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les persones joves, començant pel 
sistema educatiu. Hauria d’enca-
rar-se a ensenyar a emprendre i 
a fracassar.

Com penses que s’ha d’enfocar 
l’aprenentatge de les TIC en els 
menors? 
S’ha d’enfocar amb naturalitat. No 
s’ha de forçar el fet que es facin 
servir en excés ni s’ha de limitar 
el seu ús. Les coses segueixen el 
seu curs natural i de la mateixa 
manera que a casa els nens tenen 
uns gadgets també els poden tenir 
a l’escola. Tot el que sigui plani-
ficar al voltant d’aquest tema no 
fa més que posar tanques al camp. 
La tecnologia avança i l’escola ha 
d’avançar amb ella.

pitjor de com van actualment. Cal 
ser optimistes perquè si volem ens 
en sortirem. Perquè cal lluitar per 
tirar endavant i perquè si nosaltres 
no som optimistes no esperem que 
ho siguin els que manen. És cosa 
nostra.

Tens una trajectòria carrega-
da d’èxits. Quin és el moment, 
el premi o l’esdeveniment que 
consideres determinant en la 
teva vida? 
No hi ha un premi especial o que et 
marqui. Cadascun té la seva impor-
tància tant pel que significa com 
pel motiu que te’l donen. Al final 
els premis no deixen de ser empen-
tes que et fan veure que vas pel bon 
camí. Hi ha moments en que ho 
puc haver arribat a dubtar, perquè 
no tot ha estat de color de rosa, i 
el fet de ser premiats et donen una 
glopada d’aire fresc i ànims per 
seguir treballant.

Has estat membre d’algun es-
plai, cau, o similar? Com avalues 
aquestes activitats d’educació en 
el lleure? 
No he estat mai membre d’un es-
plai o cau, però si que he participat 
a les colònies que s’organitzaven 
a Olesa. Crec que l’educació en el 
lleure és un gran moviment im-
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Als 17 anys vas inventar un sis-
tema operatiu, eyeOS. En què 
consisteix aquest invent? Pots ex-
plicar-ho per als nostres lectors?  
eyeOS és un entorn d’escriptori 
web que segueix el concepte del 
Cloud Computing. Bàsicament 
això vol dir que des de qualsevol 
lloc del món i amb només un nave-
gador web d’un ordinador, telèfon 
mòbil o qualsevol altre dispositiu 
pots accedir, modificar, visualitzar 
i editar els teus arxius (fotos, ví-
deos, àudio, text). Pots començar 
a redactar un text a Barcelona, 
marxar de viatge a Singapur, obrir 
allà el teu eyeOS i hi trobaràs el 
document tal i com el vas deixar i 
a punt per continuar treballant. Els 
teus arxius no s’emmagatzemen en 
local sinó al núvol, a la xarxa. Tot 
això sense instal·lar res: només ne-
cessites un navegador web.

Ser emprenedor és el futur? 
Ser emprenedor és el futur però 
també és el present i el passat. 
Sempre hi ha hagut gent que s’ha 
llançat a començar coses noves 
al marge del que deia la majoria. 
Es veritat, però, que en moments 
com ara és més important que mai 
emprendre i tirar endavant perquè 
les coses són més difícils. Hi ha 

jove imparable 
l’anècdota més coneguda de pau Gar-
cia-milà és la que explica com la pen-
dent d’un carrer del seu poble, olesa de 
montserrat, que separava les cases del 
pau i d’un amic, va servir perquè pen-
sessin en inventar un sistema operatiu 
per treballar sense portar arxius amunt 
i avall. això va passar al 2005, quan pau 
tenia 17 anys i l’invent es va anticipar al 
Cloud Computing, tan en boga actual-
ment. després, va guanyar el premi im-
pulsa empresa 2010 que li va donar el 
mateix príncep felip.   ara mateix, té una 
empresa que dóna feina a una trente-
na de persones i presència a 65 països 
i pot parlar de tu a tu amb gegants com 
microsoft, o Google, mentre telefònica 
i iBm han incorporat les seves aplica-
cions.  tot això, sense haver seguit els 
estudis d’informàtica de la upC, perquè 
ja estava inventant i no tenia temps per 
anar a classe. amb aquesta experiència, 
és normal que reivindiqui el valor del 
fracàs. sens dubte, és un jove amb molt 
de futur per davant, però amb un passat 
impressionant als seus 24 anys. el podeu 
seguir al facebook. on sinó?           

Pau Garcia-Milà, emprenedor i innovador del món digital

“sempre hi ha qui es llança a fer 
coses noves al marge de la majoria”

moltes més possibilitats de les que 
sembla i emprendre et permet de-
senvolupar tot l’enginy possible.

Ha estat especialment difícil em-
prendre des de Catalunya i en el 
món de la informàtica? 
No és ni més ni menys difícil que 
a altres llocs. Vivim a un món glo-
balitzat on les fronteres cada cop 
són menys i encara més al món de 
la informàtica. Internet fa que pu-
guem treballar amb gent de tot el 
món com si els tinguéssim al cos-
tat. Amb eyeOS vam aconseguir en 
poc temps aglutinar gent de molts 
països del món, i de fet molta gent 
no sap si el projecte és d’aquí o 
d’un altre país. 

Amb tot el que està passant al 
món, cal ser optimista? 
Sens dubte. Si no som optimistes 
no anirem enlloc. L’entorn ens està 
acostumant a no ser-ho, i, per bé 
que hi ha molts motius per preocu-
par-nos, si ens desanimem i abai-
xem els braços les coses aniran 

portant per la tasca que fa tant de 
cara als participants com pels joves 
organitzadors. Quan parlem d’em-
prendre hem de tenir en compte 
que ells són els primers que ho fan.

Canviaries aspectes del sistema 
educatiu actual? Què caldria fer 
perquè un jove com tu se senti 
motivat a seguir a les aules? 
Estem en un sistema educatiu que 
no ensenya a viure en la cultura 
del fracàs. La cultura de l’empre-
nedor al nostre país ens agrada 
dir que és com una cursa de ral-
lis. La gent, a Europa i als Estats 
Units, per exemple, van a mirar 
l’espectacle, com els pilots cor-
ren i demostren amb la seva pe-
rícia com sortejar els entrebancs 
que surten. Aquí, en canvi, el que 
es fa és posar-se darrera una cor-
ba i esperar a que el cotxe surti 
per tal de poder dir allò de “ja 
ho deia jo que t’equivocaves”. 
Amb això vull dir que tampoc 
s’acaba de confiar i menys amb 
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