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La 6a Jornada d'Emprenedoria fa una aposta per la innovació i la diferenciació
800 emprenedors i empresaris s'han reunit aquest dimecres al
Teatre-Auditori en la 6a Jornada d'Emprenedoria, centrada
enguany en la innovació i la diferenciació com a claus de l'èxit
empresarial. L'acte, organitzat per la Cambra de Comerç de
Terrassa, ha tingut una ponència central a càrrec del
fundador d'Intercom, Antonio González Barros, que ha
exposat 20 competències de l'emprenedor per fer front a un
entorn complex i canviant. El conseller d'Empresa i Ocupació,
Felip Puig, ha inaugurat la trobada i ha destacat la tradició
emprenedora de Catalunya i ha defensat la necessitat de
disposar d'estructures d'estat per superar la crisi.

El conseller d'Ocupació i Empresa, Felip Puig, ha explicat els tres reptes que afronta el país: sortir de la crisi,
crear un nou model econòmic i social, i aconseguir estructures d'estat.
Felip Puig: És evident que en el nou model econòmic que hem de construir, l'emprenedoria hi té un pes
molt important. Molts empresaris analitzen els costos que té estar en un estat com l'espanyol i arriben a
la conclusió que no ens convé.
El president de la Cambra de Comerç de Terrassa, Marià Galí, assegura que l'entitat pretén que el Vallès
Occidental es converteixi en la seu catalana de l'emprenedoria.
Marià Galí: En la innovació i la diferenciació rauen moltes de les possibilitats d'èxit perquè un
emprenedor neixi i creixi en aquest moments.
El tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Carles Brugarolas, ha exposat la tendència a l'alça en
número d'emprenedors a la ciutat i ha promès noves mesures col·laboratives entre el sector públic i privat.
Carles Brugarolas: Per al 2015 tenim projectes col·laboratius de gran ambició per fer un ecosistema que
doni suport als emprenedors.
La jornada ofereix també conferències de representants d’empreses innovadores com Google, Cerveses Moritz
i l’apliació per mòbil Candy Crush. A més, els participants han gaudit d'espais de networking per conèixer
altres experiències i projectes.
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