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PROJECTE CONEIX. 

1. El salt al buit.  

O com va ser que decidís deixar de tenir una nòmina cada mes.  

Des de sempre m’havia fet gràcia això de fer empresa. Suposo que el fet de ser 

una persona independent a la que li agrada molt fer la seva hi devia influir.  

Sempre havia estat un projecte latent en un racó del meu cap. Em calia però 

aquella idea prou sòlida que em permetés donar el pas.  

2. La idea. 

Del 1995 al 2001, vaig està treballant en una empresa integradora de sistemes 

CAD, primer com a tècnic i després com a responsable de l’equip de producte. 

Després, vaig anar a treballar com a cap d’oficina tècnica en una empresa del 

sector de l’automoció. Aquest fet em va permetre conèixer les dues cares de la 

mateixa moneda, i em va donar la idea que necessitava: 

“Seria un consultor independent de sistemes CAD” 

I així va néixer: “Delclòs Consultors. Solucions per la oficina tècnica” 

Afortunadament la inversió va ser petita: un ordinador prou potent per fer anar 

programes de CAD, i totes les meves hores. 

No vaig aconseguir fer cap projecte (alguna cosa sí, però res que em permetés 

viure’n). 

La idea inicial, però, em va portar a visitar una colla d’oficines tècniques i 

enginyeries, a parlar amb els seus responsables i a veure quines eren les 

seves necessitats reals.  

Paral·lelament, vaig fer un màster de Gestió del Coneixement a l’ICT.  

Tot plegat va fer que el 17 de Juliol del 2002 es posés en marxa el Projecte 

CONEIX. 
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Per a poder posar en marxa el projecte, vem reunir 6 empreses interessades 

en desenvolupar una eina informàtica que permetés gestionar una enginyeria. 

També vem aconseguir un PCCP liderat per la UPC que feia viable 

econòmicament el projecte.  

3. La llarga travessa del desert.  

O com aconseguir que els ingressos siguin superiors a les despeses.  

En els meus inicis com a emprenedor, havia assistit a una colla de cursos de 

formació per a emprenedors. Si alguna cosa fan les institucions per els 

emprenedors és formació.  

A tots ells sempre et parlen de la travessa del desert, però l’emprenedor 

acostuma a ser optimista de mena... i per tant, jo pensava que no seria tant. 

Però és.  
El primer que cal tenir en compte és el temps de creació d’un producte. No 

podem sortir a vendre fins que no tenim producte, i fins que no sortim a vendre 

no venem, i fins que no venem no ingressem.  

Com a la majoria de projectes, el temps de desenvolupament del Coneix va ser 

més de tres vegades el previst inicialment.  
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I això va fer necessàries successives aportacions de  capital. Afortunadament, 

l’augment del preu dels pisos va fer relativament senzill anar al banc a demanar 

diners.  

Finalment però vem aconseguir un producte que es podia anar a vendre. 

Actualment, tenim una petita cartera de clients, contents amb els nostres 

serveis, i que ens faciliten d’aconseguir-ne de nous.  

El més important per aconseguir els primers clients va ser aconseguir la seva 

confiança. 

4. La Confiança. 

Per una empresa, comprar el CONEIX, implica passar a dependre en el seu dia 

a dia d’una eina informàtica mantinguda i desenvolupada per una petita 

empresa que acaba de néixer.  

Per aconseguir-ho, han estat molt importants els contactes i les referències. 

També a nivell informàtic ha influït positivament el fet d’haver desenvolupat 

l’eina amb codi obert. Això garanteix als clients la continuïtat del 

desenvolupament encara que un dia Coneix com a empresa deixés d’existir.  

5. El suport de les institucions. 

La meva experiència com a emprenedor a nivell de les institucions no és massa 

satisfactòria. La meva impressió és que hi ha molt bona voluntat però no hi ha 

diners.  

L’emprenedor rebrà una quantitat important de serveis dirigits a fer un pla de 

negoci i a formar-se. De fet hi ha prou oferta perquè la persona es mantingui 

100% ocupada però sense fer el que verdaderament ha de fer: crear l’empresa.  

No trobarà però un local subvencionat a preus inferiors que els de mercat, o 

subvencions a fons perdut –encara que siguin petites- ni altres serveis que el 

puguin ajudar a treure les castanyes del foc.  

He de reconèixer que per Coneix va ser molt important aconseguir el projecte 

PCCP del CIDEM ja que el fet que les empreses comptessin amb un ajut que 

subvencionés part de la despesa els va ajudar a decidir a entrar al projecte. 
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6. La Gestió del Coneixement en un projecte empresarial nou. 

 
Un dels aspectes bàsics a la creació d’una empresa és la Gestió del 

Coneixement. Quan es posa en marxa una empresa, hem d’aprendre moltes 

coses: nosaltres com a emprenedors, i també els nostres treballadors. 

Podríem classificar els coneixements necessaris en tres categories: 

1. Coneixements per a la gestió de l’empresa. 

2. Coneixements referents al nostre producte o servei. (Els coneixements 

propis del nostre negoci) 

3. NETWORK. Ens caldran contactes. 

I cada un d’aquests coneixements caldrà un tractament diferenciat. 

a. Coneixement per a la Gestió de l’Empresa. 

En aquest punt, l’emprenedor serà en la majoria de casos “l’aprenent”. Caldrà 

dedicar temps llegint, assistint a algun curs dels molts que s’ofereixen (pocs i 

ben triats), i aplicant tot allò que s’aprèn. A l’emprenedor li serà de molta utilitat 

disposar d’un o més “consellers” que l’ajudin a veure coses que ell no ha tingut 

en compte.  

És important disposar d’un arxiu on classificarem tota la informació útil per a la 

gestió de la nostra empresa. Aquest arxiu pot ser convenient que estigui 

classificat per tasques: comercial, màrqueting, financer, contractació de 

persones, etc. 

Pot ser molt útil també destriar el gra de la palla de tota la documentació que 

anem acumulant: arxivar només aquella documentació que ens pot ser útil a 

nosaltres.  

Els nostres clients ens paguen per traduir 

CONEIXEMENT en resultats. 
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b. Coneixements específics del meu negoci. 

En aquest cas, l’emprenedor haurà d’assumir un rol de “mestre”. Probablement, 

ell disposi d’una gran quantitat d’experiència i coneixements al respecte d’allò 

que l’empresa vol vendre.  

A mida que s’incorporin persones a l’equip, la seva missió serà la de transmetre 

aquesta experiència als nouvinguts.  

Donat que generalment, si alguna cosa no li sobra a un emprenedor és temps, 

caldrà disposar de metodologies que simplifiquin aquesta transmissió de 

coneixement: Cal aprofitar les reunions en què es delega feina per a explicar el 

com i el perquè. Una altra eina molt útil per aquesta tasca és la de fer ‘COMs’.  

Un COM és un document generalment breu que explica com s’ha de realitzar 

una tasca concreta.  

Disposar d’un bon recull de COMs facilitarà que les noves incorporacions siguin 

productives des del primer moment, i que la tasca es faci ben feta amb menys 

participació per part de l’emprenedor.  

És freqüent que degut a la manca de temps per fer les coses i el diferencial 

d’experiència entre l’emprenedor i el treballador, el primer no doni la suficient 

formació o informació al segon per assegurar que la tasca a fer s’executa 

correctament. Això provoca que, per un costat la feina no surti ben feta, i per 

l’altre que l’emprenedor dubti de la capacitat dels seus nous treballadors. Cal 

que l’emprenedor aprengui a delegar bé la feina. 

c. Network. 

Els contactes són clau per a la posta en marxa de la nova empresa. Ens 

caldran per trobar clients, ens caldran per a trobar treballadors –probablement 

no podrem posar publicitat als diaris- ens caldran per trobar bons proveïdors i 

aconseguir que ens tractin bé, ens caldran per poder donar serveis 

complementaris al nostre i que haurem de subcontractar, ens aportaran noves 

oportunitats de negoci, etc.  

Ens cal per tant, una bona agenda de contactes. On haurem de registrar tantes 

persones com sigui possible, amb les seves dades, alguna nota que ens 
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permeti recordar quan vem coincidir amb aquella persona, i per quines coses 

ens pot ser útil. 

Actualment, també podem treure profit d’eines de networking com poden ser el 

Neurona, el econozco o el Linkedin (www.econozco.com, www.neurona.com, 

www.linkedin.com)  
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