
�����������	�
�������������������	�

�	�������������	���������������	�
���������	
����
�����������	�����
���������������	��
��
������	���
���������������������
����������	
�����
���
�
�	
����������� �
!�

La Unió Europea ha premiat Catalunya per les seves polítiques estratègiques per a petites i 

mitjanes empreses amb l'European Entrepreneurial Region Award, el guardó que reconeix les 

regions més emprenedores de la Unió.  

La candidatura catalana era una de les 10 finalistes en la primera edició del premi, a què es 

van presentar 35 regions europees, i ha rebut el suport el Consell General de Cambres i les 

patronals Foment i Pimec a Catalunya. El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep 

Huguet, ha recollit el premi aquest dijous a la seu del Comitè de les Regions, a Brussel·les. 

Un missatge d'optimisme, "que ens indica que sortirem millor i abans de la crisi" és com el 

conseller Huguet ha qualificat el premi que ha rebut aquest dijous Catalunya com a 

reconeixement de les millors polítiques estratègiques d'emprenedoria i de suport a les micro, 

petites i mitjanes empreses a Europa. Un premi que reconeix, també, "la capacitat de consens 

i de diàleg de Catalunya a Europa" i "premia la capacitat de consens i de diàleg amb els 

agents econòmics", ha afirmat Huguet. 

"Hem guanyat perquè fem polítiques integrals per la pime, que comencen a l'escola, continuen 

amb el suport a nous emprenedors, i segueixen amb polítiques que aporten facilitats a les 

empreses existents, simplificant tràmits administratius, i amb polítiques d'innovació", ha 

declarat el conseller. Creativitat i innovació i internacionalització són la "base per la 

supervivència quan les coses van maldades", ha sentenciat. 

Huguet ha assenyalat que, amb aquest premi, "Europa premia Catalunya pel seu projecte de 

present i de futur, i no de les polítiques del passat", ja que el jurat ha premiat el Pla 

d'Implementació de l'Small Business Act a Catalunya 2010-2013. La candidatura catalana ha 

passat per davant de les d'altres regions europees "amb una important tradició industrial i 

econòmica", com Baden Wurttemberg, Llombardia, Flandes, Madrid, València i Emilia 

Romagna. El guardó és el corresponent a l'any 2012, de manera que Catalunya "podrà lluir 

aquest logo durant tres anys, que ens obrirà portes a projectes competitius", ha afirmat 

Huguet, per atreure inversió, crear noves empreses i fomentar l'esperit emprenedor. 

Entrar. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar. 

Registrar-se. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat. 

Nota: l'AVUI.cat adverteix que no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè 

enten que són responsabilitat exclusiva de llurs autors. Per això, cada comentari es publicarà sempre amb el nom 

i els cognoms de l'autor i amb la població de residència. 

Per afegir comentaris a qualsevol informació és necessari que us doneu d'alta en el registre de l'AVUI.cat. No 

s'admetran insults ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les persones. L'AVUI.cat es reverva el 
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