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Sant Joan Despí se suma a la Xarxa 
Catalunya Emprèn

Noves accions destinades al foment de la creació d’empreses

Aquesta adhesió permetrà millorar l’assessorament als emprenedors alhora que 
compartir  els recursos de les entitats que formen part d’aquesta xarxa

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

El 26 de maig, l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí es va adherir 
oficialment a la Xarxa Catalunya 

Emprèn, una eina d’interrelació i tra-
missió d’informació que aplega tots els 
serveis que les persones emprenedores 
necessiten per posar en marxa les se-
ves 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; assessora-
ment; formació i suport a la consoli-
dació,  així com altres serveis comple-
mentaris.
Un pas endavant que obre una nova 
porta de treball en xarxa que com-
plementarà les accions en aquest àm-
bit que ja desenvolupa l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí. Aquesta adhesió 
representarà, d’entrada, cooperar i 

conèixer de primera mà les experièn-
cies que en polítiques d’emprenedoria 
s’estan realitzant en altres ciutats i mu-
nicipis 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 dè-
cades 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.

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 ajudes-
sin 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 re-
cursos en la  innovació a la ciutat. Dins d’aquest projecte, 

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 as-
pectes que abasten des del màrqueting, a la internacionalit-
zació 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.

Pla de xoc per a la contractació 
de joves aquest juliol

Durant aquest mes també rebran formació i orientació laboral

Els joves, d’entre 18 i 30 anys amb estudis en formació professional o grau 
universitari, podran treballar durant el mes de juliol per a l’Ajuntament

Sota el títol Work experience, 
l’Ajuntamet de Sant Joan Despí 
posarà en marxa el proper mes 

de juliol un nou programa d’ocupació 
i formació que permetrà la contracta-
ció d’un màxim de 50 joves d’entre 18 
i 30 anys durant aquest mes. Aquests 
joves, que treballaran en diferents 
àrees de l’Administració local, han de 
disposar d’una titulació en formació 
professional o un grau universitari 
que hagin finalitzat, com a molt tard, 
l’any 2011. El proper 25 de juny hi 
haurà una sessió informativa a les de-
pendències de Promoció Econòmica 
(carrer John F. Kennedy, 8) on tindran 
més informació sobre els requisits per 
poder participar en aquesta experièn-
cia professional a la seva ciutat. 
Entre els requisits que han de complir, 
els joves han d’estar inscrits en el SOC 
(Servei d’Ocupació de Catalunya) o 

bé trobar-se en situació de desocupa-
ció, ja que hi ha moltes persones que 
tot i que no treballen no consten en 
el SOC. A més de ser contractats per 
l’Ajuntament, els joves rebran forma-
ció transversal destinada a millorar 
les seves capacitats, i l’accés al mercat 
laboral. 
Aquest programa persegueix diferents 
objectius: donar una oportunitat la-
boral; augmentar l’ocupació; obrir les 
expectatives dels joves en el mercat 
laboral a través de l’experiència en 
una empresa, alhora que impulsar 
la confiança i la motivació entre un 
col·lectiu que està patint greument les 
conseqüències de la crisi econòmica, 
tot i la seva formació.

Mesures contra l’atur juvenil
L’índex de persones joves que estan 
en situació de desocupació és alar-

mant. Per això, l’Ajuntament, en el 
marc del pla de reactivació econòmi-
ca que va aprovar el 2013, va crear el 
programa d’experiència professional 
per l’ocupació i la formació juvenil, 
que a través de dos eixos –la formació 
i l’ocupació– acull un seguit d’accions 
per reduir l’elevat percentatge de per-
sones aturades.
Sota aquest programa s’han posat en 
marxa projectes formatius com Joves 
per l’Ocupació; Primera oportunitat; 
programa de transició al treball PQPI; 
tallers Ocupa’t al casal de joves El Bu-
levard, o les càpsules del Club de Fei-
na. Iniciatives que pretenen frenar 
l’atur entre la gent jove, i que ara per 
ara és una prioritat europea que, fins 
i tot, ha establert l’Estratègia Euro-
pea 2020 que té com a objectiu frenar 
l’atur i assegurar la incorporació dels 
joves en el mercat laboral.

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