
 

Informació, formació i suport per l’emprenedoria  



QUÈ PASSA QUAN VOLS EMPRENDRE?  

Et trobes que Espanya és un dels països més lents en creació d'empreses: 
Ocupa el lloc 30 dels 34 països OCDE. 
Hi ha un segment de la població en risc d'exclusió que té les competències 
necessàries com a emprenedors, però necessiten un acompanyament 
específic per engegar un negoci. 



QUÈ ÉS ESPAI EMPRÈN? 

Espai Emprèn està en marxa des de fa 10 
anys, treballant en la promoció de 
l’autoocupació, afavorint la inserció laboral 
dels usuaris potenciant les seves 
competències i capacitats emprenedores 
per a què puguin crear i /o consolidar la 
seva pròpia micro empresa. 

Espai Emprèn està recolzat pel Departament d’Empresa i Ocupació – Catalunya 
Emprèn,  Ministerio de Empleo y Serguridad Social i el Fons Social Europeu. 

Actualment treballem de la mà amb Trinijove i la Fundació Prevent que està 
especialitzada amb persones discapacitades (si es el cas que alguna entitat tingui 
aquest perfil d’usuaris). 



QUINS SÓN ELS NOSTRES RESULTATS? 

Des de 2005 ESPAI EMPREN ha acompanyat a 114 microempreses i ha ajudat a generar 
168 llocs de treball. 



El 2012 Servei Solidari va rebre el PREMI del CONSELL 
MUNICIPAL D’INMIGRACIÓ DE BARCELONA al projecte 
Espai Emprèn pel seu treball en l'àmbit del comerç i 
l’emprenedoria de les persones migrades 

RECONEIXEMENTS 



Abdelhak Mokrid, propietari de "MAHA, moroccan hand crafts".  
 
"Em vaig posar en contacte amb SERVEI SOOIDARI doncs estan situats en el 
centre i no tinc molts diners per moure'm. Aquí vaig conèixer a Sandra qui em 
va donar el seu suport fins al dia d'avui, i em segueix acompanyant en la 
meva tasca" 

Margot Velásquez, propietaria del Bar Restaurante Casa Manzanares. 
 

Ya tenía experiencia en restauración en su país de origen, y le 

encantaba, lo que le dio en ese momento la confianza y seguridad 

para tomar la decisión. Escogió Barcelona, por sus hermanas, que 

ya vivían en la ciudad y ambas estaban instaladas, trabajando... 

Roberto Martel - Propietari del Bar havaneres 
"Comença fent el necessari, després el possible i de sobte estaràs fent 
l'impossible"  

Margot Velásquez, propietària del Bar Restaurante Casa Manzanares. 
 

Ja tenia experiència en restauració al seu país d'origen, i li encantava, la qual 
cosa li va donar en aquest moment la confiança i seguretat per prendre la 
decisió. Va escollir Barcelona, per les seves germanes, que ja vivien a la ciutat i 
ambdues estaven instal·lades, treballant... 

ALGUNS DELS NOSTRES EMPRENEDORS... 



• Xerrades informatives 
• Cursos per fer el pla d'empresa 
• Assessorament personalitzat 
• Equip de mentors experts voluntaris 

COM HO FEM POSSIBLE 

COM CONTACTAR AMB NOSALTRES? 
 

1. Si ets entitat podem organitzar una xerrada sobre l’emprenedoria la a teva seu amb 

un mínim de 15 persones, per això has de contactar amb nosaltres via e-mail o telèfon. 
2. Les inscripcions les realitza la entitat tenint en compte que les persones assistents tinguin 

una idea de negoci. 

3. Es necessita ordinador i projector, en cas de no tenir-lo ens tindrà que informar per a 
què nosaltres el portem. 

 



CONTACTE I DERIVACIONS  

 
Coordinador d’emprenedoria : 

Ludovic Nau – ludovic.nau@serveisolidari.org 
 

Comunicació i xerrades: 
Sandra Rodríguez – sandra.rodriguez@serveisolidari.org  

 
 SERVEI SOLIDARI  

Per telèfon: 93 441 64 06  
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