
Joves Futurs Emprenedors
SomJoves 

29.04.08

Jose María Solanes Valverde
Jaume Martorell Pomar



Joves Futurs Emprenedors
SomJoves 

Qui som?

SomJoves neix per impulsar i fomentar l’esperit 
emprenedor a Catalunya. 

Sinopsis:

LaLa societat moderna, sotmesa a constants 
canvis, s’adapta i evoluciona, i durant aquest 
procés demanda incessantment nous perfils 
professionals. Avui en dia, tant per treballar per 
compte propi com per compte aliè,  s’han des-
envolupat capacitats com: creativitat, pressa 
de decisions, assumptes de riscos, motivació, 
responsabilitat,responsabilitat, comunicació, constància, tre-
ball en equip, planificació... conjunt de compe-
tències clau que integren la cultura emprene-
dora.

Pretenem entre altres, per tant, fomentar 
aquesta cultura emprenedora proporcionant in-
formació d’interès a través d’un espai dedicat a 
joves que vulguin ser futurs emprenedors on 
els temes a tractar poden ser: el debat jove, la 
formació d’esperit emprenedor i l’orientació 
professional. 
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Target GROUP

Es dirigeix a joves decidits per fomentar la cultura em-
prenedora proporcionant informació d’interès per 
aquesta comunitat emprenedora i innovadora a través 
del espai SomJoves.

Un dels aspectes importants a tenir en conte abans de 
endinsar-se en una aventura empreserial es intentar 
evaluar les capacitats i les aptituts personals del poten-
cial empresari. Per tal de coneixer-les es defineix el 
“perfil de l’emprenador/a.

• Condicions personals:

- Edat: entre 18 i 30 anys.

- Disponibilitat

• Característiques de la personalitat:

- Desig de responsabilitat

- Preferència pels riscs moderats

-- Optimisme realista

- Dinamisme

- Perseverança

- Tolerància a la ambigüitat

- Ambició

• Habilitats personals:

- Crear equips i organitzar

-- Creativitat

- Adaptabilitat

- Iniciativa

- Independència

- Capacitat de decisió

- Capacitat de negociar

- Confiança en un mateix/a

-- Professionalitat

- Capacitat de planificar
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Estructuració de continguts:

Categories:

• Activitats: Agenda de tot el que envolta l’ espai SomJoves.

• Actualitat: Articles, noticies, informació relacionada amb el tema a tractar.

• Concursos (JFE): Projectes i guanyadors dels anys anteriors.

• Entrevistes: Joves emprenedors d’ èxit comparteixen els seus coneixements.

• Foro:• Foro: Participa-hi!, eina per comunicar-nos i tractar sobre temes comuns. 

• Glosari: Glosari del emprenedor, eina wiki comú per enriquir el llenguatge empresarial.

• Tests: Com ser un bon emprenedor, avaluació d’ aptituds...

• Links d’interès: Enllaços relacionats en el tema general del blog.
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