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- Nota de premsa -

Comença a EMFO el programa Aprendre, emprendre i
créixer, que consta de 40 cursos i en el qual participen
cinc municipis
La setmana passada, l’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i
l’Ocupació va iniciar el primer dels 40 cursos previstos en el programa
Aprendre, emprendre i créixer. Es tracta d’un programa adreçat a
emprenedors en el qual participen els municipis de Mollet, Barberà del
Vallès, Granollers, Sabadell i Terrassa.
El programa consta d’un itinerari formatiu amb 40 cursos dirigit exclusivament a
emprenedors, organitzats dins de 6 grans temàtiques:







Tràmits i gestions fiscals, legals i laborals,
Finançament i pla econòmic financer,
Treball empresarial en entorns col·laboratius,
Estratègia empresarial
Comunicació
Màrqueting

El programa Aprendre, emprendre i créixer compta amb el finançament del
Ministeri d’Indústria i del Fons Social Europeu.
Els cursos han tingut una gran acceptació i aquesta és ja la segona edició que
s’organitza. Al 2012 hi van participar tres territoris i aquest any s’ha ampliat a
cinc. Una cinquantena d’emprenedors van rebre el seu diploma el passat juliol
de 2012 per haver finalitzat la totalitat de la formació.
‘Emprenedors i estratègia’ és el primer curs que s’imparteix a EMFO i que es va
inaugurar el passat dijous 10 de gener amb la presència del regidor
responsable de Formació i Iniciatives Empresarials, Josep Ramon Bertolín.
A EMFO s’impartiran un total de 14 cursos sobre estratègia empresarial,
comunicació i màrqueting, amb la novetat que, al final de cada classe
s’impartiran sessions de coaching per reforçar la formació i l’evolució positiva
dels participants respecte al seu projecte empresarial concret.
Per a més informació o inscripcions, els emprenedors interessats es poden
dirigir a EMFO (c/Riera, 7, 1a planta), trucar al 93 570 51 60, a través del
correu electrònic info@emfo.cat o bé consultar la nostra pàgina web

(www.emfo.cat) on trobaran informació sobre tots els cursos dels cinc territoris.
Queden poques places disponibles.
Adjuntem fotografia de l’inici dels cursos a EMFO.
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