Noves accions destinades al foment de la creació d’empreses

Sant Joan Despí se suma a la Xarxa
Catalunya Emprèn
Aquesta adhesió permetrà millorar l’assessorament als emprenedors alhora que
compartir els recursos de les entitats que formen part d’aquesta xarxa

E

l 26 de maig, l’Ajuntament de
Sant Joan Despí es va adherir
oficialment a la Xarxa Catalunya
Emprèn, una eina d’interrelació i tramissió d’informació que aplega tots els
serveis que les persones emprenedores
necessiten per posar en marxa les seves idees. D’aquesta manera, la ciutat
compartirà els serveis que ofereixen la
resta d’entitats participants a la xarxa
a les persones emprenedores, és a dir:
informació i orientació; assessorament; formació i suport a la consolidació, així com altres serveis complementaris.
Un pas endavant que obre una nova
porta de treball en xarxa que complementarà les accions en aquest àmbit que ja desenvolupa l’Ajuntament
de Sant Joan Despí. Aquesta adhesió
representarà, d’entrada, cooperar i

El regidor de Foment
de l’Ocupació, Cristian
Rastrojo, al centre, en la
presentació del conveni
d’adhesió a la Xarxa

conèixer de primera mà les experiències que en polítiques d’emprenedoria
s’estan realitzant en altres ciutats i municipis d’arreu de Catalunya. Idees que
sumen en un context de crisi on és
indispensable fomentar la cooperació.
Sant Joan Despí fa prop de dues dècades que desenvolupa accions per
fomentar l’emprenedoria. Fruit d’això

són iniciatives com els tres centres
d’empreses o altres accions que es
posaran aviat en marxa, com com el
programa Be an entrepreneur que,
amb la col·laboració de l’Escola
d’Emprenedors, formarà en anglès
joves dels instituts Jaume Salvador i
Pedrol i Francesc Ferrer i Guàrdia, en
l’emprenedoria.

Innovació, un valor a potenciar
Dins de les actuacions previstes a l’Acord Social, Ajuntament i emprenedors
estan participant en projectes innovadors per millorar la competitivitat
Fa un any i mig, l’Ajuntament, els partits polítics i els agents
socials van signar l’Acord Social, que va establir les pautes,
socials i econòmiques, per impulsar accions que ens ajudessin a sortir de la crisi. Un dels punts de l’acord assenyalava
la necessitat d’invertir en accions d’innovació que fessin
més competitives les nostres empreses. I aquests fruits ja
s’han començat a veure. D’una banda, com a Ajuntament
participem en la Comunitat d’Innovació que ha posat en
marxa Innobaix. Aquesta eina ens permet fer un seguiment
de l’evolució de les empreses que estan abocant els seus recursos en la innovació a la ciutat. Dins d’aquest projecte,
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dues empreses de la ciutat estan participant en el programa
Start Up Training, que de manera conjunta amb l’Escola de
Negocis EADA, estan rebent sessions formatives sobre aspectes que abasten des del màrqueting, a la internacionalització o l’scamper.
També en aquest àmbit, una altra empresa santjoanenca
s’ha presentat per participar en el programa Accelera el
Creixement, que té com a objectiu millorar la competitivitat
del teixit empresarial de les comarques barcelonines. Les 50
pimes seleccionades participaran en un programa formatiu
subvencionat per PIMEC i la Diputació.

