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El Consorci Cercs-Berguedà organitza la tradicional 'Escola 
d’Estiu per a Persones Emprenedores' 
 
El Consorci de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà ha presentat la quarta edició de l’Escola d’Estiu per a 
Persones Emprenedores es realitzarà del tres al dotze de juliol a les aules de la delegació del Berguedà de la 
Cambra de Comerç de Barcelona. Aquesta edició es realitza amb la col·laboració de les universitats de Vic i 
de Manresa i el suport de l'ajuntament de Berga. L’objectiu de la proposta és facilitar competències, 
habilitats i eines per desenvolupar l’emprenedoria en els joves de la comarca del Berguedà.  
 

 
Marc Bernadich, director de l’Àrea d’Emprenedoria i Innovació de la 
FUB, amb Eduard Barcons, del CFICB 
 
 
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.  
 
En aquest cicle de formació intensiu es tractaran aspectes 
d’emprenedoria i màrqueting personal, creativitat, idees i innovació, i 
tallers pràctics de processos administratius per la creació d’una 
activitat empresarial. Aquest curs comptarà també, i com cada any des 
de l’inici de l’Escola d’Estiu per a Persones Emprenedores amb una 

sessió especial d’intercanvi d’experiències amb persones d’empresa per conèixer de primera mà les 
experiències d’empresaris i empresàries consolidats i de joves emprenedors que aportaran el seu relat i 
trajectòria en el món empresarial per tal que els participants a la sessió puguin conèixer la realitat viscuda, 
les idees i les oportunitats sorgides en el propi territori. Aquesta sessió es oberta a tothom i es realitzarà el dia 
4 de juliol a la seu de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà – ACEB.   
 
                                                                            (...) 
 
 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.  
 

 


