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Neix a Vic Etalentum, la primera empresa de l’Estat que troba personal via internet 

Seleccionant personal en línia

Dos joves osonencs creen una aplicació que permet avisar-se de perills en una comunitat

Per protegir-se entre veïns
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Dani Pérez i Mireia Domec, al despatx de la incubadora d’empreses Creacció de Vic
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Xavier Bosch i Ferran Olivé mostrant l’aplicació que han creat a través dels seus telèfons mòbils, un Android i un iPhone

Vic

Dolors Altarriba

La seu de Creacció acollirà 
durant tres anys l’empresa 
Etalentum Selección, creada 
a Vic per un grup d’empre-
nedors: dos socis inversors 
i els dos responsables de 
l’empresa, Mireia Domec, 
que porta la part comercial, i 
Dani Pérez, que és el respon-
sable del desenvolupament 
del software. L’empresa, ja en 
funcionament des de primers 
d’any, és la primera de l’Es-
tat que ofereix selecció de 
personal totalment en línia 
a les empreses. Amb una 
inversió d’uns 100.000 euros 
i l’objectiu de facturar aquest 
any al voltant de 150.000 
euros, Etalentum té com a 
objectiu donar solucions a 
les empreses estalviant-los 
“temps i diners”, segons 
explica Domec. Les empreses 
poden demanar el perfil de 
candidat que estan buscant 
i “no s’han de preocupar de 
res més perquè se’ls faciliten 
alguns candidats que ells 
poden valorar des del seu 
despatx”, afegeix Domec.

En aquests moments, 

l’empresa ja està realitzant 
selecció. Per als interessats 
a buscar feina, el servei és 
gratuït, només cal entrar el 
currículum a l’oferta que hi 
ha. Per a les empreses, el ser-
vei és de pagament “i el paga-
ment es fa en funció dels 

serveis que adquireixen”. 
En aquests moments, per 
Domec, és una solució per a 
les empreses ja que a vegades 
per una “sola oferta de feina 
reben centenars de currícu-
lums o propostes i tenen difi-
cultats a destriar-les”. Des 

d’Etalentum es fan vídeos 
dels candidats, proves de test 
i informes a través d’especi-
alistes en recursos humans. 
Tenen la seva pròpia base de 
dades i si no “els busquem”, a 
través d’anuncis a mitjans o 
d’altres portals. 

Tot i haver començat fa 
poc, ja han buscat personal 
per a una vintena de vacants. 
Ara bé, les sol·licituds regis-
trades per a aquestes vacants 
i segons es desprèn de la 
mateixa web han superat el 
miler.
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En un sopar entre amics a 
Ferran Olivé, economista 
d’Olost, se li va acudir una 
idea: crear una aplicació per 
a mòbil per ajudar la gent a 
protegir-se entre ells a casa. 
Amb el seu amic Xavier 
Bosch, enginyer de teleco-
municacions, van anar des-
envolupant la idea des del 
juny de l’any passat. Aquest 
Nadal l’han posat al mercat. 
Es tracta d’una aplicació per 
a mòbils i tauletes que pot 
ajudar a evitar robatoris o 
casos de maltractaments. 
Es diu swarmlock i amb 
un sol clic es pot avisar els 
veïns o amics d’una situació 
poc segura. Per exemple, 
expliquen Olivé i Bosch, 
se la poden descarregar en 
una escala de veïns o en una 
urbanització. Si a un veí li 
entren lladres a casa o sent 
un soroll pot activar el botó  
d’alarma que reben tots els 
altres. En funció del que 
sigui, la resta de persones ja 
estan en alerta i poden tru-
car a la policia o fer sorolls, 
mirar què passa...

“No es tracta de fer de 
policies”, expliquen, però sí 
que pot ajudar les persones 
que la fan servir “a sentir-se 
més protegits”. L’aplicació, 
per a Android, iPhone i iPad, 
té dues versions en català, 
castellà i anglès: la gratuïta, 

de la qual ja se’n han des-
carregat unes 500 a diversos 
punts del món i que porta 
publicitat, i la Premium o de 
pagament, que “aporta altres 
serveis com ara més frases 
predeterminades, i no porta 
publicitat”. També permet 

enviar missatges (SMS) 
perquè així es pot passar la 
informació “sense necessitat 
de la connexió a internet, ja 
que hi ha gent que a la nit 
tanca aquesta connexió”, diu 
Bosch.

Els dos joves, que tenen 

altres feines, tenen previst 
anar ampliant i millorar 
l’aplicació i tenen com a 
principal objectiu la intenció 
que l’aplicació ajudi la gent. 
La línia de negoci vindrà per 
les descàrregues pagant i la 
publicitat en la gratuïta.

En connexió 
amb la policia  
o emergències
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L’aplicació va millorant dia 
a dia. Acabada de sortir del 
forn aquesta setmana s’hi 
ha afegit la possibilitat de 
connectar amb un sol clic 
al telèfon d’emergències 
112 o “a qualsevol telèfon 
d’ajuda que es triï, com per 
exemple l’específic per a 
casos de violència de gène-
re”, segons explica Xavier 
Bosh. L’exemple més clar 
d’ús d’aquesta opció el 
situen els dos emprene-
dors en el cas de robatoris 
o moviments sospitosos en 
un grup de comerços. “Els 
comerciants es poden avi-
sar entre ells si han tingut 
un robatori i han vist el 
sospitós i avisar la policia 
de forma més ràpida”, 
expliquen.

Projectes 
d’implantació 
a Amèrica

Vic

D.A.

Amb aquest nou format 
de selecció la internaci-
onalització de l’empresa 
és més senzilla. De fet, 
ja s’estan implantant als 
Estats Units i amb projec-
tes per fer-ho a diferents 
països de Sud-amèrica. 
Al mateix temps ja tenen 
nous comercials per buscar 
clients al voltant d’Osona, 
encetant el creixement 
pel Bages. L’aplicació de 
l’empresa està pensada per 
a la “mobilitat total, un 
fet que considerem bàsic 
en aquest moment”. I és 
que els llocs de treball que 
s’ofereixen “són feines sor-
gides a tot arreu”. Per ara 
ja han seleccionat personal 
per a Barcelona i altres 
poblacions d’Espanya.


