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Què és l’esperit emprenedor?

La gran importància de l’esperit emprenedor a la nostra societat ve donada per la seva 
contribució a la creació de llocs de treball, que es concentra cada cop més en les 
empreses de nova constitució i de menor dimensió. 

Fomentar aquest esperit emprenedor entre les i els joves catalans és una missió 
prioritària per al Govern de la Generalitat i per la Secretaria de Joventut en particular, que 
veu com aquest esperit emprenedor esdevé cabdal per a la competitivitat d’un país com 
el nostre: les noves iniciatives empresarials impulsen la innovació així com la 
productivitat, creen riquesa, fomenten la competitivitat i desenvolupen al creixement 
econòmic.

Però més enllà d’aquesta aportació en llocs de treball, l’emprenedoria aporta a la societat 
una major capacitat i d’innovació, és a dir, de dinamisme i de modernitat que permeti a la 
societat corresponent adaptar-se millor als canvis en el marc on estem situats, en aquest 
cas, un marc global.



Perfil del jove emprenedor

L’esperit jove emprenedor treu partit del potencial personal: la decisió de convertir-se en 
empresari pot derivar d’una necessitat econòmica. Aquesta conversió en empresari 
genera unes perspectives de millora, amb l’acompliment de les necessitats més 
elevades. En el cas dels joves és el moment clau per donar impuls a aquest esperit 
emprenedor, donades les aptituds personals, la recent qualificació educativa, i les 
perspectives de tenir tota la trajectòria professional per endavant.

La majoria de les persones cerquen activitats professionals que els permetin desenvolupar 
la seva vocació i realitzar els seus objectius dins del món laboral. Estudis recents 
indiquen que hi ha un gruix de joves, més enllà del 40%, que voldrien crear la seva 
pròpia empresa. Malgrat tot, no aposten per aquest camí. Aquest “imput”, però, és el 
que ha de permetre focalitzar els esforços i els recursos de les administracions per tal 
d’accentuar i donar valor a aquest fet, perquè manquen unes polítiques estructurals i 
estratègiques que permetin enfortir l’emprenedoria primigènia i poder canalitzar aquest 
esperit emprenedor.



Manca d’esperit emprenedor?

La manca de l’esperit emprenedor, és realment la manca d’unes polítiques de llarg
recorregut de foment i suport als emprenedors.

L’esperit emprenedor és l’actitud i el procés de crear una activitat econòmica combinant 
el nivell de riscos assumit, la creativitat i la innovació amb una gestió sòlida, en una 
organització nova o en una ja existent. En resum, podem dir que l‘emprenedor és aquell 
que veu els problemes com a una oportunitat per emprendre i oferir solucions. I en el cas 
dels joves aquesta percepció es multiplica donades les expectatives que té al tenir tot un 
futur al davant.

El fet de ser emprenedor és totalment vocacional i desperta dins la persona un sentiment 
de responsabilitat i de coherència en sí mateix que fins i tot pot arribar a límits de 
sacrificar altres vocacions o d’altres interessos personals, que desenvoluparia en un 
entorn diferent al que es té com a emprenedor.



Característiques de l’emprenedor

•Confiança i seguretat en un mateix.
•Perseverança i constància per perseguir els objectius.
•Energia: capacitat de generar i mantenir un continu nivell d’activitat.
•Entusiasme i capacitat d’encomanar- lo.
•Liderat i dots de comandament.
•Independència de criteris i caràcter per imposar-los.
•Voluntat de sacrifici i sensatesa per evitar sacrificis inútils.
•Humilitat, sinceritat i honradesa com a bons companys de viatge.
•Baixa aversió al risc i alt nivell de responsabilitat.
•Habilitat tècniques de gestió
•Capacitat de presa de decisions.
•Esperit comercial.
•Formació en gestió empresarial.
•Capacitat d’abstracció numèrica.
•Poder d’adaptació.
•Voluntat d’aprenentatge.
•Capacitat d’anàlisi i síntesi.
•Capacitat per definir objectius i el camí per assolir-los.
•Intuïció i anticipació als esdeveniments futurs. 
•Aportació d’innovació a la societat. Innovador.
•Coneixement de les tècniques, mètodes i materials a utilitzar.
•Experiència en gestió.
•Dots de direcció i organització.
•Criteri empresarial.



� L’emprenedoria a la Secretaria de Joventut

Des de l’Agència Catalana de Joventut s’ha posat en marxa un ambiciós projecte 
per impulsar, fomentar i donar a suport a tots els i les joves que volen ser 
empresaris i crear la seva empresa i lloc de treball.

� Suport a les administracions locals en l’elaboració i implementació de polítiques de 
joventut en autoempresa i emprenedoria.

� Coordinació amb altres departaments, administracions públiques i agents privats 
en el foment de l’autoempresa i l’emprenedoria Jove.

� Desenvolupament de programes de foment i suport a l’emprenedoria.



1. Servei d’Autoempresa

Desenvolupament de dinàmiques d’informació, orientació i assessorament i 
acompanyament personalitzades entre els usuaris i els tècnics de l’entitat. 

1. Fase d’informació i orientació amb l’objectiu de conèixer i avaluar a priori el perfil de 
l’usuari i el seu projecte d’autoempresa

2. Fase d’assessorament adreçada a recolzar l’usuari en l’elaboració del pla d’empresa 
del seu projecte

3. Fase d’acompanyament durant tot el procés de recerca dels recursos, de constitució 
de l’empresa i d’inici de l’activitat. 

Aquest servei s’ofereix des de les Oficines Joves de Treball, les quals representen 
l’embrió de les futures Oficines d’emancipació Juvenil



2. Projecte de suport a la presència juvenil a centres i vivers d’empresa

Des de l’Agència Catalana de la Joventut es vol facilitar l’accés de persones joves a vivers i 
centres d’empreses, entenent que aquests són equipaments que faciliten les primeres fases 
de qualsevol projecte empresarial. És per això que oferim el nostre suport i assessorament 
en diversos camps per tal de facilitar la presència juvenil a vivers i centres d’empreses i 
millorar també les seves capacitats com a emprenedors.

Durant aquest any s’oferirà a més de 40 centres d’empresa
de Catalunya un programa de suport a aquests equipaments. 

Aquest programa  de suport consisteix  en assessorament 
als centres d’empresa per afavorir la presència de joves 
emprenedors en aquests equipaments i també la possibilitat 
de realitzar activitats formatives pels seus usuaris a través 
de la Secretaria de Joventut.



3. Seminaris de generació d’idees i creació d’empreses

La Secretaria de Joventut, conjuntament amb el Departament de Treball i la Diputació de 
Barcelona, duu a terme un programa de seminaris adreçats a joves per tal d’afavorir el 
seu esperit emprenedor i la materialització de projectes empresarials. Amb aquests
seminaris, que es desenvolupen arreu del territori en col·laboració amb els ens locals, es 
volen donar unes mínimes eines de treball per a emprenedors, alhora que es formen 
tècnics especialitzats en emprenedoria, per augmentar la xarxa de suport als
emprenedors arreu del país.

Durant aquest 2008, l’Agència Catalana de Joventut també s’incorpora al programa de 
Seminaris de Creació d’Empreses, que aquest any ha dut a terme 400 seminaris arreu del 
territori de Catalunya per tal de formar emprenedors i poder augmentar les seves
possibilitats d’èxit. L’objectiu per l’any vinent és augmentar el nombre de seminaris fins
a 600 i arribar a nous col·lectius com estudiants de secundària o de Formació
Professional.



4. Promoció de l’autoempresa a les universitats

Els joves universitaris tenen una potencialitat important com a joves emprenedors. Tenen 
uns coneixements amplis i actualitzats sobre la matèria que estudien i poden aportar un 
valor afegit i innovació importants als diversos sectors econòmics. No obstant, no tenen 
una formació suficient sobre l’autoempresa ni tampoc es fomenta el seu esperit 
emprenedor.

Davant aquesta situació, la Secretaria de Joventut es proposa realitzar tasques 
informatives i formatives sobre autoempresa a les universitats catalanes. Aquesta tasca 
s’emmarcaria dins un programa més complet per a la formació en el món del treball entre 
els universitaris catalans. Hi hauria diversos mòduls i un d’ells estaria dedicat a 
autoempresa. Cal recordar que, actualment, la Secretaria de Joventut ja duu a terme 
activitats formatives sobre autoempresa a centres educatius de secundària i formació 
professional de Catalunya. Per tant, es tractaria d’una extensió d’aquests programes als 
centres universitaris, amb una adaptació a aquest nou entorn.



Conclusions finals: Què esperem del jove emprenedor

El jove emprenedor ha de tenir noves idees i aconseguir traduir-les en noves ofertes 
empresarials, ha de ser capaç de prendre decisions en condicions d’incertesa i ha de ser 
capaç també d’avaluar fredament les capacitats pròpies i aptituds personals i 
complementar-les amb d’altres col·laboradors, formant un equip que lideri. També ha de 
ser conseqüent i tenaç i ha de tenir una mirada optimista i a l’hora realista. 

El jove emprenedor ha de ser conscient que s’enfronta a un nou repte i que possiblement el 
camí cap a l’èxit serà dur i costós. Cal que assumeixi reptes i riscos per tal de tirar 
endavant els projectes, i a banda d’aquesta consciència, l’emprenedor també ha de tenir la 
capacitat tècnica i innovadora de crear i dirigir una organització i la capacitat personal de 
fer de la seva idea un projecte col·lectiu. Una proposta atractiva i motivant que derivi en un 
projecte transversal.
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