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INICI. Primer torn d'intervencions dels ponents per explicar quina activitat estan desenvolupant en 

aquest moment des dels seus respectius càrrecs. Durada entre 5 i 7 minuts per part de cadascú. 

(Nota interna: Ens sembla important conèixer de primera mà què fan i com ho fan, per situar els 

assistents). 

Gràcies! 

 

Perquè entengueu bé què faig i per què ho faig m’agradaria explicar-vos una mica de la meva 

biografia. Sóc figuerenca, vaig estudiar veterinària i vaig fer el doctorat en  Farmacologia a cavall 

entre la UAB i NIH a USA en línies de recerca humana. Després de llegir la tesi, tot i tenir 

l’oportunitat de quedar-me a USA, la meva il·lusió era poder aplicar tot el que havia après a la 

meva terra i a poder ser prop l’Empordà. Així que vaig tornar decidida a trobar un lloc de feina aquí. 

No va ser fàcil ressituar-me aquí, i menys al 2012 en plena crisi. Gràcies a les orientacions de  

Montse Palma i Pere Condom vaig poder analitzar les diferents opcions que existien per la zona. I 

vaig poder incorporar-me com a investigadora post-doc a l’equip del Dr. Aldeguer (cap de servei de 

l’Aparell digestiu del Trueta) dedicat, juntament amb al professor Jesús Garcia –Gil de la UdG a la 

recerca de la microbiota intestinal i malalties digestives. Just en aquell moment, es llegia una tesi 

amb uns resultats que descrivien per primera vegada marcadors bacterians relacionat amb 

l’aparició de càncer colorectal. Tot i ser un resultats brillants i transcendents la línia de recerca 

estava compromesa o amenaçada pel finançament -retallades i el paper secundari que, com a 

inversió representa Girona davant el centralisme barcelonès. No ens podíem quedar de mans 

plegades, això podia representar un millora pel diagnòstic del CRC. Mentrestant, no em vaig 

quedar parada, vaig fer un cursos d’emprenedoria i, juntament amb els meus socis, ens vam 

decidir buscar finançament privat. Primer ens vam trobar fent un prototip i ràpidament el pla 

d’empresa del GOODGUT. I el juny del 2014 fundàvem GG.  Avui ja som 10 treballadors (40% 

Empordanesos) i estem a punt de llançar a mercat, a finals d’any, el primer test-diagnòstic. I intento 

propiciar l’ecosistema emprenedor formant part del consell social de la UAB com a presidenta de la 

comissió Universitat-Empresa, també  com  a membre de la junta directiva de l’AENTEG (Associació 

d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona).  

 

RADIOGRAFIA. Radiografia personal i/o professional de quina visió tenen de l'Empordà des de fora, 

amb els seus actius i els seus defectes.  (La convocatòria de la Jornada ja deixa clar que les sessions 

han de permetre reflexionar en veu alta). 

 

Portant-ho al meu camp diria que l’Empordà està disbiòtic ☺ el que significa que quan un 

ecosistema on viuen varis bacteris (tan bons com dolents) estan en desequilibri, polaritzat. Per un 

costat tenim la pobresa, abandonament escolar, i d’altra banda, estem al nº 10 en esperit 



emprenedor i dinamisme empresarial. De fet, des l’AENTEG s’està vivint un canvi dins l’associació. 

Deu anys enrere, l’associació contenia empreses purament de serveis i de sector TIC; ara ja som 

una associació que engloba diferents tecnologies TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), 

foodtech, biotech i de producte, no només de serveis. Això significa que tenim bacteris bons, els 

actius necessari per recuperar aquest equilibri. Però, què es necessita per fer créixer aquests 

bacteris bons i recuperar-ne equilibri?  Doncs, donar prebiòtics, és a dir, alimentar els bacteris bons 

i per això són necessaris la convergència de l’administració, sector privat, i la universitat. Cal  

connectar-los i posar-los a treballar junts, només això fomentarà l’equilibri de l’ecosistema.  

 

FORMACIÓ. Com afrontar els reptes de present i de futur en una comarca amb una oferta 

formativa que no sobrepassa el cicle superior de FP i molt marcada per l’economia del sector 

serveis. (Amb l’afegit de la fugida de talent, manca de mà d’obra qualificada, excés de població 

nouvinguda i una taxa d’atur preocupant). 

 

Crec que és crucial fomentar l’emprenedoria, des de la Secundaria fins a l’FP. Acostar els alumnes a 

les noves tecnologies i facilitar-los les eines perquè ho puguin fer.  A la UAB s’està implementant 

aquesta idea i els resultats són molt bons. Per això necessitem que els i les docents estiguin 

preparats i tinguin recursos. Procurar la col·laboració dels agents públics i privats. Exemple: 

Fundació Junior Achivement. 

 

NOVES TECNOLOGIES. De quina manera el món digital pot enfortir el progrés de l’Empordà a partir 

de les opcions que ofereix. I quines són les oportunitats que veuen en el nostre entorn per a ser 

aprofitades (En tots els àmbits que consideri oportú cada ponent, en funció del seu camp de treball). 

Crear comunitat, i fer aquesta xarxa necessària per despolaritzar la societat. 

 

IMPLICACIÓ. A diferència d’altres comarques, a l’Alt Empordà no hi ha un perfil clar de treball 

col·laborador, en equip entre administracions públiques i privades. No hi ha Cambra de Comerç, ni 

lobbys empresarials forts. Des del vostre punt de vista, com hauria de ser aquesta relació? 

L’administració sempre ha d’estar al servei de la societat, ajudant-la a executar projectes i objectius, 

o també ha d’impulsar-los des del lideratge (Parlant clar, qui ha de tenir la paella pel mànec per 

treure la comarca de la situació actual?). 

 

Crec que és necessari la creació d’un hub territorial que involucri sector empresarial, administració, 

universitat i representants de la formació professional i elemental. Aquest hub permetrà la 

connexió, marcar-nos indicadors principals per a fer canviar, en base, una estratègia de fons. En 

aquest cas, poso un exemple de hub en el qual  estic involucrada i ha estat d’èxit: el Hub-B30 que 

engloba UAB, empreses i cercles d’empresaris del voltant de la B30, Eurecat, Ajuntaments de les 

poblacions del voltant, etc. Reproduir un tipus de sinèrgia semblant a l’Empordà seria convenient i 

crec que les jornades IEE en podrien ser l’inici.  

 

1.Fixar objectius 

Ex. atraure talent, i reducció de la taxa d’abandonament estudiantil  

2. Integrar tots els sectors.  



Privat: fomentar i comprometre empreses per tal que mantinguin la seva secció de I+D al territori i 

poder, així, atraure talent. 

Beneficis i suport a l’hora de trobar aquest perfils 

Públic: ajuts per a persones en risc d’exclusió per reforç escolar 

Ensenyament i noves tecnologies: emprenedories-pràctiques d’empresa. (UdG). 

Acompanyament a la creació de noves empreses: involucrar empresaris de la zona en el 

mentoratge d’iniciatives emprenedores del territori.  

3. Establir indicadors per poder mesurar el canvi. 

 

APUNTS DE TREBALL. Són quatre ponents i tenim una hora i mitja per parlar. L’objectiu de la 

Jornada, en general, i d’aquesta taula, en concret, per als assistents inscrits, és escoltar i prendre 

nota de punts de vista i experiències diferents a les habituals. 

 

 

Mariona Serra 

 


