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Les idees fan moure el món

왘 Òscar Docando
Propietari d’un pub irlandès de Solsona

Manresa premia els projectes de negoci dels estudiants

«En el futur aquí hi haurà
més cultura de cervesa»
R ALBA BRINGUES
R Solsona

SALVADOR REDÓ

ALBA BRINGUES

Guardonats i representants de l’Ajuntament, després de l’acte de lliurament a la Fundació Caixa Manresa
R ROGER HERNÁNDEZ
R Manresa

Si pots somiar-ho, pots fer-ho.
Aquesta va ser una de les frases
que ahir van tancar la tercera edició dels premis Idees Joves, convocats per l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu d’animar els
estudiants a desenvolupar projectes emprenedors. Les propostes guardonades
demostren que totes
les idees poden tenir
el seu espai: un prototip de capsa destinada
a guardar les dents de
llet i un negoci de venda de samarretes de disseny artístic a través d’Internet, que ja està en funcionament.
L’edició d’enguany ha registrat
la participació més alta en la història del certamen, amb 155
alumnes de cinc centres d’ense-
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nyament manresans (escola Joviat i instituts Font i Quer, Lluís de
Peguera,Lacetània i Guillem Catà). Al llarg del curs, els alumnes
han assistit a seminaris de sensibilització sobre la creació d’empreses, com a pas previ a l’elaboració dels seus projectes. L’Ajuntament pretén implicar les empreses en la
propera edició.
L’autora de la capsa
per guardar les dents
de llet (nom comercial: Dent-case) i guanyadora del premi
d’idees d’empresa és
Núria Anglarill (escola Joviat).
Es van lliurar accèssits a Gemma
Potrony i Cristina Cruz (institut
Lacetània), i a Adrià Cornet i
Laura Cuesta (institut Lacetània).
El pla de viabilitat de l’empresa
de venda de samarretes Diego

la vi
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Òscar Docando és
un cardoní de 29
anys,
propietari
d’un bar irlandès a
Solsona: el Dock’s
Irish Pub. A més
d’un expert en cerveses, Docando és
un gran aficionat a
l’esport, la qual cosa l’ha portat a ser
el segon entrenador de l’equip juvenil del Club Futbol
Solsona.
–D’on prové la seva afició a les cerveses d’importació?
–Fa deu anys vaig
anar un mes a estudiar a Irlanda, i vi- Docando coneix cerveses d’arreu del món
via amb una àvia.
Un dia em va dir: «aquest dis- ginals de l’abadia i els diners es
sabte anirem a un pub amb els destinen a obres socials.
–Quines qualitats ha de tenir
meus fills i néts». El fet que una
família pogués estar junta fent una cervesa?
–Només que t’agradi. Cadasuna copa em va impactar. La
visió aquí no és la mateixa, allà cú té el seu tipus de cervesa,fins
és un lloc de reunió per a tota la i tot aquells a qui no els agrada
família.Vaig pensar que un dia en tenen un.N’hi ha de molts tihavia de fer un local així per a pus, fins i tot amb gust de préstota la família, però es va que- sec, amb un toc de tequila,
dar com una anècdota, fins fa whisky..., totes de gran qualitat.
–Creu que hi ha cultura de
poc.
–Quina creu que és la cerve- cervesa a Solsona?
–De moment, no. Cada dia hi
sa més especial?
–Depèn. Per exemple, la Sa- ha més cultura de cervesa i en
miklaus només es fa el dia 6 de un futur encarà n’hi haurà més.
desembre i després es passa dos Ara per ara, aquí hi ha cultura
anys fermentant. Altres són es- del vi. Però ja comença ha hapecials pels gots en què s’han ver-hi gent que fa cervesa artede servir, fins al punt que al- sanalment.Així,com aquí hi ha
guns bars demanen fiança pel petites bodegues, hi ha països,
got. Un altre tipus de cervesa com Bèlgica,per exemple,on es
força especial és la dels trapis- fa cervesa artesanal en petites
tes.Aquesta és feta pels monjos quantitats a tots els pobles, i cad’aquest orde sota els murs ori- dascú la fa diferent.
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Em dic Jana Ribera Martínez.
Vaig néixer el 13 d’abril a les
21.55 hores i vaig pesar 3 quilos
i 590 grams. Els meus pares es
diuen Jessica i Marcel, i en sóc
la primera filla.

Em dic Esteve Olivencia Rodríguez. Vaig néixer el 23 d’abril a
les 1 hores i pesava 3 quilos i
800 grams. Els meus pares es
diuen Gemma i Carles, i en sóc
el primer fill.

Em dic Jordi Climent Colell. Vaig
néixer el 25 d’abril a les 10.35
hores i pesava 3 quilos i 180
grams. Els meus pares es diuen
Àngela i Jordi, i les meves germanes,Tate i Àngela.

Lago SL, presentat per Abel
González (escola Joviat), va rebre el premi en la categoria de
projectes d’empresa. Més que
projecte, es tracta d’una empresa
real i amb pàgina web operativa
(www.diegolago.com). Els finalistes van ser Adam Oliveras i
Anna Sanmiquel (institut Pius
Font i Quer). L’escola Joviat va
rebre un altre premi per la valoració global dels projectes presentats pels seus alumnes.
L’acte va tenir un mestre de cerimònies molt especial: el pallasso santjoanenc Pep Callau. Recordant la seva pròpia experiència,Callau va explicar que és possible convertir els somnis en realitat, que les idees poden canviar
el món i que som els amos de la
nostra vida, «amb victòries i fracassos». Això sí, cal «no xafar, no
maltractar ni desmerèixer les altres persones».Tota una lliçó.

