
 

 
 
 
 

RESET, una plataforma per a emprenedors amb bones idees 
 

17 projectes empresarials innovadors s’han presentat al 
 

I Concurs d’Emprenedors Universitaris 
 
 
Gabinets d’assessorament psicològic o legislatiu en línia, una agenda d’esdeveniments musicals en 

què s’ofereix una mostra de l’oferta, plataformes de comercialització de productes tan variats com 

cursos d’espanyol, vins i licors, guies de bons professionals, o un nou sistema de pilot automàtic són 

algunes de les innovadores propostes empresarials que s’han presentat al I Concurs d’Emprenedors 

Universitaris, una activitat emmarcada en el programa “Espai de l’emprenedor i suport a la nova 

empresa tecnològica (RESET)”, coordinat per la Fundació Universitat-Empresa i patrocinat per la 

Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes 

Balears i “SA NOSTRA”, Caixa de Balears. 
 

La innovació, les noves tecnologies i el coneixement són valors imprescindibles per al canvi de 

model econòmic que es vol assolir. Per això, és molt importat estar a l’aguait de les bones idees que 

van sorgint i tenir esment a les noves iniciatives. Aquests són alguns exemples de la varietat de 

propostes que s’han presentat al concurs: 
 
 
 
“Legislaciononline.es”, tot en regla 

 
Un dels punts febles de moltes empreses és el seguiment, control i compliment de l’enorme volum 

de normativa legal a la qual estan subjectes. Per ajudar a dur a terme aquesta tasca neix el projecte 

empresarial “Legislaciononline.es”, que Daniel Ramon i Celia Martin plantegen. 
 

Aquest servei legal en línia consisteix en una plataforma web que pot posar a l’abast de qualsevol 

empresa tota la normativa d’àmbit autonòmic, estatal i fins i tot internacional a la qual ha d’estar 

sotmesa, en només un clic. A més, segons explica Daniel Ramon, “el més interessant del projecte és 

que permetrà a cada client fer l’autoavaluació del grau de compliment legal de la seva empresa en 

qualsevol moment”. Un cop feta l’autoavaluació, hi ha la possibilitat de resoldre dubtes i problemes 

per contacte directe , per telèfon o correu electrònic, amb el gabinet legal. 
 

Els àmbits de treball de “Legislaciononline.es” són la normativa mediambiental, norma ISO 14.001; 

la prevenció de riscs laborals, norma ISO 18.001; i la qualitat, norma ISO 9.001. El sistema 

s’actualitza constantment, els clients reben butlletins informatius mensuals i la intenció és anar 

incorporant noves prestacions, com la normativa específica sobre el control de la protecció de dades. 
 

Aquest programa proporciona una eina dinàmica i versàtil que permet al client desentendre’s de la 

tasca, sovint enutjosa, d’estar al dia de les lleis que l’afecten i poder-ho demostrar en qualsevol 

moment davant una auditoria externa. Permet igualment abaratir el  cost del servei, fer-lo  més 

competitiu i extensible a l’àmbit territorial de tot l’Estat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
Aprendre espanyol a Eivissa amb “Spanish Courses Ibiza” 

 
Afegir valor a l’oferta turística d’Eivissa amb la possibilitat d’estades per aprendre espanyol és la 

idea de la proposta empresarial de José Marcos Colomar. Aquest titulat en ADE treballa actualment 

en una acadèmia d’idiomes i sap que “la millor manera d’aprendre un idioma és amb estades i cursos 

a l’estranger i, per altra banda, els joves cerquen omplir la vida de noves experiències. Aquest 

sistema proporciona l’oportunitat de fer amics, veure món i alhora adquirir un bon aprenentatge 

lingüístic”. 
 

Es tracta d’ajuntar sinergies i crear una plataforma a Internet per comercialitzar cursos presencials 

d’espanyol per a estrangers a Eivissa, una destinació molt atractiva per a la gent jove i amb molta 

oferta complementària que es pot aprofitar. Concertar el curs, l’allotjament i les activitats paral·leles 

que es volen fer serà possible per mitjà de “Spanish Courses Ibiza”. 
 

Un altre dels objectius de la creació de la plataforma és eliminar l’excessiva burocràcia, optimitzar i 

abreujar els tràmits d’aquest tipus d’estades lingüístiques, a més d’omplir un buit empresarial en 

aquest sector. 
 

No sols els joves són els destinataris de l’oferta dels cursos d’espanyol, un sector emergent de clients 

és gent més gran, que disposa de temps lliure tot l’any i ganes d’aprendre. A ells se’ls pot oferir la 

temporada d’hivern i, d’aquesta manera, es contribueix a la desestacionalització turística de l’illa. 
 
 
 
L’agenda musical més completa a www.macrofono.es 

 
Ara és possible accedir a tota l’oferta musical de Mallorca des de la pàgina web  www.macrofono.es, 

una agenda que recull informació detallada de tots els esdeveniments de música de l’illa, a més de 

referències i continguts sobre artistes, grups, locals i promotors musicals. 
 

Aleix Martínez és llicenciat en sociologia i l’artífex d’aquest projecte que ha construït des de la 

perspectiva que li proporciona la seva gran afició a la música i l’experiència obtinguda després de 

treballar com a professor d’informàtica. “Això m’ha permès treballar molt la usabilitat i dissenyar 

una pàgina que constitueixi una eina útil, clara i fàcil d’utilitzar”. “Es tracta d’adaptar les tecnologies 

a les necessitats” diu Martínez. 
 

És una iniciativa única en el món, que té tres característiques que la fan capdavantera: és sonora, és 

2.0 i és local. 
 
Així, l’agenda és sonora, la qual cosa permet tenir una mostra de l’oferta de concerts, esdeveniments 

i grups, saber com sona abans de triar. Macrofono és un espai 2.0, els usuaris en poden generar el 

contingut. Músics, espais, organitzadors, etc. es registren gratuïtament i a partir d’aquí poden penjar- 

hi la seva oferta. És una agenda local, però una idea única i exportable a qualsevol altre indret del 

món. 
 

Fa poc més de dos mesos que funciona i ja s’hi han reflectit quasi 3.000 ofertes i s’hi han produït 

devers 300 registres entre grups, locals i promotors. S’ha constituït com una plataforma de 

dinamització cultural i el seu gran valor és la confluència d’oferta i de continguts. 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
“12.53 licors.vins.cates ec”, més enllà de la venda de productes 

 
Oferir noves possibilitats a l’empresa familiar dedicada a la destil·lació de licors és el que fa “12.53 

licors.vins.cates ec”, un projecte presentat al concurs per Francesc Vidal que està en marxa des de fa 

un any a Llucmajor. Es tracta d’un espai on es combinen la venda dels productes de la mateixa 

empresa de licor, juntament amb una extensa selecció de molts altres productes mallorquins 

d’elaboració artesana i ecològica, amb la realització d’activitats culturals relacionades amb el món 

de l’alimentació. 
 

Els tasts de vins i licors, els cursets, les exposicions o les presentacions de llibres són una mostra de 

les activitats que es duen a terme per enriquir i complementar la venda dels productes de la terra. 
 

Francesc Vidal, que treballa a l’empresa familiar, manté el seu propi gabinet de publicitat i fa 

actualment un màster a la UIB sobre cognició i evolució humana, no descarta en un futur proper fer 

possible el seguiment mitjançant Internet de totes les activitats que desenvolupen a “12.53 

licors.vins.cates ec”. 
 
 
 
En forma amb l’“Estudi d’entrenament personal” 

 
Vicent Marí, estudiant d’empresarials i turisme, no dubta a afirmar que “s’han d’aprofitar les 

oportunitats que sorgeixen de les situacions de crisi com la que vivim”. Per això, juntament amb el 

seu germà Joan, titulat en INEF, volen posar en marxa una empresa que ofereixi programes de 

rehabilitació i d’entrenament personal totalment adaptats a les necessitats de cada client a Eivissa. 
 

Amb seu a una illa que rep milions de turistes, el servei s’adreça a un client de luxe que vol 

assistència i seguiment personalitzat del seu programa d’entrenament allà on es trobi. Per això, els 

germans Marí destaquen que el valor del seu projecte rau en aquest servei a mida, totalment 

personalitzat. A l’estudi disposaran dels aparells més innovadors, una maquinària innovadora, que es 

coneix amb el nom de “material prospectiu”, que optimitza els resultats de l’exercici físic. L’opció 

de programes de rehabilitació constitueix l’altre vessant del projecte. 
 

Es pretén oferir al turista dels grans iots, i al que s’allotjarà als nous hotels de luxe que romandran 

oberts tot l’any, una oferta complementària continuada, i al resident de tot l’any, un servei amb 

demanda creixent. 
 
 
 
“tSalut”, tractament psicològic en línia 

 
Al Departament de Psicologia de la UIB, i fruit de la col·laboració de tres grups de recerca en el 

Laboratori de Conducta i Sistemes Dinàmics, ha nascut “tSalut” un projecte que pretén fer de les 

noves tecnologies una eina bàsica en l’avaluació i el tractament d’alguns trastorns. Els àmbits 

d’actuació de “tSalut” són tres: els trastorns de caràcter fòbic, el trastorn per dèficit d’atenció (TDA) 

i hiperactivitat, i el dolor crònic. 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
La  idea  és  desenvolupar  un  programa  en  línia  mitjançant  el  qual  el  pacient  subjecte  d’alguns 

trastorns dels àmbits esmentats, després d’un diagnòstic en una consulta presencial, pugui rebre el 

tractament i fer el seguiment de l’evolució mitjançant Internet des del lloc on es trobi. Aquest 

sistema  permetrà  abaratir  els  costs  d’unes  teràpies  que,  segons  afirma  Jordi  Llabrés,  un  dels 

psicòlegs responsables del projecte, “són tractaments o serveis que sovint la sanitat pública no pot 

oferir a causa de l’elevat cost que suposen”. 
 

El tipus de clients susceptibles de contractar aquests serveis són, d’una banda, pacients que podran 

seguir les teràpies particularment i, de l’altra, companyies d’assegurances que podran oferir-los amb 

uns costs molt més reduïts sense minva de la qualitat o l’eficàcia del tractament. 
 

Curar una fòbia, com la de volar, en què el Departament de la UIB té una àmplia experiència, o 

seguir les pautes per millorar les conseqüències d’un procés de dolor crònic o d’hiperactivitat, podrà 

ser molt més còmode i assequible a més gent amb el sistema en línia de “tSalut”. “Les noves 

tecnologies no han de servir per substituir les persones, sinó per arribar a més gent” diu Llabrés. 
 
 
 
Un “Pilot Automàtic Evasiu” per disminuir el risc de col·lisions a la mar 

 
El “Pilot Automàtic Evasiu” (PAE) és la proposta de Juan Bendito i els seu socis de l’empresa 

Manexmar. Aquests marins i enginyers han dissenyat un sistema que creuen que pot revolucionar la 

navegació marítima en el futur. Es tracta d’un element programable de control automàtic 

anticol·lisions, és a dir, un sistema per fer les maniobres evasives que evitin les col·lisions entre 

naus, amb la costa o amb altres elements, o que en minimitzin els efectes. 
 

Juan  Bendito  pensa  que  “aquest  aparell  d’alta  tecnologia  podria  garantir  més  seguretat  en  la 

navegació i, per tant, abaratir els costs de les assegurances, garantir el transport de mercaderies, 

salvar vides i protegir el medi ambient de les fatídiques conseqüències contaminants dels accidents a 

la mar”. 
 

El sistema “Pilot Automàtic Evasiu” (PAE) es un element programable de control que alerta el patró 

de la nau de la proximitat en distància del risc i, en cas que no es produeixi reacció manual, pot 

actuar automàticament sobre els comandaments de la nau per executar les maniobres evasives, amb 

el temps suficient per evitar la col·lisió, l’abordatge o la varada. 
 

PAE és un tècnica avançada al servei de la seguretat, que Juan Bendito i els seus socis volen 

desenvolupar a les Illes Balears per dinamitzar l’economia local, contribuir al canvi de model i 

començar a defensar les nostres costes i, per extensió, les de tot el món. 
 
 
 
Aquest recull de projectes és només una mostra dels que s’han presentat al I Concurs d’Emprenedors 

Universitaris. Si hi ha un factor que unifica tots aquests emprenedors és l’esperit innovador i la 

voluntat de dur la seva idea endavant, malgrat les dificultats de començar un projecte actualment. És 

per això que RESET constitueix un bon suport per a punts de partida excel·lents. 
 
 
 
 
 
 

 



 

II  CCOONNCCUURRSS  DD’’EEMMPPRREENNEEDDOORRSS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIISS  22000099  

 

RESET- Espai de l’Emprenedor i Suport a la Nova Empresa Tecnològica, és el programa 

d’emprenedoria de la Universitat de les Illes Balears, coordinat per la FUEIB, que és finançat per 

la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria 

d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears i Sa Nostra, a més de comptar 

amb la col·laboració d’altres entitats com la societat de garantia recíproca ISBA, l’Escola de 

Negocis EOI del Ministeri de Ciència i Innovació i el Clúster Turistec. 

El programa RESET ofereix els serveis de: 

� Formació: Realitza accions formatives bàsiques i especialitzades que donin resposta a les 

necessitats enfront de la creació d’aquest tipus d’empreses.  

� Assessorament: Oferim assessorament i acompanyament en tot el procés de constitució 

d’una empresa innovadora o de base tecnològica, des de les passes prèvies fins a arribar a 

la seva constitució. 

� Informació i sensibilització: Contribueix al foment de la cultura emprenedora 

proporcionant informació d’interès al portal web i realitzant actes, jornades informatives i 

altres accions com aquest concurs, jocs virtuals... 

En aquest marc, el passat mes de març es va convocar el I Concurs d’Emprenedors Universitaris 

amb l’objectiu de fomentar la creació d’empreses intensives en coneixement entre els membres de 

la comunitat universitària amb els objectius específics de: 

� Aprofitar el potencial innovador de la Universitat per a la generació de noves empreses, com 

també augmentar i estendre les vies per comercialitzar les tecnologies i els coneixements 

generats a la Universitat. 

� Desenvolupar i enfortir les relacions Universitat-empresa. 

� Fomentar els valors de l’emprenedoria innovadora. 

� Contribuir amb noves fórmules de suport a la creació de llocs de treball i dinamització de 

l’activitat econòmica al nostre entorn. 

El concurs ha anat adreçat a tot emprenedor de la comunitat universitària: 

- Estudiants universitaris 

- PDI 

- PAS  

- Titulats universitaris que no faci més de deu anys que han acabat la carrera 

Els participants han presentat un projecte empresarial de forma individual o en grup. A més, s’hi 

podien presentar empreses de nova creació, que no fes més de dos anys des de la seva constitució. 

L’objectiu específic d’aquest concurs és premiar: 

� Projectes empresarials innovadors intensius en el coneixement i amb perspectives de 

constitució a les Illes Balears. 

� Idees de negoci presentades per estudiants universitaris. 

S’hi establiren 3 categories: 



� Premi al millor pla d’empresa, dotat amb 6.000 € 

� Premi al millor pla d’empresa del sector d’humanitats, dotat amb 3.000 € 

� Premi a la millor idea empresarial presentada per alumnes de la UIB, dotat amb 1.500 € 

 

Anàlisi dels resultats  

Arran de les candidatures presentades, podem extreure les conclusions següents: 

� Projectes presentats: 17 

� Distribució per illes: 

o Mallorca: 11 

o Menorca: 3 

o Eivissa: 3 

� Sector:  

o Humanitats: 6 

o Ciències: 11 

� Nombre d’emprenedors per projecte: 

o Projectes presentats individualment: 10 

o Projectes presentats en grup: 7  

Es pretén que tots els participants, tant els que han estat guardonats com els que no, segueixin dins 

el projecte RESET participant de les accions que s’adaptin més bé a les seves necessitats: 

� Reunió individual amb cadascun d’ells per conèixer la situació real del projecte, expectatives i 

necessitats respecte a la constitució de l’empresa... Aquesta reunió servirà per facilitar als 

emprenedors les eines de què ja disposam o cercar els mecanismes més adients.  

� Orientació, si escau, als premis de l’EOI, organitzats a nivell nacional: La FUEIB és l’entitat 

de la comunitat autònoma que col·labora amb l’EOI per a la coordinació i el suport als 

emprenedors de les Illes Balears que participin als premis organitzats per l’esmentada entitat. 

 

� Formació:  

o Participació al programa de creació d’empreses de l’EOI: 68 hores de formació 

específica i assessorament personalitzat per desenvolupar el seu projecte per experts 

del sector de l’empresa. 

o Formació i sensibilització en les capacitats bàsiques i les eines de gestió necessàries 

per als emprenedors. S’adreça prioritàriament al alumnes de la UIB.  

� Assessorament als emprenedors per a la constitució de l’empresa i les possibles vies de 

finançament per a empreses de base tecnològica.  

 

Acte de cloenda i lliurament de premis als guardonats 

Per tal de lliurar els premis als guardonats, el proper dimecres 17 de juny es farà un acte a la sala 

d’actes de Sa Nostra de l’edifici Son Fuster. 

Serà presidit per les entitats que donen suport al projecte i hi haurà una conferència a càrrec del Sr. 

Carlos Hernández en la qual exposarà com es va constituir el sistema de creació d’empreses de les 



universitats gallegues, liderades per la Universitat de Santiago, i com es va crear la societat gestora 

i el fons de capital de risc especialitzats en empreses de base tecnològica. El ponent donarà a 

conèixer la seva experiència, les tasques realitzades i la necessitat de disposar d’un sistema fort i 

consolidat que fomenti la creació d’empreses intensives en coneixement, amb la implicació de tots 

els agents de la regió. 

Seguidament es mostra l’agenda prevista per a aquest dia: 

 

 
 

EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 

17 de juny de 2009 - Sala d’actes de Sa Nostra - edifici Son Fuster (c/ del Ter, 16, Palma)  

 

Acte de cloenda i lliurament de premis del I Concurs d’emprenedors universitaris  

 

9 h Recepció dels assistents. 

9.30 h Obertura a càrrec de: 

- Magfca. Sra. Montserrat Casas, Rectora de la UIB. 

- Hble. Sr. Carles Manera, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació. 

- Sr. Pere Batle, director general de Sa Nostra.  

  

10 h Lliurament dels premis.  

10.15 h Conferència a càrrec del Dr. Carlos Hernández.  

Catedràtic de la USC, conseller d’Unirisco (empresa de capital de risc d'àmbit 

nacional), ha participat en la creació d'Uniemprende (programa de creació 

d'empreses de la Universitat de Santiago) i Uninvest (societat gestora de capital de 

risc). 

 

                     

Acte de cloenda i lliurament dels diplomes de Promotors Tecnològics de les Illes Balears 

  

10.45 h Promotors Tecnològics. A càrrec del Sr. Pere Oliver, director general de 

R+D+I. 

 Lliurament dels diplomes.                                    

11 h Cloenda a càrrec del Dr. Víctor Cerdà, delegat de la Rectora per a la 

innovació. 

11.10 h  Aperitiu. 

  

 
 


