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La Cambra i Núñez i Navarro creen una 

plataforma per ajudar a emprenedors 

 
   

 L’objectiu és difondre experiències d'empresaris amb projecte propi. 

 

 S’abordaran qüestions com innovar en sectors tradicionals, traslladar idees al 

mercat i internacionalitzar un negoci. 

 

 El director general d’Autoequip, Carles Povedano, inicia demà un cicle de 

conferències. 

 

Barcelona, 27 de novembre de 2012 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona i el grup Núñez i Navarro, a través de la iniciativa 

EasyStartUp, han endegat una plataforma per ajudar als emprenedors a iniciar els seus 

negocis. 

 

L’objectiu és doble: difondre les experiències d'emprenedors i empresaris que han iniciat un 

projecte propi, i que la Cambra esdevingui un punt de trobada per als emprenedors.  

 

La plataforma abordarà aspectes claus per als emprenedors, com ara innovar en sectors 

tradicionals, traslladar una idea del laboratori al mercat i internacionalitzar un negoci. 

 

"Incidir en aquestes qüestions és important per ajudar els emprenedors a gestionar els seus 

propis reptes a través d’experiències exitoses", ha assenyalat el president de la Cambra, 

Miquel Valls. 

 

La plataforma, batejada amb el nom “Emprèn amb la Cambra”, ha estat possible gràcies a la 

col·laboració d'Easy Starup, iniciativa del grup Núñez i Navarro que dóna suport als 

emprenedors durant el primer any de vida de la seva empresa.  

 

Les facilitats en el pagament del lloguer d’oficines dóna als emprenedors, a part d’un 

avantatge econòmic, la possibilitat de situar-se en un espai de concentració de talent que 

potencia les sinèrgies entre noves empreses.   

 

La iniciativa arrencarà demà amb un cicle de conferències on emprenedors i professionals de 

diferents sectors, edats i trajectòries explicaran les seves vivències empresarials a l’hora de 

tirar endavant un projecte.  
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Carles Povedano, director general d’Autoequip, explicarà com, en plena crisi, una empresa 

d’un sector tradicional pot ampliar línies de negoci i continuar creixent aplicant models de 

negoci de sectors avançats i amb polítiques de recursos humans innovadores. 

 

El cicle estarà conduït per Ricard Bonastre, director general d'Emagister, expert en estratègia 

empresarial, innovació i nous models de negoci, i docent en programes màster de la UPF, 

UPC i ESADE. 

 

 

On?  Auditori de la Cambra de Comerç de Barcelona. Avinguda Diagonal, 452 

Quan? 28 de novembre, 18:30-19:30 

 

Per a properes conferències, consulteu  

http://www.cambrabcn.org/competitivitat/recursos/emprenamblacambra 
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