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Joves amb talent,
creacions amb
enginy

L’Estela es passa
el cap de setmana viatjant
de fira en fira
venent les seves
creacions. Fotos:
Ares Valdés i
Estela Aguilar

Els joves de Lleida es
capbussen en el viatge cap
a l’èxit convertint-se en
emprenedors i desafiant la
crisi amb la cerca de noves
oportunitats de negoci

Estela
Aguilar

Creaciones y
arte Estela
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El Maurizio i l’Ariadna
són els creadors de
Nus Creacions. Fotos: Ares Valdés i Nus
Creacions

Ariadna
Nieto
Nus
Creacions

Maurizio
Sartori
ARES VALDÉS
LLEIDA

www.7accents.cat
El brillant Alfred Hitchcock
deia que si hi ha alguna cosa
més important que la lògica és la imaginació, “perquè
poder crear i donar-li forma
al que passa pel nostre cap
és qüestió de creure en nosaltres mateixos”. Amb aquest
consell es va presentar l’artista Estela Aguilar, de Creaciones y arte Estela, una jove
emprenedora que es guanya
la vida elaborant i venent les
seves creacions.
L’objectiu de qualsevol emprenedor és poder guanyar-se
la vida amb la seva tasca, un
futur que molts veuen encara
lluny. Des de GLOBALleida,
s’ha fet un estudi de les empreses que es tenen localitzades als Centres d’Empreses de la Xarxa i, en total, a
Lleida, hi ha 615 persones

que han tingut la intenció de
crear una empresa entre 2009
i 2014 (fins al mes de juny).
D’aquestes, només 120 ho
han fet realitat. Un altre estudi, el de Global Entrepeneurship Monitor (GEM) Catalunya
2013, publica que a Lleida hi
ha 24.253 persones involucrades en la creació d’empreses.
Dades més positives que les
anteriors i que situen la capital del Segrià com la demarcació més emprenedora, amb
un 8,6% de la població total.
La segueixen Barcelona amb
una taxa del 6,7% i
Girona, la taxa de
la qual se situa en el 6%.
D’altra banda, Tarragona està a
la cua amb
una
taxa
del 5,1%.
S e g o n s
aquest estudi,
Lleida ocuparia

una posició destacada pel
que fa a l’emprenedoria no
només en el conjunt de Catalunya i de l’Estat, sinó que
també es trobaria per sobre
de la mitjana europea, situada en el 6,74%.
Aquesta aposta per l’emprenedoria, però, és causaefecte de la situació de crisi
i de l’augment de persones
en situació d’atur? Segons
aquest mateix informe, a partir de 2011 es va disparar el
nombre d’emprenedors a
Lleida, passant del 5% al 17%
el 2012. En un any, el
nombre de joves
emprenedors
va triplicar el
seu percentatge, però
sense saber les causes aquest
va tornar a
disminuir, situant-se l’any
2013 en el 8,6%

El 2013 hi
havia a Lleida
24.253
emprenedors
segons un
estudi

referit.
L’Estela
feia dos
a n y s
que es
trobava
a l’atur;
a
causa
d’una malaltia, la van
fer fora de la
feina i, després de
tenir molt temps lliure i una successió de portes
tancades, es va llançar a la
piscina tirant endavant el seu
projecte. Després de quatre
anys, l’Estela viu de la seva
empresa, Creaciones y Arte
Estela. El secret? “Enamorar-te del teu projecte i defensar-lo a mort”, assegura.
Tot i que confessa que va suspendre educació artística a
l’escola, ara es dedica a l’artesania, deixant volar la seva
imaginació. Dins el seu gran
repertori, s’hi poden trobar
joies, clauers, àlbums de fotos

i peces decoratives, fetes amb
argila i emprant la tècnica del
scrapbooking. A banda de
vendre per Internet, es passa
els caps de setmana anant de
fira en fira muntant el seu estand, la majoria de les vegades disfressada de medieval
i donant a conèixer les seves
últimes creacions.
L’Estela formaria part del grup
dels 25 joves emprenedors
dels 120 anomenats abans
que venien de l’atur abans de
crear una empresa. Segons
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RoYo

Dídac
Royo
Imatge de l’artista Dídac Royo
i de les seves creacions artístiques.
Fotos: Ares Valdés i RoYo

l’estudi de GLOBALleida,
quasi la meitat de les persones emprenedores venien de
l’atur, la qual cosa defineix
aquesta opció professional
com una emprenedoria per
necessitat i no d’iniciativa
pròpia.

Estudiant i emprenedor
El Dídac Royo és un jove
aprenent lleidatà que ja ha
demostrat el seu talent com
a dissenyador, creant productes únics, que aporten un toc
de distinció al dia a dia. Tot i
això, continua estudiant per
especialitzar-se més en la seva
passió. Es tracta de les seves
espardenyes, “les de tota la
vida”. A banda de ser un calçat de moda, Royo les ha convertit en una peça apta per a

totes les estacions de l’any.
“Les espardenyes solen ser
un calçat d’estiu, però n’he
creat unes folrades de llana per portar-les a l’hivern”,
explica. Les seves creacions
destaquen per ser peces dissenyades, serigrafiades i cosides a mà, la qual cosa els
aporta un valor únic. A banda
d’espardenyes, Royo crea
també fundes per a
portàtils, tauletes
electròniques,
necessers i coixins.
Com l’Estela
i la majoria
d’emprenedors que no
tenen encara
el seu propi taller, el menjador
i les golfes de casa

es converteixen en la millor
fàbrica d’invents. Per millorar aquesta situació, des de
la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Lleida s’està
duent a terme una iniciativa
per facilitar que joves emprenedors puguin llogar locals
buits al centre històric. “Amb
el regidor Fèlix Larrosa estem
assentant les bases d’un programa perquè els locals que
estan buits tinguin un lloguer
molt baix amb l’objectiu que
dos o tres joves s’agrupin i puguin tenir
el seu local per
treballar
i
vendre els
seus productes”,
explica el
regidor
de Joventut, Oriol
Yu g u e r o .
Fins ara, els
joves que vul-

Joventut
llogarà locals
del centre
històric a
joves
emprenedors

guin poden acudir a la Palma, el Centre de Recursos
Juvenils, per tal de treballar,
però “això no és un taller i els
volem donar la possibilitat de
tenir-ne un de propi”. Tots els
detalls del projecte es donaran a conèixer entre finals de
gener i principis de febrer.
Un dels interessats en aquest
projecte podria ser Nus Creacions, una marca amb segell
lleidatà que pretén revaloritzar i fomentar una manera de
treballar sostenible, local, a
petita escala i on el procés de
creació i producció sigui artesanal. Com tot emprenedor i
creador artesanal, l’Ariadna
i el Maurizio viatgen de fira
en fira i promocionen la seva
marca a través d’Internet, donant a conèixer els seus productes de qualitat, que van
des de la costura a l’autoedició de llibres i de la il·lustració
a la pintura de murals. Tot i
així, es poden trobar algunes

de les seves creacions a la
botiga Són la Pera de Lleida
(avinguda Blondel, 50).
La seva col·lecció més coneguda és la de “No tots els
monstres són dolents”, en
què, a través de la imaginació, els monstres es converteixen en éssers bons, que
eduquen i fomenten la creació d’històries.
Tot i la seva gran dedicació,
no es poden centrar únicament en Nus Creacions.
Només fa un any que han
començat i, per ara, “només
ens dóna un sou”. L’Ariadna
és arqueòloga i combina la
seva feina amb la persecució
de monstres i plasmant sobre el paper totes les idees
creatives que té. El Maurizio
és un dissenyador italià que,
enamorat de Catalunya, es
va traslladar a Lleida el 2008
i manté diferents feines de
disseny gràfic. Actualment es
troben mirant un local dels
oferts per l’Ajuntament de
Lleida. “Ens encantaria tenir
un taller-aparador, perquè
li donaria un valor afegit i la
gent podria visualitzar directament el que fem”, comenta
l’Ariadna.
Els creadors consideren que
la forma més efectiva per
vendre un producte artesà és
mostrar-li el procés d’elabo-
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La
majoria
d’emprenedors
es trobaven a
l’atur

ració. “Molta gent es queixa
que els nostres productes són
molt cars, però si els mostrem
i argumentem que es tracta
de productes únics i fets a
mà, els adquireixen”, explica
l’Estela, de Creaciones y arte
Estela.
Cada vegada més, les fires
acullen més estands d’artesania, encara que el públic no
està del tot familiaritzat amb
el fet que un producte artesanal té un preu més elevat que
un altre de fabricat en sèrie.
L’Estela explica que, en el seu
cas, ven més en les fires petites que en les grans i que les
comarques lleidatanes són
el seu públic més difícil. Tot
i que hi ha una gran competència, els joves emprenedors
no creuen que aquest sigui el
problema, ja que “si una cosa
la fas bé, aquesta serà única”.
Davant la crisi econòmica, la
Tatiana Cercós també va optar per portar més enllà les
seves petites creacions amb
la marca Artèria. La Tatiana
és capaç de transformar un fil
de llautó en una polsera i una
peça de plata en una joia innovadora. Tot i que està molt
contenta amb el resultat que
aconsegueix, confessa que
“si tingués un treball de vuit
hores, no m’hagués plantejat
ser emprenedora”. Actualment, la Tatiana combina la
seva passió treballant com a
monitora en una escola i, com
la resta d’emprenedors, viatja
per les fires de la demarcació
ampliant horitzons i públic.
Segons l’estudi de GLOBALleida, dels 120 emprenedors
que han aconseguit crear una
empresa, el 43% estava treballant abans de començar a
emprendre.

Projecte Crea2
La Tatiana, el Maurizio, l’Ariadna, el Dídac i l’Estela tenen
en comú que els quatre, a
banda de ser joves referents
de l’emprenedoria, han participat en alguna edició del
Mercat de les Idees de Lleida. “Un projecte que va començar el 2012 i que porta

Artèria

Molts joves
combinen la
seva
feina amb
l’artesania
La Tatiana i les joies artístiques que elabora ella mateixa al seu taller.
Foto: Tatiana Cercós

per nom Crea2”, explica el
regidor de Joventut, Oriol Yuguero. El Mercat de les Idees
està adreçat a joves artesans
d’edats compreses entre els
16 i els 35 anys i poden vendre i exposar les seves creacions a l’Eix Comercial. Donada
la llista d’espera que van tenir el primer any, el 2013 es
van celebrar dues edicions
i el 2014, tres. A partir d’ara
es continuarà amb aquest
format amb edicions a l’abril,
al setembre i a l’octubre. “Al
marge que puguin tenir un
lloc per exposar a la via pública i vendre, volíem dinamitzar
aquest grup de joves perquè
es coneguessin”, explica Oriol Yuguero. El regidor admet
que fins ara havien descuidat

Tatiana
Cercós
els joves creadors i per això
van crear Crea2, un projecte
per promoure l’emprenedoria artística entre la població
jove. Està dirigit per Guillem
Ferran, dissenyador industrial
de producte, i consisteix a
participar en una experièn-

cia formativa per dissenyar
i elaborar productes artesans
de marxandatge i/o souvenirs
que identifiquin Lleida amb la
intenció de comercialitzar-los.
Dels divuit participants, cinc
projectes han estat triats perquè es venguin a les entitats

públiques, com les joies de
l’Estela, que ara es troben a
la Seu Vella. També van ser
elegits el projecte del Joc del
Seguici de la Festa Major de
l’Ariadna Nieto i el Maurizio
Sartori i el projecte Fermalls
de la Tatiana Cercós, que entén la joia com un record de
la natura.

