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Ona Capital
inverteix en
una empresa
de telefonia
catalana

La iniciativa crearà cada any 20 llocs de treball i es farà un postgrau a la UVic-UCC

Creacció tindrà un centre de
desenvolupament de Microsoft
Vic

Manlleu
EL 9 NOU

A partir de mitjans del 2015,
l’agència d’emprenedoria,
innovació i coneixement
d’Osona, Creacció, albergarà
el primer Centre de Desenvolupament d’Alt Rendiment
Tecnològic (CEDART). En
aquest espai, que s’ubicarà
a la zona de coworking de la
Casa de Convalescència de
Vic, un grup de desenvolupadors treballarà en solucions
per a la gestió empresarial
basades en la plataforma
Microsoft Dynamics. Aquest
producte es tracta d’un conjunt d’eines empresarials
enfocades a la gestió i la relació amb els clients.
El gran gruix de persones
que treballaran al CEDART,
els anomenats desenvolupadors, hauran cursat prèviament el postgrau sobre
Programació i Implantació
de Solucions Microsoft
Dynamics, que es començarà
a impartir al mes de gener.
Tindrà lloc a la Universitat
de Vic - Universitat Central
de Catalunya durant 750
hores. El curs inclou una
clàusula que permetrà a tothom que aprovi el postgrau
incorporar-se automàticament al CEDART amb un
contracte de pràctiques de
sis mesos. D’aquesta manera,
es creu que el centre crearà

Ona Capital, empresa de
capital risc de Manlleu, és
un dels inversors de la nova
empresa de telefonia Parlem,
que té com a tret diferencial
l’objectiu de ser l’empresa
de telefonia mòbil catalana
en tots els sentits. Segons
explica el seu director, Oriol
Lobo, “és una empresa amb
tot a Catalunya, tant la gestió, amb el català com a llengua, i amb una qualitat de
servei molt elevada”. Parlem
ha estat fundada per Ernest
Pérez-Mas, que és l’accionista majoritari. El segon
accionista principal és Fon
You Telecom, una empresa
d’aplicacions mòbils, i a parts
iguals completen la inversió
Ona Capital –de les famílies
Font i Carandell– i MasMóvil
Ibercom, una empresa que
ja té en aquests moments
200.000 clients.
L’empresa de capital risc
de Manlleu va tancar aquesta
operació abans de l’estiu,
com va fer amb Urbiotica i
WorldCoo (vegeu EL 9 NOU
de l’1 d’agost), però no s’ha
fet públic fins ara perquè
calia tancar tot el grup inversor. Parlem oferirà telefonia
mòbil, fix i ADSL a les empreses, i inicialment als particulars només mòbil “però el
2015 ja oferirà tot el paquet”.

ALBERT LLIMÓS

Ivette Ballesteros

La signatura de l’acord entre Creacció, la FUB i Quonext va tenir lloc dilluns a la Casa de Convalescència

fins a 20 llocs de treball qualificats cada any.
La iniciativa serà possible
gràcies a l’acord al qual han
arribat Creacció, la Federació Universitària Balmes
de la UVic-UCC i l’empresa
Quonext, que és la principal majorista de Microsoft
Dynamics del sud d’Europa.
En l’acte de signatura, que
es va fer dilluns, el president
de Quonext, Juan Antonio
Herrero, va explicar que
“des d’aquest centre treballarem per tot Espanya i pels
projectes que també fem a

fora, com a Iberoamèrica,
per poder exportar aquestes
feines que són solucions,
d’alt valor afegit, ja sigui per
tecnologia tradicional de
l’entorn Microsoft o bé per a
tauletes o smartphones”.
Per la seva banda, el president de Creacció, Josep
Arimany, va assegurar que
“la problemàtica és que no
trobem gent que pugui desenvolupar aquests llocs de
treball, aquesta feina específica; per tant, necessitem
professionals ben formats.
Amb aquest conveni es

podran formar professionals
que tindran un desenvolupament amb el món de
l’empresa”. En aquesta línia,
el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat,
Pere Torres, també present
a l’acte, va posar de relleu el
fet que el món universitari
ha de ser cada vegada més
conscient del paper laboral i
de les necessitats de formació que tenen els estudiants,
tot i que “les empreses també
han de ser conscients que
poden jugar el paper de centres de formació”.

CTL:
DISSENY
DE
Vuit empreses d’Osona, guardonades
per la Cambra per la seva trajectòria
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig, va ser dimecres a l’acte de reconeixement a la trajectòria de les empreses que
tenen de 50 anys a 300. En el cas d’Osona es
van guardonar vuit empreses o establiments.
Embotits Solà, de Gurb, és l’empresa de la
zona més antiga, ja que ha arribat als 200
anys. D’empresa centenària hi ha Fabregó
Vic

Joiers, de Vic. Amb 75 anys hi trobem el
Forn de Pa Vila, de Seva (vegeu pàgina 60). I
amb 50 anys hi ha Autoescola Sarrió, de Vic;
Carnisseria i Cansaladeria Homs, de Tona; el
tapisser Enric Codina i Marín, de Sant Hipòlit
de Voltregà; Fugar Xemeneies, de Centelles;
Liney, de Vic, i la societat cooperativa Mobles
Pirineus, de Tona. A la foto, els representants
de cada empresa amb el conseller; el president de la Cambra, Miquel Valls, i el delegat a
Osona de la Cambra, Josep Pujadas.
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