
L’entrevista: Kamal Ben Braim  

Empresa:  FORN I PASSTISSERIA SALMA 

 

“Formar-te a través de la formació 

ocupacional pot canviar-te la vida. El curs em 

va obrir un nou camí en la meva vida laboral”. 

 

KAMAL BEN BRAIM té una amplia experiència com a mediador social i traductor en el nostre 

pais. Fa més de 15 anys que treballa en diferents entitats de l'administració pública i altres 

organismes sense ànim de lucre amb l'objectiu d'assessorar i guiar als col·lectius 

d’immigrants de parla àrab. 

Viu al Penedès des de fa 4 anys i ara farà 7 mesos que va obrir l’únic forn i pastisseria de 

productes marroquins, SALMA, al carrer dels Ferrers, 42. Compagina el negoci amb la seva 

tasca de president de l'Associació Alkantara, ubicada en el mateix carrer.  

 

Que et va motivar obrir un forn i pastisseria típica marroquina? 

És una idea que tenia des de que faig arribar al Penedès. Sobre tot em va motivar el fet que 
anava a carnisseries marroquines i veia les pastes exposades en el mostrador al costat mateix 
dels productes càrnics,  això no m’agradava. D’altra banda, la població vilafranquina em 
comentava que seria interessant que es venguessin els dolços típics marroquins en un local 
especialitzat. 

Quina característica tenen els teus productes? 

Són productes típics del Marroc, pastes amb fruits secs, mel, sucre, i altres ingredients que 
faig artesanalment a l'obrador. Pel que fa als dolços ara estic fent productes amb menys sucre 
o mel per tal que la gent diabètica els pugui provar. També ofereixo productes salats tipus 
empanadilles, creps farcits, triangles de pollastre, rotllets de primavera, etc. tot ells fets amb 
espècies d’origen àrab. 

Vas necessitar assessorament en el procés de creació del teu negoci? A qui vas recórrer?  

Sí que en vaig necessitar. El primer lloc en el que vaig pensar va ser l'Àgora. Vaig informar-me 
per la web de l'Ajuntament i vaig anar a sol·licitar un assessorament. A part d’obtenir 
informació adient de diferents aspectes empresarials, vaig rebre informació concreta del curs 
amb certificat professional de creació i gestió de microempresa. 

 



 

L’any 2015 vas decidir fer el curs amb Certificat professional de creació i gestió de 

microempresa. Et va servir per crear el teu negoci? T’ha facilitat la tasca de  gestió del dia a 

dia? 

Sí, molt. Gràcies al curs vaig conèixer tots els procediments burocràtics i vies de finançament 
necessaris per poder obrir el negoci,  com la Fundación PINAE dedicada a donar suport 
econòmic als nous emprenedors. El professor del curs me’n va parlar i em va facilitar molts 
contactes. 

Per la tasca diària, el curs m'ha ajudat en el control de les compres i vendes, en el tracte amb 
el client i en les tècniques de vendes més apropiades. 

Parlant de la Fundació PINAE, com et va ajudar a nivell financer? 

Vaig presentar el projecte d'empresa, amb el suport del professorat del curs i del tècnics del 
centre Àgora. El projecte va agradar i em van fer un préstec de 15.000€ a un 12% d'interès. 
Crec que seria interessant que hi haguessin més entitats com aquesta, que puguin deixar 
crèdit sense tantes condicions i exigències com les que demana la banca avui en dia. 

De tot el procés de creació del teu negoci, que és el que ha estat més dificultós? 

El que més m'ha costat és afiliar els clients. Crec que la població catalana no està gaire 
acostumada a aquest tipus de negoci, simplement per una qüestió de creences culturals,  i a 
vegades mostren reticències alhora d’entrar en un establiment com el meu. Però 
curiosament, amb el temps això va canviant i a la fi, el 80% de clients són catalans. 

Ara que ets un petit comercial ubicat al centre de la Vila, que opines del comerç de 

Vilafranca? 

Em costa entendre que els dissabtes a la tarda els comerços del carrer dels Ferrers estiguin 
tancats, sembla que no hi hagi vida.  Veig poc moviment i això m’entristeix.   

 

 

       Vilafranca del Penedès, 8 d’abril de 2016 

 

 
 


