat per la suma de 

competències dels professionals que hi participem. VITA, com a hub territorial, vol i cerca 

activament l’establiment de potents sinèrgies amb la resta dels agents del teixit empresarial i 

emprenedor del territori. 

 

 Quin és el perfil d’emprenedor que acull el centre VITA? 

  

A VITA hi han tres possibles entrades al Programa d’Emprenedoria que estem dissenyant: 

una persona o equip amb una idea de projecte, persones amb ànim d’emprendre però sense 

projecte, i necessitats de la societat detectades però sense equip emprenedor darrere. 

 

També proposem una emprenedoria per a col·lectius amb interessos afins, com per exemple 

estudiants universitaris que tenen incertesa pel seu futur professional, dones emprenedores i 

conciliació familiar, immigrants amb problemes d’integració,  majors de 45 anys amb dificultats 

de reinserció laboral, etc. Identifiquem aquells col·lectius de més difícil ocupabilitat a la 

comunitat local/territorial i els proposem que impulsin un projecte d’emprenedoria creant 

equips ad-hoc en funció del perfil de coneixement i aquelles actituds que requereix el procés 

de transformació d’idees en realitats de mercat. Ho connectem amb la innovació empresarial, 

el coneixement científic i el món de la inversió. 

 

 Quins són els serveis del centre i quines eines ofereix el centre a l’activitat 

emprenedora? 

 

El centre disposa de 1.000m2 destinats a crear un petit ecosistema, dividit en 5 àrees 

diferents: coworking (en l’actualitat 17 entitats formades per més de 40 professionals); 

laboratori de productivitat digital, amb una oferta especifica per pimes i autònoms; aula de 

tallers, conferències, seminaris i workshops; àrea de projectes (en l’actualitat 35 

emprenedors impulsen la 1ª Promoció de Projectes que va començar el passat 3 de 

novembre, així com els 4 equips guanyadors de la 2ª edició del Concurs d’Economia Social i 

Cooperativa de Sant Cugat); i un espai zen que volem expandir a l’exterior. Cadascun d’ells té 

un portfoli diferent, però tots ells es complementen i creen sinèrgies entre entitats i/o 

persones. 



 

 Un dels eixos principals del centre és la col·laboració universitat-empresa. Quin 

tipus de projectes desenvolupen? 

 

Les empreses poden llançar reptes d’innovació, tant per a projectes d’intraemprenedoria com 

per a creació de noves línees de negoci. Aleshores, els connectem amb la universitat per una 

doble via: la primera, mitjançant investigadors que ajuden a donar idees que solucionen els 

reptes plantejats; la segona, per identificar els perfils de coneixement necessaris i proposar a 

estudiants amb l’ànim que un procés d’emprenedoria esdevingui una oportunitat professional. 

Altres productes associats de VITA poden generar un flux de valor en unes relacions 

Universitat-Empresa que en l’actualitat estan sota mínims. 

 

 Un dels trets diferencials de VITA és la promoció i el suport prioritari al 

desenvolupament de  projectes col·laboratius amb alt valor afegit. Com definiria 

aquest perfil de projectes i quina és la seva aportació al desenvolupament econòmic 

i empresarial del territori? 

 

El model actual d’emprenedoria al nostre país no funciona ja que els resultats obtinguts estan 

molt per sota de la mitjana d’altres països amb ecosistema integrat. La situació esdevé critica 

en el punt en què la gran despesa adjudicada a programes d’emprenedoria resulta ineficaç i 

ineficient, provocant a més el desencís d’aquelles persones que no han vist culminat el seu 

projecte com una aportació de valor al progrés de la societat. 

 

La raó principal que motiva aquesta critica situació és el que anomenem “embut de 

l’emprenedoria”: gran quantitat d’idees a l’entrada, en un nombre a voltes de 4 dígits, i 

selecció a la sortida d’un nombre mai superior a 1 dígit. La orientació directa al Business Plan 

i no a la definició del brief de la idea des de la perspectiva de la correcta identificació de les 

necessitats de la comunitat, provoca que la cadena de valor de l’emprenedoria vagi diluint els 

seus resultats a mesura que avança el procés idea-projecte-mercat. A partir d’aquí poques 

realitats empresarials, en forma de start-up o similar (aproximadament un 1 per 1000 de les 

idees) assoleixen suficient massa crítica com per a crear un volum significatiu de riquesa i de 

nova ocupació que els permeti garantir la seva sostenibilitat. Però el problema té arrels 

culturals i educatives (aversió al fracàs, penalització de l’error, sentiment de propietat, la no 

valoració d’allò intangible, etc.) que provoquen en l’entorn de l’emprenedoria governances i 

marcs legislatius que s’han d’actualitzar en el nou paradigma.  

 

El model d’emprenedoria que proposa VITA dóna temps i espai a la curació de les idees, al 

respecte per les fases més creatives i a la preparació dels emprenedors en disciplines 

vinculades a les Humanitats i a les arts escèniques i plàstiques, com a complement de les 

tècniques i tecnologies quan arribi la fase de desenvolupament dels projectes. Per això, més 



enllà d’un projecte d’emprenedoria, VITA és un projecte educatiu que utilitza l’emprenedoria 

com a mitjà d’aprenentatge actiu. VITA ha estat pensat i dissenyat per a les generacions 

actuals i futures, tot fomentant el talent i la creativitat de les persones. 

 

 Quin nous projectes té VITA previst desenvolupar a curt i mg termini? 

 

A curt termini, estem preparant la inauguració del centre que tindrà lloc a finals d’aquest 

primer trimestre de l’any. Hi presentarem el Laboratori d’Economia Social i Cooperativa, així 

com la nova imatge corporativa del Programa d’Emprenedoria, que inclou una metodologia 

oberta en gestió de la innovació mitjançant xarxes de coneixement.  

 

Tanmateix estem conceptualitzant dos objectius prioritaris: per una part, la modelització d’una 

entitat jurídica més adient tenint en compte l’enfocament d’alt impacte de VITA per al progrés 

de la comunitat i, per l’altra, la Promoció de Projectes que començarà al mes de setembre i 

que s’adaptarà en durada i format al curs acadèmic. A mig termini, el nostre objectiu és 

l’expansió del model per atraure emprenedors d’arreu del món al nostre territori. 


