Memòria de la tasca realitzada pel departament de Cooperació Internacional
de la Fundació Plataforma Educativa a Nuevo Berlín – Uruguai
2014 - 2015
Socis col·laboradors de la tasca de cooperació internacional a Uruguay.
-

Diputació de Barcelona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Nuevo Berlín – Departamento Rio Negro
Universidad del Trabajo de Uruguay
Asociación La Barca
Empreses col.laboradores

Antecedents:
El treball amb Uruguai en l’àmbit de la cooperació Sud-Nord a la Fundació Plataforma Educativa
comença al 2010, seguint els objectius en matèria de Cooperació internacional Sud-Nord de l’entitat.
Arrel d’una visita a Uruguay, l’entitat estableix un conveni de col·laboració amb la Asociación La Barca,
entitat social del territori molt vinculada a l’atenció dels joves i infants tutelats.
Aquest conveni estableix la sistematització del procés de treball de La Barca, i per tal de fer-lo possible,
dues estudiants en pràctiques de la UDG, s’instal·len al país, i treballen estretament amb l’equip tècnic i
educatiu de l’Associació per tal d’analitzar i posar en paper la tasca innovadora que realitza amb els
joves que atén.
Aquest primer projecte conjunt va obrir les portes a varis mesos d’intercanvis d’experiències entre
professionals i estudiants del tercer sector català i els homòlegs uruguaians. Finalment, aquesta
experiència es va consolidar en una implementació al nostre país de moltes de les idees que ens van
transmetre i la seva metodologia d’intervenció ha estat recollida en un llibre, editat per Plataforma
Educativa, anomenat Projecte CASA, on es resumeix la metodologia i el procés de treball, a les llars
dels infants tutelats gestionats per la Barca.
L'Associació La Barca i Plataforma Educativa han treballat junts des de llavors, i fa més de dos anys
que planifiquen la posada en marxa de la primera edició d’INCUBA Uruguay al municipi de Nuevo Berlín,
on fa temps que la Barca hi té un especial interès degut a la població rural, jove i en situació d’exclusió
social que hi viu.
No és fins al 2014 que aconseguim el finançament per fer-ho possible, gràcies al suport de la Diputació
de Barcelona en la seva convocatòria en matèria de projectes de Desenvolupament i Cooperació
Internacional
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INCUBA Uruguai
Incubadora d’Empreses Innovadores i Creatives
Breu Resum del Projecte

Incuba Uruguai és un projecte destinat a oferir un espai de creixement protegit i controlat per tal que
emprenedors/es, especialment joves i dones, puguin construir la seva pròpia empresa amb el suport
d’empreses ja consolidades ( tant catalanes com Uruguaies ), fer-la perdurable en el temps i promoure
el desenvolupament sostenible del territori d’incidència.
La incubadora que presentem, i la xarxa que es crea per fer-la possible és innovadora i es presenta
com una alternativa nova a la manera de fer cooperació Internacional. La proposta parteix de la base
de l’intercanvi i la cooperació real entre països, donant especial rellevància al binomi, col·laboració SudNord/ Nord-Sud. Les bones pràctiques i experiències d’èxit dels empresaris catalans poden servir als
nous empresaris uruguaians, així com les maneres de fer creatives i les noves planificacions de futur
en l’escenari econòmic i social mundial actual, seran útils i productius per a les empreses catalanes,
que solidàriament volen apostar per conèixer i col·laborar en aquest projecte. El projecte Incuba
Uruguai, inclou la formació de 400 hores en Emprenedoria i Pla d’Empresa, tutories empresarials
online i intercanvi formatiu i vivencial entre ambdós països.

Primer Informe Incuba Uruguay 2014
Intercanvi d’experiències i visita de la Delegació Catalana al municipi de Nuevo Berlín.
Viatge Catalunya – Uruguai - 27, 28, 29 i 30 de Setembre del 2014
El 27 de Setembre , la delegació catalana del projecte Incuba Uruguay, composada per el Sr. Joan
Carles García, ( alcalde de Tordera i vice-president de la Diputació de Barcelona ), el Sr. Josep Llorens,
( tinent d’alcalde ), el Sr. Carles Aulet, (regidor de Medi Ambient i alhora empresari ramader Torderenc ),
la Sra. Raquel Sabater, ( coordinadora técnica de Cooperació Internacional de Plataforma Educativa ) i
el Sr. Jordi Pascual, ( director general de Plataforma Educativa ), van arribar a Montevideo, on els
esperava el responsable local de la contrapart social al territorio, Fray Gonzalo, donada la seva condició
de president de l’Associació La BARCA d’Uruguay.
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L’agenda del viatge va incloure:
 Visita al consistori de Nuevo Berlín, sessió de treball amb l’alcalde i dos regidors més, un d’ells
en l’oposició, però tots ells coneixedors i propulsors de la iniciativa al municipi.
 Visita al municipi de Nuevo Berlín i a les empreses ramaderes i lleteres del territori, per tal de
crear oportunitats i sinèrgies entre ambdós territoris.
 Reunió de treball amb els dos professors universitaris de la Univesridad del Trabajo de Uruguai,
futurs professors del projecte Incuba Uruguai. Una sucursal de la Universidad del Trabajo (
ubicada a Uruguay ) té previst obrir les seves portes en breu al departament de Rio Negro, on
pertany el municipi de Nuevo Berlín.
 Difusió en ràdio i televisions estatals, locals i regionals, sobre el projecte, el perfil de
beneficiaris que es busca, i l’impacte que es pretén generar en una zona amb un alt índex
d’atur juvenil, pobresa estructural i embarassos primerencs en l’adolescència.
 Visita al poble del costat, Fray Bentos, on es troba una pressó anomenada Las Cañitas, on
algun dels joves que han estat privats de llibertat per delictes de furt, i en situació de tercer
grau, serán participants del projecte Incuba Uruguai.
De l’estada es va concloure la importancia que des del municipi s’otorga a la iniciativa, la col.laboració
de la universitat amb la proposta dels dos professors que portaran a terme el temari Incuba, i el
compromís de la Asociación la Barca, i del seu responsable Fray Gonzalo, en el desenvolupament del
projecte.
L’entramat empresarial a la zona, es basa principalment en la ramadaria ( vaques i xais ), així com en la
zona de port i reparació d’embarcacions que es vol desenvolupar a Nuevo Berlín. Des de les polítiques
publiques de la zona de Rio Negro, s’espera potenciar el turisme intern, de manera sostenible i que
conservi l’encant natural del seu riu, platges, fauna i flora, així com oferir oportuntitas de negoci a joves
del territori, i a empresaris consolidats que treballin des de la responsabilitat mediambiental i social.
Degut a aquesta potenciació de la inversión a Rio Negro, la Universitat del Treball ha construït una
facultat al territori que està a punt d’obrir les seves portes. L’esmentada universitat inclou diferents
carrereres, totes elles encarades al desenvolupament econòmic i social del departament.

Informació sobre la universitat www.utu.edu.uy
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Participants i Sel.lecció. Posada en marxa del Projecte amb els joves incubats.
El passat mes d’Octubre del 2014, es va donar el tret de sortida a la Difusió i Comunicació del Projecte,
per tal d’escollir els emprenedors (joves i dones d’escassos recursos econòmics de Fez) que assistiran
a la formació de 400 hores. La Difusió es va fer a partir d’un “llamado” municipal, on el consistori, a
través del seu facebook i d’un Acte de presentació obert al públic, va donar a conèixer el projecte a la
ciutadania de Nuevo Berlín i els seus voltants.
Les inscripcions dels candidats es van poder fer entre el dia 3 de Novembre a 24 de Novembre,
ambdós dies inclosos. Una vegada tancades les inscripcions es va realitzar una sel.lecció de 20 joves
emprenedors i interessats en participar en la iniciativa i tinguessin compromís i dedicació per tal de
formar-se durant 400 hores a Incuba.
El dia 5 de Novembre, dimecres, va començar la primera sessió del temari, que havien treballat
prèviament els dos professors contractats a tal efecte pel projecte, juntament amb el responsable de
l’Associació La Barca, seguint les indicacions pedagògiques de Plataforma Educativa.
Professors Incuba Uruguai 2014 - 2015
Rodolfo Augusto Merello Schulze ;
Directivo del Cluster de la Industria del Uruguay (representante de UTU)
Integrante de la Junta Calificadora de Docencia Indirecta.
Carlos de Arrascaeta Ramos;
Docente en UTU – Escuela de Reparaciones, Construcciones Navales y Anexos
Docente en Legislación Marítima, Marinería, Navegación
Fotografies de la primera estada d’intercanvi entre delegacions – Setembre 2014
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Segon Informe Incuba Uruguay 2014
Després de les Vacances de Nadal, s’ha continuat amb les classes a Incuba Nuevo Berlín.
Actualment, i després de la primera fase de sel.lecció ( 20 joves escollits ), primer mòdul formatiu ( 16
joves van continuar a la Formació ), ens trobem en el segon mòdul formatiu Incuba amb 8 projectes
sòlids i amb possiblitat de convertir-se en un Pla d’Empresa.
Durant aquest mes de Gener, s’ha rebut a les instal.lacions cedides per la municipalitat, a l’Alcalde de
Nuevo Berlín, per tal de motivar als joves participants i oferir-los dins les possibilitats del petit
consistori, tota l’ajuda posible per tirar endevant les seves idees de negoci i s’ha visitat el Polo
Industrial de Montevideo, per tal que els joves incubats es facin una idea del camí que està prenent el
seu país en materia d’indústria i desenvolupament.
Algunes de les idees que están prenent forma, gràcies al suport i expertesa dels dos formadors:
R.A. – Veïna de Nuevo Berlín. Mare de dos fills i en situació de desocupació.
Idea de negoci: Taller d’impressió de fotografies en tela o pintures originals en teixit.
A.A – Una de les més joves del grup. Conjuntament amb la seva germana volen crear una empresa.
Idea de negoci: Taller de disseny i confecció de llenceria, donat que la seva familia té una petita botiga
de roba al municipi.
M.M - Jove Fuster. La seva idea de negoci és muntar una fusteria al poble.
En l’actualitat, el propi municipi de Nuevo Berlín, li ha finançat les màquines inicials per obrir el seu
negoci. Espera tenir-lo operatiu abans de finalitzar el projecte Incuba, i gràcies als coneixements
apresos durant aquests mesos, poder-lo implementar amb seguretat i sostenibilitat.
Està prevista la rebuda de l’alcalde de Nuevo Berlín, i del responsable del projecte sobre el terreny, el
proper mes de Març del 2015, on serán acollits per l’Ajuntament de Tordera i per la nostra organització,
visitant diferents centres i serveis dedicats a l’emprenedoria, i participant en formacions
especialitzades en empresa i ocupació dels més joves i vinculació empresarial entre Catalunya i
Uruguai.
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