
Re Activar el canvi  amb les persones 

amb les persones aconseguint que tothom faci servir Internet 
amb les persones aconseguint  que tothom estigui familiaritzat amb i les eines i 
oportunitats que Internet proporciona 

amb les persones es més fácil, més assequible, més útil i més divertit  



Reactivació  

mostrant la força que te el coneixement 

mostrant com fer un aprofitament dels frens i 
acceleradors que hi ha darrera les emocions  

mostrant els atractius de Comunicar més i 
arribar mes lluny amb noves fòrmules , en el carrer 
i en el núvol 

Reactivació Tecnològica Emocional Comercial

Andreu Campanario Ponga 
Meravelles, 1 17248 s’Agaro (Girona ) +34 633248763  MacAndriOO@gmail.com   https://sites.google.com/site/revitalitzador/

 

Generant proactivitat 
comercial 

en la administració local

en els comerços 

en les organitzacions empresarials 
en el tercer sector

mailto:MacAndriOO@gmail.com


Re Activar les personesRe Activar  Castell - Platja S’agaro 

Re Activar  Generar models 
Oferir “Plataformes” 
“experiencias” “testimònis” 

Facilitar la Re Activació Integral  
en el conjunt de les organitzacions

http://www.youtube.com/watch?v=vPFvSYRbKfo


oferiment  per Re Activar  Castell - Platja S’agaro 
es millor, mes eficaç , si les persones son mes Tecnològiques mes Emocionals més  Comercials

1. Assessorar , Acompanyar i Orientar a l’Alcalde i al seu equip en les oportunitats de canviar el xip per animar tothom a que ho 
canvìi  

a. Ensenyar com es canvia , de forma natural, amb programes personalitzats per a col·lectius i sectors 
b. Il·lusionar als participants mostrant les avantatges i oportunitats de fer altres coses i d’unes altres formes, amés de les que 

ja es fan que estan ben fetes 
c. Optimitzar els recursos i resultats del municipi, de la tasca dels fucionaris i funcionaries i de les empreses que els hi 

suministren serveis 
d. Unir , des de fora, fer all i oli , a tothom que es deixi i ho vulgui per aconseguir arribar als resultats que ens marquem, les 

metes consensuades, les metes comuns 

2. Contribuir en la Coordinar un Pla d’Actuacions  amb  directius i assessors   evaluar , valorar i dur a terme “actuacions” originals 
de ressò mediàtic actuacions ja “conceptualitzades” , dissenyades , comentades i “ preparades per executar “ actuacions generadores 
de  consens entre els  comerciants, autònoms,  petits empresaris , treballadors i col·laboradors ubicats i amb interessos en el territori 

a. Pla d’Actuació arees de promoció econòmica i turisme 
,

b. Pla d’Actuació  arees de benestar social, salut i seguretat 



Re Activar  Castell - Platja S’agaro i generar models per facilitar la Re Activació 
Integral  en el conjunt de territoris de la Vall d’Aro:

1. Assessorar , Acompanyar i Orientar a ñla direcciçó general  i 
al seu equip en les oportunitats de canviar el xip per animar 
tothom a que ho canvìi 

a. Ensenyar com es canvia , de forma natural, amb 
programes personalitzats per a col·lectius i sectors 

b. Il·lusionar als participants mostrant les avantatges i 
oportunitats de fer altres coses i d’unes altres formes, 
amés de les que ja es fan que estan ben fetes 

c. Optimitzar els recursos i resultats del municipi, de la 
tasca dels fucionaris i funcionaries i de les empreses que 
els hi suministren serveis 

d. Unir , des de fora, fer all i oli , a tothom que es deixi i ho 
vulgui per aconseguir arribar als resultats que ens 
marquem, les metes consensuades, les metes comuns 

http://www.youtube.com/watch?v=uRH9uwFRAww


Re Activar  Castell - Platja S’agaro i generar models per facilitar la Re Activació 
Integral  en el conjunt de territoris de la Vall d’Aro:

1. Contribuir en la Coordinar un Pla d’
Actuacions  amb  clients i clients potencials   
evaluar , valorar i dur a terme “actuacions” 
originals de ressò mediàtic actuacions ja 
“conceptualitzades” , dissenyades , comentades i 
“ preparades per executar “ actuacions 
generadores de  consens entre els  comerciants, 
autònoms,  petits empresaris , treballadors i 
col·laboradors ubicats i amb interessos en el 
territori 

a. Pla d’Actuacio arees de Front Office 
,

b. Pla d’Actuacio arees de Back Office

http://www.youtube.com/watch?v=AxPyKcBs_jU


resultats  esperats

Sinergies en creixement
Bones notícies 

recuperant la reputació 
mes tecnològia
mes emocional 
mes comercial 

en clients i clients potencials

http://www.youtube.com/watch?v=Z64Ogh-8UbE


generant sinergies en creixement 
Pla d’Actuació 

El primer resultat esperat : Sinergies en creixement   
(mesurable Indicadors del canvi) 

https://sites.google.com/site/revitalitzador/project-updates/enteryourmessagetotheteamhere


Bones noticies  Pla d’Actuacio arees de benestar social, salut i seguretat 

La noticia ……. ser mes tecnològic , mes emocional, 
mes comercial 
es fàcil. assequible, útil i divertit 



Re Activar ( El consistori ) recuperant la reputació 

La direcció predica amb l’exemple , amb una meta comú genera: 
Sinergies i promou una millor Actitud , mes Entusiasme,  Il·lusió, 
Optimisme , i mostra que es útil treballar  Units per els resultats 
esperats  
I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet ,familiaritzant-se amb els 
instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un “projecte comú”, 
per a aquells/es que hi col·laboren com a “veïns/es actius/ves” i aquells/es que ho “fan 
possible” com “les persones i els organismes eficaços i innovadors” de la zona.



Assessor Acompanyant i Orientador per Canviar

 • Andreu Campanario Ponga INFORMACIÓ •https:
//sites.google.com/site/elviverdecanpatxot/

http://www.youtube.com/watch?v=E71fzKFtsnw
http://www.youtube.com/watch?v=i_h2tvfOPmE


Presentació   Andreu Campanario Ponga  (+ Informació

Soc nascut a Barcelona , en el 51,  he viscut en aquesta meravellosa i 
enriquidora ciutat  fins Febrer de 2013 en que m’he traslladat amb part de la meva 
família a S’Agaró, Els darrers 13 anys compartia “viure i treballar” entre 
Madrid i Barcelona

De professió informàtic , des de els 14 anys , ara fa 50 . He estat 
empleat , empresari i autònom 

https://docs.google.com/presentation/d/1jNn-FfyC3Gk8DmADFyCeuoV9bL-RTGlmypo0WEDEGBc/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=gR9hBl5AMSY


Empleat 1965 - 1976  

, 
Saenger operador equips IBM (targetes perforades)  , 

Programador IBM S/360 Grup Solvay 

Analista SIC (Servicios Informáticos Condal) 

Director de Informàtica Banco Condal 



Empresari 1976 - 2006  

Promotor CEO de empreses propies en el sector de la informàtica 

INSER Serveis informàtics i desenvolupament de projectes claus en 
mà  per petites i Mitjanes empreses. 

LISSA En el món de la salut i de la Logística (Terra mar i Aire) des de 
les idees fins al SW estandard , 

soci IBM Europa 

Orienta Consulting Group Soluciones 
Los Mayores Internet
Taskor e learning 



Autònom (Assessor Consultor ) 1994 - 2015 

Disseny i realització campanyes comunicació : Green Peace , 
Metges sense Fronteres i Associacions de Gent Gran 

Geo Marqueting Cajas Rurales Banco Cooperativo , Central Hispano 
BBV Argentaria 

Promotor de start ups Sercopyme (incubadora de 
plataformes del grup del Banco de Santander) losmayores.com i 
Tasqor (elearning)  

Consultor en  Assessoria estratègica per alta direcció en Cajas 
Rurales i Banco Cooperativo , Argentaria (Caja Postal Banco Exterior 
Banco hipotecario) , Banesto , Hispamer, La Caixa, Fundacions de 
Caixa Catalunya /Un sol mon, Viure i Conviure)  

Internazionalitació companyies Innpak (textil i moda) Nova 
Systems (Soluciones en cloud para el mundo de la 
logística )

http://www.youtube.com/watch?v=IIypjJ6rVjU
http://www.youtube.com/watch?v=SE465U1salo


Ensenyant - Partner  1969 - actualitat 

En 1969  vaig crear els continguts i impartir els primers cursos de 
programació en el Institut Fich i Ofasem, en Barcelona, 

1982 Soci amb SANYO España per la promocio de EDUICO 
“escola de informatica aplicada per professionals” 

1990 Soci IBM Europa , per la construcció de la xarxa d’Agents 
IBM i per el disseny i promoció de solucions integrals  en el mon del 
transport , la logistica, ports i duanes 

1991 Soci POVISA (Policlinico de Vigo) solucions informatiques  
en el mon hospitalario 

http://www.youtube.com/watch?v=9RfPrcSjUR4


Tercer sector  -  2006 - actualitat

Promotor Associació InnoGran per l’impuls de l’us d’Internet entre “l@s 
desconectats” 

Col·laborador AUI ( Asociación Usuarios de Internet) “Internet per a tot@, Lluita 
contra l’Spam, Dia Internacional de Internet 

Col·laborador AZAL Madrid ( Asociación familiares de enfermos Alzehimer)

Col·laborador Observatorio Ocupacional del INEM

Col·laborador FOCAGG Federació Organitzacions de la Gent Gran de Catalunya 

Promotor de Xarxes entre les associacions  relacionades amb la gent gran (Comunicad’Or  Orientad’Or ) en col·laboració 
amb ajuntaments, diputacions i el mon de la comunicació : Col·legi de Periodistes El Punt Regio 7 PRESÉNCIA COM Radio, 
RNE , Canal Sur

Creador i promotor de Quits i paquets per facilitar als “desconectats” access i coneixement de Internet en col·laboració amb 
el Corte Ingles en els espais “Ambit Cultural” al llarg de l’estat 

Promotor espais en Internet per la Gent Gran : La Malla (DIBA) El TINET (DITA) 

http://www.youtube.com/watch?v=xqPFqS5g0W0


Consultoría estratégica , lideratge, Cultural  persones grups i organitzacions 
Mentor Facilitador i Coaching)   -  1994 - actualitat

1998 Soci The Pacific 
Institute España per la 
promoció, personalització i extensió en 
els mercats de parla hispana dels 
programes de Excel·lencia 
de The Pacific Institute HQ 
(Seattle)

1994  Partner Consultoria 
Internacional Lorente y Asociados 
per el desenvolupament i extensió de 
programes per la millora dels sistemes 
comercials en el sector financer 
(Banca i Caixes d’estalvis Espanya, Andorra 
i America latina )  

● Acreditacions
● Autocoaching
● La actitud
● Mapa de les experiències
● Psicologia cognitiva

Aprofitant els processos naturals

Barreres mentals invisibles

Comunicar + Facilitar + Orientar +

El Canvi i el Model de pensament

● Qualitat en les persones
● Resultats provats per indicadors

Observatori Testimonis i experiencies

http://www.youtube.com/watch?v=na1Jktd3JGM
http://www.youtube.com/watch?v=dwJ48OC9S1s
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