
 
 

 



 
• Foment Emprèn: Oficina d’assessorament. 

Novetat col·laboració amb SECOT. 
 

• First Meeting d’Incubadores Corporatives.  
 

• BIZ BARCELONA. 
 

• El Moment de l’Emprenedor. Vincle Universitat 
Empresa. Espai de promoció de les SPIN-OFFs. 
 

• Nous projectes:  
- Xarxa Empresarial de Suport a l’Empresa. 
- EmPrèn Impuls. En fase de sol·licitud. 

 
• Col·laboració a Prepárate + Foro de RRHH 
 
Processos legislatius destacats: 
- Llei 11/2013, de mesures de recolzament al 

emprenedor i d’estímul al creixement i la 
creació de llocs de treball. 

- Llei 14/2013, de recolzament  als emprenedors i 
la seva internacionalització. 
 

 

  

  

 

 

 

 

Accions destacades 2013 

Catalunya:  
 

385.900 persones 
involucrades en el procés de 
crear una empresa al 2012 

(informe GEM).  

Ajudar a crear i a 
consolidar les 

noves empreses. 

1.248 persones han 
assistit a la nostra 
entitat per rebre 

suport empresarial  
des de 2010 

Consolidació Emprèn 
Empresa 

Cicle Seminaris  
“Reinventa’t, 

transforma i crea” 

Economia

Facilitat per a fer 

negocis 

(classificació)

Obertura d'un 

negoci

Singapur 1 3

Hong Kong 

RAE,  Xina
2 5

Nova Zelanda 3 1

EE.UU. 4 20

Espanya 52 142

Itàlia 65 90

Grècia 72 30



 
• Foment Emprèn:  Ampliació del projecte a tot 

Catalunya amb col·laboració amb AFAEMME. 
Interacció permanent amb CEPTA, COELL, FOEG 
i CEB. Membre de la xarxa Catalunya Emprèn. 

 
• Ampliació del cicle de seminaris Reinventa’t, 

Transforma i Crea a les altres 3 províncies 
catalanes. 

 
• First Meeting d’Incubadores Corporatives, 

presencia al BIZ BARCELONA, Moment de 
l’Emprenedor amb col·laboració amb UPC, UB, 
UPF i UAB. 
 

• Analitzant-se nous acords per facilitar l’accés al 
finançament (ICF, ENISA, Mynbest…) 

 
• Nous projectes:  Anàlisi de la oportunitat de ser 

punt PAE. 
 

• Defensar el paper de l’empresa i aportar 
propostes als diferents Governs. 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

Reptes 2014 

Presència també a Linkedin (grup de treball amb 240 
membres), Picasa i Youtube. 

 
Nous perfils: @FoegEmpren @CoellEmpren i 

@CeptaEmpren 

Perfil a twitter des de 2012 de 
les accions de suport a l’emprenedoria cap a nous 

col·lectius. 


