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NOTA DE PREMSA 

El passat divendres, en motiu de la Fira d’Igualada, es van assignar els joves estudiants que 

faran pràctiques en empreses TIC de la comarca i una taula rodona sobre fibra òptica. 

TICAnoia presenta Grera, la xarxa 

social per a que les empreses facin 

contactes i negocis 
 

Igualada, 26 de setembre de 2011.- Aquest divendres al matí, la comissió TIC de la Unió 

Empresarial de l’Anoia, TICAnoia, presentarà a la comarca la xarxa social per empreses Grera 

(www.grera.net). Ho farà en la quinzena edició dels Cafès Digitals, que aquest grup organitza 

de forma periòdica durant l’any. Grera és una iniciativa catalana que té com a objectiu que les 

empreses puguin fer contactes i negocis en un entorn molt similar a Facebook. Josep Alberti, 

fundador i màxim responsable de Grera, en farà la presentació, que es durà a terme a la seu de 

la Unió Empresarial de l’Anoia, a partir de les 8.40h. 

 

En poc menys d’un any, Grera s’ha guanyat a pols l’eslògan de “Facebook per a les empreses”, 

tot i que presenta forces diferencies amb aquesta xarxa social tan popular a casa nostra. Grera 

és una xarxa d’empreses on aquestes poden relacionar-se entre sí i buscar nous contactes 

empresarials. Gràcies a aquesta connexió, moltes empreses han aconseguit nous clients i nous 

treballs, el que permet fer augmentar la facturació d’aquestes empreses. 

  

La principal diferencia de Grera amb d’altres xarxes socials és que a Grera les protagonistes 

són les empreses (i no els seus responsables, directors o gerents). Les empreses registrades 

poden gaudir, de forma gratuïta, de diferents serveis o eines per buscar negoci: cercador 

d’empreses, publicació d’ofertes, enviament de pressupostos, correu intern, borsa d’ofertes i 

demandes, esdeveniments professionals, etc. Tot i que Grera és gratuïta, la xarxa ofereix uns 

servei premium per a les empreses que li vulguin treure el màxim rendiment.  

 

http://www.grera.net/
http://www.ticanoia.cat/articles-mostra-2122-cat-xve_cafe_digital_amb_grera_xarxa_social_dempreses.htm
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Grera és una iniciativa de l’emprenedor Josep Alberti, que treballa en aquest projecte des de 

l’any passat. Actualment, la plantilla està formada per quatre persones, tenen més de 3.000 

empreses de tota Espanya registrades i han començat a exportar la xarxa al mercat 

llatinoamericà. Grera, a més, té un acord amb la Unió Empresarial de l’Anoia, que permet als 

seus associats gaudir dels serveis avançats de pagament amb grans descomptes. 

 

Activitats a la Fira 

 

D’altra banda, el passat divendres, i coincidint amb al Fira d’Igualada, TICAnoia va fer l’acte 

d’assignació d’alumnes per a les pràctiques professionals del programa “Busquem joves per 30 

futurs llocs de treball”, que la comissió va engegar ara fa més d’un any. En l’acte celebrat 

divendres, les empreses van poder escollir als estudiants que, un cop superin els estudis i les 

pràctiques, obtindran un lloc de treball en les mateixes empreses on han fet les pràctiques. 

 

De la trentena d’alumnes participants, només nou han arribat en aquest punt intermedi. La 

relació d’alumnes i empreses és la següent: 

 

Aladetres: Francesc Palomo López 

Creagia: Xavier Muntané Puig 

Intarex: Roger Masias Font 

MPM Software: Yasser Gómez Ibáñez 

Praktics: Manuel Punzano Gómez 

SAI Computers: Joan Riera Martí 

Tecdencies: Cristian Arroyo Pérez 

Trilogi: Joan Jiménez Jané 

Ubiquat: Aitor Villar Hernando 

  

Un cop es va fer l’assignació d’aquests alumnes, es va realitzar una taula rodona sobre fibra 

òptica, on una cinquantena de persones van conèixer de primera mà l’estat en que es troba el 

projecte de Fibra Òptica a la ciutat. Jordi Pont, regidor d'Urbanisme i Mobilitat a l’Ajuntament 

d’Igualada, va comentar que l’Ajuntament està a l’espera de tràmits administratius per tirar-ho 

endavant i que donaran màxima importància al fet de que les empreses puguin accedir a 

aquest tipus de connexió. També hi van participar Ernest Companys, soci fundador i director 

general de l’empresa Technotrends, que va explicar com la seva empresa utilitza aquesta 

tecnologia; i Aleix Solé, president de l’Associació IGLU, que va fer una radiografia tècnica del 

projecte.  

 

Per més informació sobre la comissió i properes activitats, es pot accedir al web de TICAnoia, 

http://www.ticanoia.cat/ 

 

http://www.ticanoia.cat/articles-mostra-2127-cat-ticanoia_escull_una_desena_de_joves_perque_facin_practiques_a_les_seves_empreses.htm
http://www.ticanoia.cat/articles-mostra-2127-cat-ticanoia_escull_una_desena_de_joves_perque_facin_practiques_a_les_seves_empreses.htm
http://www.ttrends.es/
http://www.iglu.cat/
http://www.ticanoia.cat/gestor_formularis-mostrar_formulari-6-cat-inscriu_te.htm

