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Quatre estius impulsant l’esperit emprenedor del 
Berguedà 

4a. Escola d'Estiu per a Persones Emprenedores 

Un any més, el CFI Cercs – Berguedà organitza la tradicional Escola d’Estiu per a Persones 

Emprenedores amb l’objectiu de facilitar competències, habilitats i eines per desenvolupar 

l’emprenedoria en els joves de la comarca del Berguedà. 

La quarta edició de l’Escola d’Estiu per a Persones Emprenedores es realitzarà del 03 al 12 de 

juliol a les aules de la Delegació del Berguedà de la Cambra de Comerç de Barcelona en horari de 

matins, de 09:00h a 13:00h. 

L’Escola d’Estiu per a Persones Emprenedores consisteix en un cicle formatiu gratuït dirigit a 

joves majors de 18 anys que hagin finalitzat estudis o es trobin en els darrers cursos, a tots els 

autònoms de recent creació i a tota persona amb ganes d’aprendre a emprendre. 

(…) 

Presentació 4a. Escola d'Estiu per a 

persones Emprenedores 

 M.Bernadich i E.Barcons 

L’Escola d’Estiu per a Persones 

Emprenedores es una iniciativa del CFI 

Cercs – Berguedà i compta amb la 

col·laboració i el suport de la Fundació 

Universitària del Bages (FUB), la 

Universitat de Vic (UVic), l’Ajuntament 

de Berga, la Delegació al Berguedà de la 

Cambra de Comerç de Barcelona, 

l’Associació Comarcal d’Empresaris del 

Berguedà, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, la Diputació de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya i del Programa Inicia: per la creació d’empreses. 

El període d’inscripció a l’Escola d’Estiu per Persones Emprenedores estarà obert fins el 30 de juny 

i es podran formalitzar al Servei d’Innovació i Empresa del Consorci de Formació i d’Iniciatives 

Cercs – Berguedà (Plaça Sant Joan, 16, 1 – 1 de Berga) o a través del correu electrònic a 

ignasi@cfi.cat o via telefònica al 93.824.77.00. 

L’assistència a l’Escola d’Estiu per Persones Emprenedores permet el reconeixement de crèdits de 

lliure elecció per totes les universitats dels territoris de parla catalana adherides a la Xarxa Lluís 

Vives. 


