
A la taula rodona "Experiències Emprenedores" de l'MBA de la UVic-UCC: 

Jaume Alemany: "Les persones són la clau de les 

empreses" 

Vic, 15 de juliol de 2019.- "Les persones són la clau de les empreses" és el missatge que 

va donar el soci fundador i responsable d'Expansió d'Etalentum Group, Jaume Alemany, 

quan va participar dissabte passat a la taula rodona "Experiències emprenedores" per 

compartir la seva experiència empresarial amb els alumnes de l'MBA i estudiants de la 

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya a UGranollers. 

En la seva exposició, Alemany va explicar com va néixer la seva empresa de              

headhunting, Etalentum Selección, a partir del treball final de Màster en Direcció            

Estratègica i Emprenedoria per a Petites i Mitjanes Empreses de la UVic-UCC que va fer               

amb el seu actual soci i director general d'Etalentum, David Boixader. Segons Alemany,             

"un dels nostres valors és la confidencialitat, molt important en el món de la selecció               

de personal". 

Actualment, Etalentum Group disposa ja de 13 oficines de proximitat per tot el territori              

per donar un servei d’atenció personalitzada als seus clients. En aquest sentit, Alemany             

va destacar que "cal adaptar el model de negoci a la realitat de cada lloc". Aquest any                 

el grup preveu arribar a un total de 20 oficines i als 2.500.000 euros de facturació. 

La taula va comptar també amb el director executiu i soci de la consultora Àgora SA,                

Sergi López, exalumne emprenedor (curs 2017-2018) -com és el cas dels socis            

d'Etalentum (curs 2011-2012)-, i va estar moderada pel coordinador de l’MBA de la             

UVic-UCC, Cèsar Duch. 

https://www.etalentum.com/ca/


 

 

Sobre Etalentum Group 

 

Etalentum Group és una empresa fundada el 2013 per a la prestació de serveis de               

selecció de personal. En menys de 6 anys d'història ha aconseguit posicionar-se com un              

dels referents a Espanya en selecció de personal, amb una de les bases de dades de                

professionals, degudament valorats, més gran del país. Etalentum està especialitzada          

en la cerca de professionals de l’àmbit comercial, financer i tècnic, i compta amb una               

divisió internacional per donar suport a tots els seus clients. 
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