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14.10.2011. Entrevistes   -   Juanjo Villanueva és catedràtic emèrit del Departament de Ciències de la Computació de
la Universitat Autònoma de Barcelona i exdirector del Centre de Visió per Computador. Juntament amb el professor
i responsable de la Càtedra Joves Emprenedors de Bancaja UAB, Carlos Guallarte, coordina el curs Aprendre a
Emprendre, que ha posat en marxa enguany la Universitat.<br />

[]
Quin és l'objectiu del curs Aprendre a Emprendre?
La idea fonamental del curs és formar estudiants universitaris en un procés pràctic d'emprenedoria i fomentar i ajudar a la
creació de la seva empresa, ja sigui a partir d'idees pròpies o dels desenvolupaments dels grups de R+D que tenen possibilitats
de ser comercialitzades.
En què consistirà?
En 10 sessions on es proporcionarà als estudiants els coneixements mínims necessaris per crear i gestionar una empresa,
posar-los en contacte amb grups de recerca que tinguin resultats de R+D que puguin ser comercialitzats, ajudar-los a trobar
finançament per a la seva empresa, donar accés a altres recursos com la Fundació Parc de Recerca UAB, ajuts, premis... i
presentar exemples, convidant a emprenedors a explicar les seves experiències.
Per què s'ha d'impulsar l'esperit emprenedor des de la Universitat?
La creació de noves empreses és un factor important per a la vitalitat econòmica d'una societat. En la situació actual de crisi
i amb un índex d'atur juvenil tan alt, la Universitat està formant una gran quantitat de joves, als quals, ni les empreses, ni les
administracions poden oferir un treball per al qual se'ls ha capacitat. Les alternatives a una situació com aquesta són sortir del
país o crear una empresa pròpia. A la Universitat hi ha talent i coneixement, hem de transformar això en valor i llocs de treball.
Què és el més important per ser un bon emprenedor? Quin és el perfil d'una persona emprenedora?
La Il·lusió. El perfil és el d'un creador, com un músic o un escriptor. Es pot dir que el seu objectiu són el diners, però
normalment aquest no és l'objectiu principal. També els creadors volen guanyar diners.  
En els darrers 10 anys, s'han creat més de cinquanta spin-off de la UAB. És una bona xifra?
Això es relatiu, jo crec que haurien de ser moltes més i més ambicioses.
En la situació actual de crisi, creus que hi ha més dificultats per emprendre o és un bon moment per crear una
empresa pròpia?
Crec que és un bon moment per crear empreses. Sempre és un bon moment per qui té voluntat de fer coses. Si hi ha bones
idees, no falten diners que han marxat de la borsa i d'altres llocs més especulatius.
Quina és la dificultat més gran a l'hora d'emprendre?
La percepció social que identifica l'emprenedor i l'empresari amb un depredador. Una segona dificultat és la consideració social
de qui fracassa.
Catalunya és un país emprenedor?
Segons el "Global Entrepreneurship Monitor 2010" la Taxa de l'Activitat Emprenedora de Catalunya (5.0 %) està prop de la
mitja de la UE (5.4%) i per sobre d'Espanya (3.5%). Malgrat això, la davallada en els darrers anys ha estat molt important (8.5%
al 2006), mentre la UE s'ha mantingut ( 5.2% al 2006).
 


