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Aquesta guia ha estat elaborada i distribuïda gratuïtament pel 

Telecentre del Solsonès (CTFC) dins del projecte de Teletreball, 

foment de les tecnologies de la informació i la Comunicació 

(tiC) a les petites i mitjanes empreses (pimes) i dinamització 

econòmica a través de les TIC, destinats a corporacions locals 

del Departament de Governació per l’any 2008.

 

Els objectius d’aquesta iniciativa són els següents:

• Donar a conèixer noves formes de plantejar el treball

• Visibilitzar les persones que teletreballen al territori

• Animar a les empreses a contractar teletreballadors/es

• Promocionar el teletreball com a potencial en el desenvolupament 

de zones rurals

• Difondre les possibilitats i avantatges del teletreball

Preàmbul
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Voldríem agrair la participació de totes les persones que han 

perdut una mica del seu temps col·laborant amb les entrevistes 

realitzades: Marta ricart, Josep tarrés, teresa Vendrell, fermí 

Sort, Laura Ibanyez, Jackie Morrow, , Marc Garrigassait i Teresa 

Prat.

Agraïments
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Amb el Teletreball al Solsonès hem pretès treure a la llum casos 

pràctics d’aplicació del teletreball amb entrevistes realitzades 

a les persones que tenen experiències per explicar. En aquest 

cas ens hem trobat persones molt vinculades a la comarca 

del Solsonès, apassionades amb la seva feina, independents, 

valentes,....

En la publicació trobareu homes i dones de diferents profes-

sions que desenvolupen la seva feina des del telecentre o des 

de casa, i que ens han   aportat la riquesa de la seva experiència. 

Ha estat sorprenent i un plaer conèixer les seves històries i els 

seus somnis.  

“El desig intens crea, no només les seves pròpies oportunitats, 

sinó a més els seus propis talents”

Eric Hoffer

Pròleg
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noM: 

laura

coGnoMS: 

Ibànyez Ramon

EDAT o FrAnJA D’EDAT  

34 anys (nascuda el 1974)

LLoc on VAS nÉIXEr: 

Barcelona

LLoc DE rESIDÈncIA: 

olius (solsonès)

FEInA o FEInES QUE FAS AcTUALMEnT: 

Agent de desenvolupament rural / local

HoBBIES: 

senderisme, teatre, lectura

DEFInIrIES LA TEVA FEInA coM A TELETrEBALL? PEr QUÈ? 

Sí, perquè com a professional autònoma treballo des de casa en projectes propis o en 

projectes encarregats per empreses. Per algunes empreses tinc fixades unes hores de de-

dicació a la setmana, les quals les realitzo des del despatx professional ubicat a la llar i 

em desplaço a les empreses només per seguiment de projectes i/o reunions de treball.

QUInES AVAnTATGES TÉ TELETrEBALLAr? 

La major avantatge és l’horari flexible. Em combino les hores en funció dels altres temes 

personals, familiars o laborals a atendre. En la meva feina en qüestió, he enriquit i millo-

rat molt en capacitats i aptituds: guanyes en responsabilitat, en organització i diligència 

a l’hora de fer la feina, guanyes en gestió i coneixement general del món empresarial en 

haver d’atendre diferents assumptes i temes per la gestió de la feina (qüestions tècniques, 

administratives, comptables, elaboració de pressupostos, negociació, etc); una altra de 

les avantatges i sobretot pels projectes propis és que tens més llibertat de decisió i marge 

de maniobra; etc.
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el teletreball

teletreball

QUInS InconVEnIEnTS?

Respecte l’horari laboral i a mi personalment, em costa ser disciplinada amb mi mateixa 

per no fer més hores de les que tocaria en una jornada laboral ‘normal’. 

Potser un altre dels inconvenients és el fet de treballar bastant sola, que no vol dir de 

manera individual,  pel fet de poder debatre, opinar, enriquir-se amb un equip de treball, 

tal i com es faria si es treballés en equip en una empresa.

QUInS rEcUrSoS (MAQUInArI, ProGrAMArI, PErIFÈrIcS...) FAS SErVIr?

Ordinador de sobretaula, portàtil, impressores vàries; , Windows Office, programes de 

disseny gràfic, d’estadística, ...

En QUÈ T’AJUDA EL TELEcEnTrE?

Abans utilitzava un dels mòduls d’empresa del telecentre del Solsonès. Durant aquell 

temps el fet de tenir un espai propi en el mateix telecentre m’ajudava a organitzar-me bé 

les feines i la distribució del temps, alhora que utilitzava els serveis de impressió a uns 

preus més assequibles pels teletreballadors/es

QUInS SErVEIS crEUS QUE EL TELEcEnTrE T’HAUrIA D’oFErIr, APArT DELS QUE 

oFErEIX ArA? 

Sé que sempre puc comptar amb aquest servei

AnIMArIES A LA GEnT A TELETrEBALLAr?

Sí, però sobretot faria campanya a les empreses perquè veiessin el teletreball com a una 

oportunitat també per a les mateixes empreses. 

La nostra cultura empresarial actual i les direccions de les mateixes encara ‘valoren’ la 

‘presència al lloc de treball’ com a prova fefaent de que el/la treballadora ‘treballa’ i fa la 

feina que li és encomanada !!
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noM: 

teresa Prat

EDAT o FrAnJA D’EDAT 

48 anys

LLoc on VAS nÉIXEr: 

solsona

LLoc DE rESIDÈncIA: 

odèn

FEInA o FEInES QUE FAS AcTUALMEnT: 

Junt amb la meva família regento una casa d’agroturisme que es diu el Call d’Odèn.

HoBBIES: 

L’esport, llegir quan puc i arreglar  el jardí de casa meva

DEFInIrIES LA TEVA FEInA coM A TELETrEBALL? PEr QUÈ? 

Una gran part de la meva feina es realitza mitjançant Internet,tant en relació a la difusió 

de la casa rural com per fer les reserves. També utilitzo a diari el correu electrònic per 

contactar amb els meus clients.   

QUInES AVAnTATGES TÉ TELETrEBALLAr? 

És una eina indispensable de treball per poder trobar clients arreu del món així com 

enviar informació sobre les activitats o reformes de la meva casa

QUInS InconVEnIEnTS? 

Viure en una zona rural. Les connexions no són bones i més cares.

QUInS rEcUrSoS (MAQUInArI, ProGrAMArI, PErIFÈrIcS...) FAS SErVIr? 

Ordinador, correu electrònic, office, traductors, etc.

En QUÈ T’AJUDA EL TELEcEnTrE? 

Fonamentalment en formació professional i ajuda amb la base de dades del meu negoci.

També he col·laborat en activitats organitzades des del Telecentre i la meva relació 

amb les dinamitzadores és excepcional.QUINS SERVEIS CREUS QUE EL TELECENTRE 

Te
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el teletreball

teletreball

T’HAUrIA D’oFErIr, APArT DELS QUE oFErEIX ArA? 

Tenir un servei d’assessorament o ajuda pel que fa a la recerca selectiva per Internet,de 

manera que pugui conèixer diferents realitats del turisme rural en altres zones del món.

AnIMArIES A LA GEnT A TELETrEBALLAr?  

Sí, perquè és el present i el futur de les petites empreses com és el cas de l’agroturisme



al
 S

ol
so

nè
steletreball

noM: 

Marc 

coGnoMS: 

garrigasait

EDAT o FrAnJA D’EDAT: 

39 anys

LLoc on VAS nÈIXEr: 

solsona 

LLoc DE rESIDÈncIA: 

Barcelona

FEInA o FEInES QUE FAS AcTUALMEnT: 

sector financer

HoBBIES: 

internet

DEFInIrIES  LA TEVA FEInA coM A TELETrEBALL? PEr QUÈ?

Parcialment, combino la feina de despatx, de 4 a 5 dies per setmana, amb el teletreball 

d’1 a 3 dies. Uso equipament del telecentre de Solsona pel bon material i acondiciona-

ment.

La meva feina consisteix en trobar per Internet anàlisis financeres que posteriorment uso 

a la meva feina. Necessito l’escaner per gràfics i quadres. 

QUInES AVAnTATGES TÉ TELETrEBALLAr?

Disminució de l’estrés. Faig més hores que quan estic al meu despatx, però més reparti-

des en el temps. És molt menys estressant. 

QUInS InconVEnIEnTS?

Sóc clarament menys productiu que al despatx. Requereix molta més força de voluntat. 

Per a mi no és bo fer el teletreball a casa, ja que, encara sóc menys productiu.
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el teletreball

teletreball

QUInS rEcUrSoS (MAQUInArI, ProGrAMArI, PErIFÈrIcS...) FAS SErVIr?

El PC amb escaner i impresora. Uso Internet com a eina fonamental en la meva feina

En QUÈ T’AJUDA EL TELEcEnTrE?

Proporciona bona infraestructura i bon ambient de treball.

QUInS SErVEIS crEUS QUE EL TELEcEnTrE T’HAUrIA D’oFErIr, APArT DELS QUE 

oFErEIX ArA?

Mantenir les bones condicions actuals, renovant el material quan faci falta. Mantenir un 

ambient de silenci que faciliti el treball. Mantenir els actuals, sense perdre qualitat.

AnIMArIES A LA GEnT A TELETrEBALLAr?

Animaria a qui no sap informàtica a assistir als cursets que es donen.
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noM:  

teresa 

coGnoMS: 

Vendrells Viladrich 

EDAT o FrAnJA D’EDAT: 

52 anys

LLoc on VAS nÈIXEr: 

Manresa

LLoc DE rESIDÈncIA: 

solsona

FEInA o FEInES QUE FAS AcTUALMEnT: 

Mestra d’Educació Primària

HoBBIES: 

El meu treball

DEFInIrIES LA TEVA FEInA coM A TELETrEBALL? PEr QUÈ?

És un aspecte molt important i cada vegada més: gestió de centre (secretaria), treball 

currucular (alumnes),...

QUInES AVAnTATGES TÉ TELETrEBALLAr? 

La comunicació, la rebuda ràpida del treball fet,....

QUInS InconVEnIEnTS? 

Quan falta internet, falla algun programa,.. 

(però hi ha mès avantatges que inconvenients per a mi)

QUInS rEcUrSoS (MAQUInArI, ProGrAMArI, PErIFÈrIcS,...) FAS SErVIr? 

Webs, programes diversos de gestió de centre, ... i altres recursos del Departament 

d’Educació, posats a l’abast dels centres educatius.
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teletreball

En QUÈ T’AJUDA EL TELEcEnTrE? 

A poder realitzar i/o finalitzar treballs, col·labora en el nostre treball de centre: CDs de 

treballs, dossiers,...

Tenir ordinadors quan els necessites i en un horari accesible,...Penso que és un servei 

molt important i útil. 

QUInS SErVEIS crEUS QUE EL TELEcEnTrE T’HAUrIA D’oFErIr, APArT DELS QUE 

oFErEIX ArA?

Per a mi, hi ha tot el que necessito i més. I també crec que ofereix moltes possibilitats a 

tothom , en general.No sabria què afegir-hi.

AnIMArIES A LA GEnT A TELETrEBALLAr?

Sí i a utilitzar el vostre servei.

VoLS AFEGIr ALGUnA coSA MÉS?

Vull agraïr la col·laboració i el suport que trobo en les persones responsables, sempre 

que ho necessito.

Han facilitat el meu treball i fan possible el del meu centre, en aspectes que no podriem 

arribar, com ara gravacions i altres.

(Voldria afegir-hi que aquest agraïment és en nom de l’Equip Directiu del nostre centre)

gràcies, 

rosa Mª  gener (directora)

teresa Vendrells (secretària)

CEIP Sant Esteve 

Valls de torroella (sant Mateu de Bages) 
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noM:

fermí

coGnoMS: 

sort i Vilaseca

EDAT o FrAnJA D’EDAT: 

33 anys

LLoc on VAS nÈIXEr: 

solsona

LLoc DE rESIDÈncIA: 

Cervera - Solsona

FEInA o FEInES QUE FAS AcTUALMEnT: 

Treball autònom en projectes d’estudi i divulgació de la natura i de memòria oral sobre 

la societat rural.

HoBBIES: 

Jugar a tennis, llegir llibres d’aventures, escoltar música i anar a concerts.

DEFInIrIES LA TEVA FEInA coM A TELETrEBALL? PEr QUÈ? 

Sí, perquè tant l’elaboració de material (fitxes, documents) que necessito per fer el treball 

de camp o de base dels estudis, com l’elaboració després del tractament de dades, resul-

tats, informes els he de redactar amb l’ordinador i després imprimir-los. A més, moltes 

dades que necessito les he de buscar a la xarxa d’Internet i he d’enviar i rebre informació 

a través del correu electrònic. 

QUInES AVAnTATGES TÉ TELETrEBALLAr? 

Accedir al ampli món d’Internet on es poden trobar molts recursos i eines que necessites, 

enviar i rebre informació sobre els projectes que realitzo d’una manera ràpida, utilitzar 

eines informàtiques que no es disposa normalment en centres de teletreball.

Fe
rm

í S
ort

 i V
ila

sec
a

 



el teletreball

teletreball

QUInS InconVEnIEnTS? 

Desplaçar-te fins el lloc on hi ha connexió a la xarxa d’Internet o on s’ofereixen aquests 

serveis, horari i reserva dels centres de teletreball, sistemes incompatibles amb el teu 

programari, dependre massa de la xarxa d’Internet i correu electrònic, l’accés deficient 

a la xarxa d’Internet.  

QUInS rEcUrSoS (MAQUInArI, ProGrAMArI, PErIFÈrIcS...) FAS SErVIr? 

Ordinador portàtil, office 2007 (word i excel bàsicament), mozilla, adobe reader, photos-

hop, pdf creator, 7zip, arc view, impressora, escàner, “llapis de memòria” .

En QUÈ T’AJUDA EL TELEcEnTrE? 

Connexió a la xarxa d’Internet, impressió de documents, tractament de imatges, escaneig.

QUInS SErVEIS crEUS QUE EL TELEcEnTrE T’HAUrIA D’oFErIr, APArT DELS QUE 

oFErEIX ArA?

Bases de dades variades classificades per temàtica i actualitzada (en el meu cas, per 

exemple, bases de cartografia),  llistes d’adreces d’Internet també classificades pe temàti-

ques, més programes lliures, servei de telèfon.

AnIMArIES A LA GEnT A TELETrEBALLAr? 

Sí, però amb moderació i pensant que el contacte directe també és necessari.
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noM:

Jackie 

coGnoMS:

Morrow

EDAT o FrAnJA D’EDAT:

40 anys

LLoc on VAS nÈIXEr:

Gran Bretanya

LLoc DE rESIDÈncIA:

olius

FEInA o FEInES QUE FAS AcTUALMEnT:

La Jackie Morrow va néixer, l’anyl 1968, a Gran Bretanya on va viure fins els 23 anys.  

El 1991 es va traslladar a Madrid per a treballar, i també va estudiar “Experto en traduc-

ción” a la Universitat Complutense. L’any 1995 va arribar a Catalunya i des d’aleshores, 

ha treballat en l’àmbit de la traducció (castellà/català a l’anglès i viceversa). Ara porta 3 

anys treballant com a traductora autònoma, principalment amb clients catalans i amb ti-

pus diferents de text com, per exemple, les patents industrials, els assumptes de marques 

comercials, manuals tècnics i texts legals i publicitaris. Està casada amb un lleidatà i és 

mare d’una filla de dos anys

HoBBIES:

Li agrada la lectura, la música, les manualitats, la natació, el ioga i les activitats culturals. 

A nivell personal li interessa molt la protecció del medi ambient i la diversitat de les 

cultures.

DEFInIrIES LA TEVA FEInA coM A TELETrEBALL? PErQUÈ?

Doncs sí, perquè treballo a distància, fora de l’àmbit tradicional d’un despatx, tot i que 

tinc una mena de despatx muntat a casa. Els meus clients m’envien feina per correu elec-

trònic, o per fax, amb una data de lliurament i jo m’organitzo dintre dels límits d’aquesta 

data per fer i tornar la feina, també per correu electrònic o per fax.
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teletreball

QUInES AVAnTATGES TÉ TELETrEBALLAr?

Evidentment és la possibilitat de, gairebé sempre, poder organitzar-me les hores de tre-

ball al meu ritme, a les hores més convenients, quan em puc concentrar totalment en la 

feina. Tot i que depens dels altres per la feina, pots controlar la teva vida professional. A 

més, em permet estalviar els temps de desplaçaments i aprofitar-ho per altres coses. Així, 

durant el dia, si m’organitzo, tinc temps per tot. D’aquesta manera em permet compagi-

nar la meva vida professional i personal.

QUInS InconVEnIEnTS?

A vegades és difícil deixar de pensar en la feina perquè sempre la tens a casa. També, 

a vegades, es nota la falta de contacte amb uns companys, tot i que es parla per telèfon 

amb els clients. En aquest sentit, trobo molt important dedicar un temps a la setmana a 

fer una activitat on et puguis comunicar “en persona” amb altra gent. 

A més, depens al 100% de l’informàtic, dons cal tenir uns quants coneixements i un bon 

equip. També cal tenir disciplina però també poder adaptar-te perquè, per exemple ,en el 

meu cas, unes feines poder coincidir o requerir més temps del previst, i treuen una part 

del temps dedicats a la vida personal.

QUInS rEcUrSoS (MAQUInArI, ProGrAMArI, PErIFÈrIcS...) FAS SErVIr?

Paquet ofimàtic

En QUÈ T’AJUDA EL TELEcEnTrE?

Principalment em serveix com a despatx de recolzament, perquè puc utilitzar les seves 

eines de treball si les meves fallen o si no les tinc al meu despatx a casa. Això ajuda a 

que no em sento tan ‘vulnerable’ informàticament parlant. També el centre ofereix una 

selecció de cursos que poden resultar molts interessants a nivell d’usuari i d’empresària. 

A més, el centre proporciona una font de contacte regular amb la gent. 

QUInS SErVEIS crEUS QUE EL TELEcEnTrE T’HAUrIA D’oFErIr, APArT DELS QUE 

oFErEIX ArA?

Potser uns cursos sobre l’ús d’uns programes informàtics, com l’edició de sobretaula.  

AnIMArIES A LA GEnT A TELETrEBALLAr?

Sí, perquè em considero molt afortunada de poder treballar d’aquesta manera. Però, evi-

dentment, depèn una mica de la forma de ser de cadascú i també del tipus de feina que 

es planteja realitzar com teletreball.
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noM:

Josep M. 

coGnoMS:

tarrés gené

EDAT o FrAnJA D’EDAT

1963

LLoc on VAS nÈIXEr:

solsona

LLoc DE rESIDÈncIA:

Sabadell

FEInA o FEInES QUE FAS AcTUALMEnT:

Productor de tV

DEFInIrIES LA TEVA FEInA coM A TELETrEBALL? PEr QUÈ?

Aquesta és una de les meravelles de la tecnologia actual. Puc estar, els caps de setmana, 

apartat de Barcelona i treballant (dic Barcelona perquè en la meva professió és on a nivell 

de Catalunya s’aglutina la majoria de productores).  

Amb un ordinador connectat a Internet, i un mòbil, pràcticament puc treballar des de 

qualsevol lloc, porto l’oficina a sobre.

Apart del correu electrònic, em va molt bé pel treball, que en el meu cas és en equip, en 

l’elaboració d’un projecte, des de la idea primera, el guió i tots els passos posteriors, és 

fonamental està connectats en xarxa, per saber on estem en cada moment.

QUInES AVAnTATGES TÉ TELETrEBALLAr?

En aquesta professió no tens horari. Això et permet flexibilitzar el temps en funció de les 

necessitats de cada dia. I com que treballes sovint sol, aprofites més el temps, i desprès 

almenys en el meu cas, em queda molt temps per mi.

QUInS InconVEnIEnTS?

Més que inconvenient, que crec que no en té cap, és acostumar-se a treballar amb una 

certa disciplina que s’imposa un mateix.

Jos
ep

 M.
 Ta

rré
s G

ené

 



el teletreball

teletreball

QUInS rEcUrSoS (MAQUInArI, ProGrAMArI, PErIFÈrIcS...) FAS SErVIr?

Programes d’edició de vídeo, retoc de fotografies i paquet ofimàtic

En QUÈ T’AJUDA EL TELEcEnTrE?

L’utilitzo quan vinc els caps de setmana.

És un espai tranquil i agradable per treballar, i el més important és que disposes de tots 

els serveis. A la masia, la velocitat d’ Internet és molt lenta. Al Telecentre, apart que és 

molt ràpida, també em va molt bé el poder imprimir i fotocopiar; i una cosa important és 

que el preu és molt raonable.  

QUInS SErVEIS crEUS QUE EL TELEcEnTrE T’HAUrIA D’oFErIr, APArT DELS QUE 

oFErEIX ArA?

Estaria molt interessat en fer un curs d’anglès, i també millorar a nivell d’informàtica 

AnIMArIES A LA GEnT A TELETrEBALLAr?

Totalment, ets més lliure, emprenedor, creatiu, i perquè no dir-ho, més feliç.
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noM:

Marta 

coGnoMS: 

ricart i Masip

EDAT o FrAnJA D’EDAT : 

35

LLoc on VAS nÈIXEr: 

Barcelona

LLoc DE rESIDÈncIA: 

Llobera

FEInA o FEInES QUE FAS AcTUALMEnT: 

Educadora,dinamitzadora artística, projectes d’educació en comunicació. 

HoBBIES: 

Il.lustració, realització de contes, ideació de propostes artístiques.

DEFInIrIES LA TEVA FEInA coM A TELETrEBALL? PEr QUÈ?

La feina que desenvolupo té dues parts ben diferenciades. Una part d’intervenció directa 

que no té a veure amb el teletreball, ja que estic en contacte amb diferents col·lectius 

de persones desenvolupant projectes; i una part de teletreball en què dissenyo els pro-

jectes i desenvolupo activitats de recerca i escriptura en el marc de Teleduca. Educació 

i Comunicació. Teleduca té la seu a Barcelona tot i que portem a terme projectes en 

diversos municipis de Catalunya. La possibilitat de teletreballar m’ofereix l’oportunitat 

de treballar per Teleduca des d’un espai físicament distanciat i alhora estar en contacte 

permanent amb els diferents educadors, dinamitzadors o coordinadors amb qui desen-

volupo les propostes d’intervenció. 

QUInES AVAnTATGES TÉ TELETrEBALLAr?

Flexibilitat horària, ja que em permet tenir temps per dedicar als meus fills. També em 

permet treballar d’allò que m’agrada en un espai geogràficament allunyat.
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QUInS InconVEnIEnTS?

El principal inconvenient és l’autoexigència que comporta, ja que ets tu mateix qui t’has 

de marcar el ritme. Per altra banda, sovint es fa difícil separar la feina de la vida personal. 

El fet de disposar d’una gran flexibilitat horària fa que sigui difícil marcar una horaris 

diferenciats entre l’espai domèstic i laboral.

QUInS rEcUrSoS (MAQUInArI, ProGrAMArI, PErIFÈrIcS...) FAS SErVIr?

Ordinador, escàner, impressora, disc dur extern, càmera de fotografiar digital, càmera de 

vídeo digital.

En QUÈ T’AJUDA EL TELEcEnTrE?

Proporciona bona infraestructura i bon ambient de treball.

QUInS SErVEIS crEUS QUE EL TELEcEnTrE T’HAUrIA D’oFErIr, APArT DELS QUE 

oFErEIX ArA?

Formació actualitzada en alguns recursos informàtics a un nivell més avançat.

AnIMArIES A LA GEnT A TELETrEBALLAr?

Penso que tot i el risc que comporta ser el propi “amo” de la feina, considero que és molt 

bona opció de treball.
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