
• EMPRENEDORS EN TEMPS DE CRISI 

Maite pamies. 

terreny, hi ha un "nínxol de 
mercat", que diuen ara pompo
ament els economistes. 

La ¡¡·lusió, un altre copo Pot
er sigui el mínim comú deno

minador que demana qualsevol 
empresa. Potser ho requereix 
tat absolutament, sigui o no 
igui amb vocació de fer calaix 

i auanyar-se la vida. És així 
d·elemental. En aquesta mateixa 
línia, Pere Segarra opina que: 

ense una il·lusió brutal ningú 
no se'n surt i ningú no es torna 
I aixecar quan cau, per molt bri
ant que sigui la seva idea o per 

nolt savi que sigui". És l'entusi
-me entes com a combustible i, 

t1hora, com a balsam contra les 
Iificultats que, gairebé sempre, 

«DESPRÉS DE TREBALLAR 
EN DIVERSOS GABINETS, VA 
DECIDIR INSTAL·LAR-SE PEL 
SEU COMPTE»
 
implica engegar qualsevol nou 
projecte. 

Que la voluntat de buscar-se 
la vida és darrere de bona pan 
de les noves iniciatives empre
sarials que s'inicien ara a Reus, 
també semblen apuntar-ho les 
dades estadístiques que facilita 
el viver d'empreses Redessa. El 
2011, per exemple, les consultes 
relatives a la creació de noves 

empreses es van elevar fins a 
gairebé les 800, quan aquest 
guarisme es redu'ia a practica
ment la meitat durant els anys 
anteriors a la crisi economica. 

El 2008, les consultes rebu
des en aquest sentit van superar 
per poc les 400, davant les 876 
(del 2010) o les gairebé 800 (del 
2011). El canvi de tendencia 
també es veu reforc;at per altres 

PSICOLOGA 
ONLINE 
Maite Pamies, natural 
de Cornudella de 
Montsant, va acabar 18 
carrera de psicologia 
l' any 2004 i, després 
de treballar en 
diversos gabinets, 
va decidir instal·lar
se pel seu compte i 
obrir consulta a Reus. 
El 2010 va acabar 
d' arrodonir el projecte 
muntant un gabinet 
d' atenció psicologica 
en línia: 
www.psicofacil.com. 
Se'n surto 

dades fruit de l'activitat de Re
dessa: un 54 % de les persones 
que sol· liciten assessorament 
es troben en situació d'atur. No 
traben feina i veuen cIar que, 
si poden, estan obligats a fer el 
paso Tenen davant seu la pers
pectiva d'un lIarg dilluns. 

Maite Pamies és psicbloga i 
diu que, sovint, tanca la radio en 
sentir els mals auguris del dia. 
"Miro de no fer-ne gaire cas, la 

EL BlIKlIT9
 
Vestim t tes les tradicions de cap a peus
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veritat, i en passo bastant", afe
geix amb un somriure que Ji ve 
a la cara cada dos per tres. Salta 
a la vista que té una enorme 
vitaJitat. És molt inquieta, un 
belluguí, i potser és per aixo que 
va decidir obrir consulta pel seu 
compte i, a principi de 201O,po
sar en marxa www.psicofacii. 
como Es tracta d'un gabinet 

DELS CAVALLETS 
ALVIDEOJOC 
Daniel Villanueva té 
29 anys i la seva és una 
familia de firaires de 
tota la vida (firaires A. 
MartD. Criat de poble 
en poble, repartint 
fitxes als autos de 
xoc i als cavallets, ara 
és al capdavant de 
Mifune, una empresa 
que ha tret al mercat 
'Supergay', un joc per 
a dispositius mobils al 
qual es pot accedir, a 
dia d'avui, des d'una 
vuitantena de paYsos. 

«CRIAT DE POBlE EN POBlE, 
REPARTINT FITXES AlS AUTOS 
DE XOC I AlS CAVAllETS» 
d'atenció psicologica en línia 
-que va mereixer un deis premis 
Empren en femení de la Diputa
ció de Tarragona- i que porta en 
paral·lel a la consulta presencial, 
que té al raval de Santa Anna, i a 
d'altres col·laboracions forma
tives que manté amb escoles i 
centres educatius. 

Acabada la carrera el 2004 i 
després de comenc;ar a treballar 
en consultes psicologiques a sou 
d'altres professionals, la Maite 
va tenir ciar que volia muntar
s'ho pel seu compte. El punt de 
partida va ser un cert inconfor
misme: "No em va agradar com 
veia que estava organitzada 
la feina, ni com es portaven 
determinades coses i, arnés, 
sóc una persona que necessito 
estar molt implicada en tot allo 
que faig i aixo, t'agradi més o 
menys, només ho aconsegueixes 

plenament si treballes per a tu 
mateixa", sentencia. 

El web d'atenció en línia, 
més que com un gran negoci de 
bones a primeres, el va concebre 
com una manera de millorar 
el servei que presta als seus 
pacients presencials i d'aprofitar 
el potencial que ofereixen les 
noves tecnologies. "En el cas de 
les comarques de Tarragona, per 
exemple, hi ha gent de pobles 
a qui venir a la consulta li pot 
representar tres quarts d'hora 
de viatge", raona. Internet Ji per
met, arnés, mantenir constant
ment un major contacte amb els 
pacients i una videoconferencia 
de prou quaJitat, avui dia, pot 
servir perfectament per atendre 
puntualment determinats casos. 

Psicofacii.com Ji funciona 
forc;:a bé, malgrat que el temps 
sembli enfosquir-se cada cop 

Daniel Villanueva 

més: "Amb psicofacil he po
sat una pica a Flandes, com 
s'acostuma a dir, i, arnés, és un 
projecte que m'ajuda a reforc;:ar 
la imatge i el servei d'atenció 
psicologica que presto presenci
alment. Pero també penso que, 
quan comences alguna cosa, és 
fonamental no posar tots els ous 
al mateix cistell". 

Qui també ha iniciat, en anys 
de crisi, el seu propi projecte 
empresarial contra les circum
stancies i el moment present 
és el David Alonso, i també ho 
ha fet a Reus i en el terreny de 
la psicologia (del coaching, 
concretament). L'empresa del 
David es diu Desperta't i la va 
muntar després d'adonar-se 

-com el David de Kirut 
la feina que portava fer 
la vida no l'acabava de 
fer. I aixo que, aparentr 
ulls deIs altres), les COSI 

anaven malament. "Tel 
bon treball, estava ben 
tenia 35 persones al mI 
i, fins i tot, tenia cotxe 
sa", conta. Alguna cosa 
pero. I va plegar. Fins a 
arribat. Adéu-siau. COI 

que ho fem ... 
Que l'empresa que 

es digui Desperta't no É 

El David Alonso creu ql 
ha fet, que s'ha desvetll 
hem de despertar de di 
vida que, sovint, no en~ 

da pero amb la qual en 

Gener 2012 
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