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V Volatility Volatilitat Vision Visió

U Uncertainly Incertesa Understanding Comprensió

C Change Canvi Clarity Claretat

A Ambiguity Ambigüitat Agility Agilitat



Temps UTRU O TPRI

Entorn UTRU o 

TPRI: entorn en 

transformació sense 

precedents i radicalment 

incert



Co-empren teiaguix@co-empren.com 5



Ecosistema
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Per a què és necessari crear i consolidar 

el nostre equip col·laboratiu?
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"La batalla dels dispositius s´ha convertit en una guerra
d’ecosistemes, on els ecosistemes no inclouen el hardware i el
software del dispositiu, sinó desenvolupadors, aplicacions de comerç
electrònic, publicitat, cerca d’aplicacions socials, serveis d’ubicació
comunicació unificada i altres serveis.

Els nostres competidors no ens estan prenent quota de mercat amb
els dispositius; estan prenent quota de mercat amb tot l’ecosistema.
Això significa que haurem de decidir si construir, catalitzar o ens
unim a un ecosistema.

Sthephen Elop, CEO de



Què entenem per cooperar, col·laborar

i fer networking?
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Què entenem per cooperar i 

col·laborar?

La Cooperació empresarial és una eina de gestió estratègica 

que utilitzen les empreses amb la finalitat d’obtenir uns 

resultats comuns sense perdre la seva independència.

Permet assolir objectius  mitjançant la posada en comú amb 

d’altres organitzacions i entitats, recursos i capacitats per al 

desenvolupament d’activitats, a la vegada que es coordinen 

accions i responsabilitats. 
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Que ens impulsa a l’hora de col·laborar i 

cooperar?

1. Incrementar Ingressos

2. Reduir despeses

3. Incrementar valor
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Beneficis de la cooperació empresarial
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•Guanyar temps

•Avantatges de gran sent petits 

•Assolir reptes difícils individualment 

•Reduir riscos per canvis d’entorn

•Accés a mercats o gran empresa

•Eficiència en recursos o saber

•Accés a inversors o finançament

•Focus en el “core”, especialització 

•Més: volum, dimensió, imatge, professionalitat, temps, 

flexibilitat

•Menys: costos, locals, estoc,...



Què ens frena a l´hora de col·laborar i 

cooperar?

• Pors a:

– Pèrdua de coneixement

– Experiència

– Contactes

– Manca de confiança

– Pèrdues econòmiques

• Males experiències anteriors
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Tipus de cooperació

❑ Aliances Bilaterals

❑Grups de pimes o projectes conjunts

– Redimensió

– Estratègia

– Finançament

– Comercial

– Serveis o infraestructura

– Innovació

– Compartir experiència

– Internacional

– Projectes TIC
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Exemples d’objectius

• Vull captar clients d’un altre 
sector

• Vull ampliar el meu àmbit 
d’acció territorial

• Vull obrir una botiga on-line

• Vull créixer en serveis

• Volem fidelitzar els clients que 
tenim

• Volem internacionalitzar-nos

• ...

Coempren teiaguix@co-empren.com 15



Etapes del procés de cooperació 
empresarial

Objectius Partners Pla Acord Resultats
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Recursos de la xarxa al territori

Co-emprèn

.

Activitats 

Productors i 
elaboradors

Allotjament

Restauració
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• .

Associació creada l’any 2017, a iniciativa dels 

ceretans amb l’objectiu de potenciar el 

territori. Està formada per ramaders, 

agricultors, recol·lectors, elaboradors, 

restauradors, hostalers i comerciants de 

Cerdanya que s´han unit amb l’objectiu de 

donar a conèixer els seus productes i plats a 

través d’una marca de garantia que els 

identifica de manera conjunta i que demostra que els productes s´han elaborat de 

forma sostenible, mantenint l’entorn i el paisatge. 

 

Potencien la cooperació entre els membres de l’associació fomentant el consum local 

de proximitat amb els objectius de: 

• crear i mantenir els llocs de treball existents 

• mantenir i recuperar els espais de cultiu i a revitalitzar l’economia d ela 

Cerdanya 

• Contribuir a mantenir l’entorn natural i el paisatge de la Cerdanya. 

• Contribuir a que els preus puguin ser justos per les persones que els 

produeixen 

• Oferir els productes en el seu moment òptim de consum, al escurçar-se el 

circuit de distribució dels productes. 

• Mantenir la traçabilitat de forma molt més directa. 

• Reduir la petjada de diòxid de carboni, reduint el transport de productes cap a 

les grans ciutats. 

• Contribuir a la creació de petita indústria agroalimentària. 

• Contribuir a mantenir la tradició i el saber fer de pagès a la Cerdanya, basat en 

una producció en règim semi extensiu on el benestar dels animals és un dels 

valors principals. 
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Experiències

Co-emprèn

.
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Comercialització

Adaptació al públic

Co-emprèn

.
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Comercialització

Co-emprèn

.
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Comercialització

Co-emprèn

.
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Comercialització

Co-emprèn

.
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Comercialització

Co-emprèn

.
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Comercialització Indirecta

Co-emprèn

.
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Objectius per a la cooperació 

empresarial

Quin és el nostre Propòsit/ Repte?

• Què volem crear?

• Què volem millorar?

• Què volem assolir?
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Dissenyem un pla per a cooperar 

eficientment.

• Repte que volem assolir

– Origen de la idea

– Qui ho promou i equip previst

• L’empresa

– Situació actual i perspectives futures

– Avantatges diferencials actuals i del projecte de 
cooperació

– Estratègia

• Partners

– Perfil dels partners

– Com avaluar-ne la seva idoneïdat

Coempren teiaguix@co-empren.com



Dissenyem un pla per a cooperar 

eficientment.

• El projecte de cooperació conjunt

– Definició

– Valor aportat

– Mercat/s potencials

– Visió, missió, i valors

– Model de negoci

– Resultats

• Compromís

– Business plan

• Compromisos, responsabilitats i aportacions dels partners

• Comunicació , organització i  coordinació

– Tipologia d’acord o empresa i formalització

• Avaluació dels Resultats

Coemprèn – teiaguix@co-empren.com



El compromís i l’acord de cooperació.
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•Acord verbal

•Conveni i/o contracte

•UTE Unió Temporal d’empreses

•AIE Agrupació d´Interès Econòmic

•SL Societat Limitada o d’altres

•Cooperativa de serveis

•Associació sense afany de lucre

•Associació empresarial

•Altres acords específics



Formalització i compromís

Aspectes a  considerar:

• Identificació de les parts

• Objectius a assolir

• Contribucions dels socis

• Responsabilitats i dedicació i rols a assumir

• Durada

• Protecció de dades i confidencialitat de la informació

• Repartiment de resultats i condicions

• Comunicació entre les parts

• Possibles canvis en els acords

• Jurisdicció i arbitratge en cas de conflicte

• Altres: exclusivitat, drets sobre propietat industrial o 
intel·lectual, cargues fiscals, contractació de personal,…
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Molt important

• Assessorar-se 

• Revisar els contractes

• Pensar “per un moment” en què és el pitjor 

que podria passar i protegir-nos.

Coempren teiaguix@co-empren.com



Resumint:

Elements clau i

d’èxit

• Propòsit clar, compartit i alineat amb les 
estratègies empresarials.

• Esforç per construir aquest “ecosistema”

• Treballar-se la capacitat de “col·laborar”

• Fer un pla de cooperació clar i consensuat

• Definir l’acord per escrit

• Avaluar resultats periòdica i sistemàticament
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“Si vols arribar ràpid, ves sol, 

si vols arribar lluny, ves acompanyat”

teiaguix@co-empren.com
www.co-empren.com
es.linkedin.com/in/teiaguix/
https://www.facebook.com/coempren
@teiaguix @teresaguix
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