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 Tercera edició del cicle de Foment del Treball en suport de l’emprenedoria, 

Reinventa’t, transforma i crea  

 

Internacionalització: Un pas més per créixer 
 

 

 Sessió dedicada a la internacionalització del negoci amb la participació de 
Joaquim Gay de Montellà, President de Foment del Treball¸ Marta Martí, 
Presidenta de la Comissió de Noves Empreses i del Entrepreneurship and SME 
Committee de Business Europe i  Marcial Navarro, director de Recursos i Serveis 
del Grup Damm  
 

 La cloenda ha anat a càrrec de Patricia Fernández, directora de Executive Search 

d’Experis, que és l’empresa que patrocina el cicle 

 
 Foment ha reforçat enguany el seu servei de suport a l’emprenedoria amb un 

programa d’assessorament i acompanyament tècnic que abasta tota Catalunya: 

aquest servei emmarcat en la xarxa Catalunya Emprèn i tots els serveis que 

s’ofereixen estan cofinançats pel Fons Social Europeu, el Ministeri d’Ocupació i 

Seguretat Social i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya  

 
 Es pot seguir tota la informació actualitzada del cicle i el desenvolupament en 

directe de les jornades al perfil de twitter @FomentEmpren i a través del hashtag 

#reinventat 

 

 

 
Barcelona, 28 de gener de 2014 

 

La situació econòmica del país aconsella als emprenedors pensar en un model de negoci capaç 

d’internacionalitzar-se i obrir, per tant, mercats arreu. Foment del Treball ha dedicat precisament a les 

estratègies d’internacionalització la primera sessió de 2014 del seu cicle de suport a l’emprenedoria 

Reinventa’t, transforma i crea. Per a tal finalitat, ha convidat el director de Recursos i Serveis del Grup 

Damm, Marcial Navarro, que ha explicat els objectius del grup cerveser i les motivacions que 

condueixen el seu procés d’internacionalització. 
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 L’experiència del Grup Damm, explicada per Navarro, ha servit als assistents a la sessió per conèixer i 

comprendre millor les motivacions que duen a una gran companyia a definir una estratègia 

d’internacionalització i el procés de reflexió i decisió que hi aboca. Navarro ha explicat que “la 

internacionalització és una decisió estratègica i prioritària per a la companyia ja que la situació obliga a 

obrir-nos a nous mercats”. 

 

El cicle Reinventa’t, transforma i crea inicia aquest 2014 la seva tercera edició “per oferir un espai de 

debat entre els emprenedors que volen iniciar nous projectes empresarials i aquells que ja han 

consolidat les seves empreses”, tal i com ha recordat el president de Foment del Treball, Joaquim Gay 

de Montellà. Més de 900 persones han passat durant els dos anys anteriors per aquest cicle que 

“s’inscriu en la voluntat de Foment de donar suport i acompanyar idees de negoci i empreses també 

durant les etapes més inicials de la seva constitució”, ha subratllat la presidenta de la Comissió de 

Noves Empreses de Foment, Marta Martí. 

 

Fomentar l’esperit emprenedor 

Foment ha reforçat enguany els seus serveis de suport i acompanyament als emprenedors amb un 

programa que arreu de Catalunya brinda assessorament tècnic a les persones que tenen una idea de 

negoci i volen provar de fer-la realitat. D’aquesta manera, enguany, Foment en cooperació amb 

l’Associació d’Empresàries de la Mediterrània (AFAEMME) ha posat en marxa aquest 2014 un 

programa de suport a l’emprenedoria arreu de tot el territori de Catalunya. Aquest servei es 

desenvolupa en col·laboració amb les organitzacions empresarials de Lleida (COELL), Tarragona 

(CEPTA), Barcelona (CEB) i Girona (FOEG) i ajudarà a desenvolupar-se projectes emprenedors a 

través de la informació i l’orientació; l’assessorament personalitzat; la formació; i el seguiment tècnic. 

Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona disposen d’un equip tècnic d’especialistes en assessorar i 

acompanyar projectes d’emprenedoria que es dedicaran a temps complert ha ajudar els emprenedors 

del territori que vulguin iniciar un nou negoci. 

 

Alhora, des de l’any 2010, Foment del Treball, a través de la seva oficina de Creació d’Empreses, ha 

intensificat les accions i programes de suport i acompanyament a totes les persones que volen endegar 

un projecte empresarial. Limitar els supòsits de fracàs empresarial oferint un assessorament 

personalitzat i professionalitzat que doni a les persones emprenedores les eines per reflexionar al 

voltant de la viabilitat del seu projecte, és un dels reptes principals que es marca Foment. Interessa, no 

únicament crear més empreses, sinó augmentar-ne la taxa de supervivència. 

  

Per tot això, l’estratègia de Foment de suport a l’emprenedoria es complementa també amb: 

 

 Cicle de seminaris Reinventa’t, transforma i crea 

El cicle de seminaris Reinventat neix al 2012 per debatre al voltant d’aspectes inherents a la creació 

d’una empresa (màrqueting, internacionalització, comunicació, business angels...), tot apropant 

experiències d’empresaris consolidats amb la il•lusió dels nous emprenedors que comencen. Quasi 900 

persones van assistir els anys 2012 i 2013 a aquestes sessions. 
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  Meeting d’Incubadores Corporatives 

Aquest projecte neix en un moment de desenvolupament de nous formats d’incubadores i de 

creixement de programes d’acceleració, on moltes empreses consolidades han creat els seus propis 

programes de suport als emprenedors com una via complementària al desenvolupament de la seva 

estratègia corporativa, ja sigui d’innovació, d’inversió o de responsabilitat social. Foment va realitzar 

una primera trobada l’any 2013, en què van participar algunes de les principals companyies amb 

programes de suport a l’emprenedoria: Wayra (Telefónica), Fundació Repsol, Caixa Capital Risc i 

Microbank  (la Caixa), i Agbar. 

 

 El Moment de l’Emprenedor (Col•laboració amb UPF, UB, UAB i UPC) 

Poder crear nexes entre Foment del Treball i les universitats és un dels reptes que es planteja El 

Moment de l'Emprenedor, un programa on la patronal ofereix un espai perquè l'emprenedor universitari 

pugui difondre el seu projecte en el marc d'un entorn empresarial. Aquest programa es desenvolupa 

amb 4 universitats catalanes: Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, 

Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Bellaterra. 
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