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"Durant aquests 10 anys de crisi hem intentant ajudar amb la nostra experiència a aquells
emprenedors que d'alguna manera volien portar a la pràctica una idea", ha afirmat el president de
SECOT a la delegació del Camp de Tarragona, Joan Veciana. De fet, des de l'entitat destaquen que han
assessorat un miler de projectes durant aquesta dècada, dels quals comptabilitzen que prop d'un 15% són
casos d'èxits. Segons ha explicat el president de Secot anualment treballen amb més d'un centenar
d'emprenedors.
L'acte inaugural anirà a càrrec de Pedro Nueno, guru en economia i emprenedoria i Professor de l'Àrea
d'Iniciativa Emprenedora de la Universitat de Harvard. La conferència es durà a terme dijous a les 19 h al
Saló de Sessions de la Diputació de Tarragona.

1

2017.04.21 Dossier de premsa
DIARI DE TARRAGONA 20.04.2017

2

2017.04.21 Dossier de premsa
DIARI DE TARRAGONA 21.04.2017

3

2017.04.21 Dossier de premsa

4

2017.04.21 Dossier de premsa
INFOCAMP
http://www.infocamp.cat/empreses/item/11610-secot-comenca-els-actes-dedicats-als-10-anys-de-ladelegacio-de-tarragona?utm_source=Newsletter+infocamp&utm_campaign=5a99fb50caRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_1e1f369791-5a99fb50ca-7575521

L’aniversari dels 10 anys
de funcionament de
Secot Tarragona va
donar el tret de sortida
ahir a la tarda amb l’acte
inaugural,
que
va
comptar
amb
les
intervencions
del
vicepresident 1r de la
Diputació de Tarragona,
Josep M. Cruset, la
directora de Serveis
Territorials d’Empresa i
Coneixement,
Carme
Mansilla, el president de
Secot Tarragona, Joan
Veciana,
el
rector
magnífic
de
la
Universitat
Rovira
i
Virgili (URV), Josep
Anton Ferré, i, finalment,
el professor d’Iniciativa
Emprenedora,
Pedro
Nueno.
El saló de plens de la
Diputació de Tarragona
es va anar omplint
progressivament fins les 19.00 h. Després de 10 anys era el moment de reconèixer tota la feina feta pels
integrants de Secot, tant és així que el seu president, Joan Veciana, va remarcar que era “el primer acte
que es feia d’aquest tipus”. La directora de Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement, Carme Mansilla,
va voler agrair la labor que porta a terme aquesta entitat, “aquest treball que feu dia a dia pels
emprenedors”. De la mateixa manera va fer-ho el rector magnífic de la URV, Josep Anton Ferré, “valoro
molt l’aportació que fan donant suport als emprenedors”.
Un cop acabades les petites intervencions, el rector de la URV, va donar pas a la conferència del professor
Pedro Nueno, anomenada “La importància de la iniciativa emprenedora i el seu estímul”. Tot i això, abans
de començar va voler recordar el seu equip, perquè sense ells tota la feina feta no hagués estat possible.
Els assistents van centrar la seva atenció en les paraules de Nueno, que va explicar com ha de ser un bon
emprenedor i ho anava exemplificant amb casos d’èxit d’empreses i experiències professionals de la seva
estada a la Xina i a la Universitat de Hardvard.
Finalment, un cop acabada la conferència, el vicepresident 1r de la diputació de Tarragona, Josep M.
Cruset, va clausurar l’acte recordant com n’és d’important l’emprenedoria per la nostra societat i
encoratjant a Secot “a que aquest aniversari es multipliqui per molts anys més”.
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L’acte inaugural va comptar
amb una conferència del
professor d’Iniciativa
Emprenedora de l’IESE, Pedro
Nueno
21.04.2017 Tarragona.L’aniversari dels 10 anys de
constitució de SECOT Tarragona
va donar el tret de sortida dijous
dia 20 amb l’acte inaugural, que va
comptar amb les intervencions del
vicepresident 1r de la Diputació de
Tarragona, Josep M. Cruset; la
directora de Serveis Territorials
d’Empresa i Coneixement, Carme
Mansilla; el president de SECOT
Tarragona, Joan Veciana; el rector
magnífic de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), Josep Anton Ferré, i,
finalment, el professor emèrit
d’Iniciativa Emprenedora, Pedro Nueno.
El Saló de Sessions de la Diputació de Tarragona es va anar omplint
progressivament a les 19.00
h. Després de 10 anys era el moment de reconèixer tota la feina feta pels
integrants de SECOT així ho va expressar el seu president, Joan
Veciana, que va remarcar que era “el primer acte que es feia d’aquest
tipus, alhora que es busca donar coneixement a la societat de l’entitat,
tant per què els emprenedors puguin utilitzar els serveis com per captar
voluntaris”.
La directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement, Carme
Mansilla, va agrair la tasca que porta a terme aquesta entitat, “aquest
treball que feu dia a dia pels emprenedors”. De la mateixa manera va fer-ho el rector magnífic de la URV, Josep
Anton Ferré, va dir: “valoro molt l’aportació que fan donant suport als emprenedors”, abans de presentar el
conferenciant.
La conferència del professor Pedro Nueno es titulava “La importància de la iniciativa emprenedora i el seu estímul”.
Tot i això, abans de començar va voler recordar el seu equip, perquè sense ells tota la feina feta no hagués estat
possible. Els assistents van centrar la seva atenció en les paraules de Nueno, que va explicar com ha de ser un bon
emprenedor i ho anava exemplificant amb casos d’èxit d’empreses que han perdurat amb el pas dels anys, a través
de segles i sobre la base de negocis amb tradició familiar; també ho il•lustrava amb experiències professionals de la
seva estada a la Xina i a la Universitat de Hardvard.
Finalment, un cop acabada la conferència, Josep M. Cruset, va clausurar l’acte recordant com n’és d’important
l’emprenedoria per la nostra societat i encoratjant a SECOT “a que aquest aniversari es multipliqui per molts anys
més”.
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