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L’ACEB enceta una nova línia de suport a les persones
emprenedores del Berguedà
Les persones que optin per l’emprenedoria com a sortida professional comptaran amb
el suport de l’Associació d’empresaris del Berguedà. Aquesta acció neix de la necessitat
de fer créixer el teixit empresarial al Berguedà, i s’emmarca en el programa de suport a
les persones emprenedores del Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.
Així, les persones interessades en crear una empresa o que tinguin una idea de negoci
rebran informació, orientació i seguiment tècnic per part de l’ACEB. Això es
complementarà amb accions formatives puntuals en funció de les necessitats
detectades, una d’elles s’ha dut a terme aquesta setmana i ha consistit en una píndola
de formació en eines de finançament i estratègies de negociació per al negoci de
l’autònom amb la col·laboració de Caixabank.
A banda d’aquest assessorament a
persones emprenedores, i amb l’objectiu
l’esperit emprenedor, des del gener del
2017 per part del grup Sèniors format per
ex directius i empresaris de la comarca,
s’estan realitzant jornades als instituts i
escoles de secundària del Berguedà
transmetre valors empresarials i despertar
l’interès entre l’alumnat en crear la seva
pròpia empresa.
Imatge: xerrada Sèniors a l’alumnat (Escola Xarxa)

Seguint amb la línia de sensibilització sobre el món empresarial al Berguedà, cada mes
a Televisió del Berguedà l’ACEB participa a l’Estació, un espai mensual de debat i
conversa de caire econòmic i que és un altaveu del teixit empresarial del Berguedà i
comarques de la Catalunya Central.
Les accions de suport a persones emprenedores formaran part del pla de treball de
l’Associació d’empresaris del Berguedà durant el 2018.
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