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A la darrera sessió del fòrum Cornellà Creació vam gaudir de la inspiradora xerrada de

l’Anna Maiques, reconeguda economista i investigadora, fundadora de l’empresa

Neuroelectrics, on es desenvolupen tecnologies innovadores per monitorar i estimular el

cervell de pacients de diferents patologies. 

El networking consisteix en establir
xarxes de relacions per generar

oportunitats de negoci o laborals

Maiques explica que quan va instal·lar-se

a Boston, l’epicentre de la investigació

científica amb aplicacions mèdiques, la va

sorprendre les dificultats per accedir a

finançament i a contactes per poder tirar

endavant projectes amb bones idees

darrere. En aquest sentit, l’emprenedora

barcelonesa destaca la importància dels

espais de networking, un terme molt

emprat en l’àmbit empresarial que

consisteix bàsicament en establir xarxes

de relacions per a generar oportunitats de

negoci o laborals.



La meitat de la gent assalariada troba el seu lloc de feina
gràcies a la seva xarxa de contactes; com més àmplia i diversa

sigui aquesta xarxa més oportunitats de progrés tenim

Aquest networking social es dóna a ciutats com la nostra a espais com les entitats socials,

educatives, culturals i esportives, però tothom no hi participa o no se sent cridat, per això,

des de les administracions públiques cal promoure la participació de la ciutadania en

activitats inclusives, de relació horitzontal, per crear vincles i enriquir les nostres xarxes de

relacions.

La gent treballadora dels nostres barris i ciutats

també necessita espais de networking,

principalment perquè, segons dades del Ministeri

de Treball, la meitat de la gent assalariada del

nostre país ha trobat el seu lloc de feina gràcies

a la seva xarxa de contactes (amics, coneguts o

familiars). Com més àmplia i diversa sigui aquesta

xarxa de contactes més oportunitats de progrés

social tenim.

El sector públic, a més de democratitzar i redistribuir riquesa, també ha de repartir

patrimoni social i cultural per garantir la igualtat d’oportunitats. Les persones hem de

rebre les mateixes oportunitats educatives a l’escola pública, però també a la resta d’espais

on socialitzem i adquirim coneixements i capital social com són els espais de lleure

educatiu, de formació artística o esportiva, entre altres. Per això, és importantíssim garantir

l’accés de totes les famílies a aquestes activitats sense segregació o discriminacions. Un

bon exemple de Cornellà, que cal reivindicar i replicar, és la potent oferta de l’Escola

Municipal de Música amb tarifació social, a instàncies del nostre grup, per garantir

l’equitat d’accés.

Diu en Jaume Funes al seu darrer llibre que moltes de les coses que ens angoixen avui dia

tenen a veure amb la reducció dels nostres vincles socials, una reducció provocada

especialment pel sistema econòmic imperant. La vida en comunitat ens dóna més

avantatges que inconvenients i el declivi comunitari ens afecta. Amb tot això, desitgem

que el 2023 sigui un any de prosperitat social i econòmica, individual i col·lectiva, i que

aprofiteu aquestes festes per enfortir les vostres relacions i amistats. Feliç 2023!


