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Larquitectura des duna vessant social
Lemprenedoria social és un corrent que identifica
respostes davant dels reptes que la transformació de
la societat està generant. Les persones emprenedores
creen projectes capaços de generar economia social,
de manera sostenible a través de la creació de nous
productes i serveis i dobrir nous mercats de futur que
repercuteixin en beneficis per a la millora collectiva.
Des de lAjuntament de Terrassa a través de lOficina
dAtenció a lEmpresa (OAE) es poden sollicitar
diferents serveis de suport per desenvolupar projectes
demprenedoria social.
Durant lany 2014, shan presentat 20 projectes
deconomia social que han rebut lassessorament tècnic
especialitzat per part del servei demprenedoria i
economia social. Un dels plans dempresa que shan
presentat i que sestà assessorant és el dARQUETICA,
Arquitectura i Accessibilitat. Es tracta dun servei de
consultoria, assessorament i projectes especialitzat
en laccessibilitat arquitectònica i ladaptació funcional
de lhabitatge, edificacions i entorns urbans per a la
gent gran i persones amb qualsevol grau de
discapacitat.
Marc Fernández, arquitecte terrassenc, 42 anys,
impulsor dArquetica. La seva idea de negoci
surt de solapar la seva vocació de servei amb la
manera d'entendre l'arquitectura, indissociable
dels seus usuaris, amb una clara vessant social
i amb el convenciment que des de la seva
professió pot millorar els entorns, espais i llars
de les persones per dotar-los d'un alt nivell de
confort, personalitzant-los a les necessitats de
cadascun.
Quin concepte tens de llar?
Entenc la pròpia llar com l'espai refugi que proporciona
dignitat a la persona i coneixent el descens de qualitat
de vida que pot patir una persona al llarg de la vida,
quan no hi pot ser autònom i lha dabandonar, és aquí
on el nostre servei pren tot el sentit i vocació. Les dades
estadístiques ens indiquen un alt índex d'envelliment
de la nostra societat i juntament amb el extens parc
dhabitatges edificat sense adaptar, podem definir
aquest, com a un nínxol de mercat potencial.
Quin servei has rebut per part de l'Ajuntament?
El servei d'emprenedoria i economia social m'ha ajudat
a maquetar, desenvolupar i avaluar correctament el
pla d'empresa, a més de facilitar-me formació i
assessorament en aquells camps vinculats al
desenvolupament d'una nova empresa, com per
exemple formació en màrqueting i comunicació, formes

En Marc Hernàndez atès per una tècnica del Servei d'Emprenedoria i Economia Social.
legals de constituir una empresa, etc. El que més valoro
però, és el tracte personal, l'assessorament adequat i
la implicació en el projecte, des de la primera fins a la
última cita.
Quin és el teu àmbit d'actuació?
Un dels trets diferencials del nostre servei és posar per
davant a la persona i fer una avaluació personalitzada
de les seves necessitats. Creuem l'avaluació sociosanitaria de l'usuari amb l'avaluació tècnica dels espais
on ha de viure, per donar una solució acurada i
individualitzada a cadascun dels usuaris. Magrada
pensar que l'àmbit d'actuació en el que incidim és el
de la qualitat de vida i, en un sentit més ample, en el
de la salut.
Quin valor creus que aporta el teu projecte a nivell
econòmic i social a la ciutat?
És un projecte amb un alt valor social, en tant que para
atenció en perfils sensibles de la nostra societat, tant
la gent gran com els discapacitats, amb el clar propòsit
de millorar el seu entorn proper per a proporcionar una
millor inserció en els espais construïts, tant públics
com privats de les nostres ciutats i de retruc en la
nostra societat.
Si millorem la qualitat de vida de les persones, incidirem
de manera indirecte en el seu estat anímic, en el del
seu cercle proper, millorant la seva salut i produint un
impacte de reducció de la despesa sanitària a llarg
termini. A més, estarem millorant la qualitat de lespai
dels nostres habitatges a futur.
LAjuntament de Terrassa, aposta per donar suport i
fomentar projectes que es desenvolupin dins del marc
de leconomia social i que contribueixen al
desenvolupament del municipi i les persones que
lenxarxen.

Projecte de cuina adaptada.
Al Ple de juliol de 2014 Terrassa es va adherir al programa
Municipi Cooperatiu promogut per la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya. Durant el 2014
i 2015 Terrassa participa del programa Aracoop
promogut pel Departament dEmpresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya
Més informació a :
Oficina dAtenció a lEmpresa
Ser vei dEmprenedoria i Economia Social
Edifici del Vapor Gran
C/Telers, 5 1er Passadís B
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