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_______________________________________ 

 

"Hem de passar de crear empreses, a fer que aquestes 
creixin” Lluís Juncà a la clausura de les Jornades 

Tècniques de l’Institut de l’Ebre  

_______________________________________ 

 
Aquest divendres 25 de febrer ha tingut lloc la clausura de les “Jornades Tècniques” organitzades per l’Institut de l’Ebre. Un 
acte que ha comptat amb la participació de Lluís Juncà, Director General d’Innovació i Emprenedoria del Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

  notadepremsa 
               28 de febrer de 2022    
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Organitzades per l’Institut de l’Ebre, aquestes Jornades Tècniques han dut a terme durant tota una setmana fins a 157 
activitats, que pretenen ajudar als alumnes del centre a apropar-se a experts en les seues matèries. L’acte de clausura 
ha estat una jornada empresarial titulada: ‘Oportunitats dels mercats de les Terres de l’Ebre i els Països Baixos’. I que ha 
comptat amb la participació del director de l’Institut de l’Ebre, d’Armand Pons, del regidor de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme de Tortosa, Sisco Pepió, i del vicepresident de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Ferré. 

Una jornada que ha comptat amb les ponències de Lotte Engles, Directora Netherlands Bussines Support Office NBSO. 
Paul Barreveld, Managing Director / Catalonia Trade & Investment Office – The Netherlands. Marta Torrents, Directora 
Internacional Jurídic de la Cambra de Comerç de Tortosa i Advocada representant duanera. I Lluís Juncà, Director 
General d’Innovació i Emprenedoria del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 

     
 
 

       
 
 
Oportunitats de negoci als Països Baixos 
 
Els Països Baixos són un dels estats més desenvolupats del món, amb més del 75% del PIB que prové del sector 
serveis. La digitalització de la indústria avança a un ritme important, a través d'incubadores, pols de recerca de referència 
mundial i una intensa col·laboració publicoprivada. 
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Nomes  un 3% de les empreses catalanes exporten regularment 
  

D’un total de 600 mil empreses catalanes, 40 mil exporten puntualment i només 17 mil ho fan regularment. 
 

     
 
Lluís Juncà, Director General d’Innovació i Emprenedoria del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, va destacar que: Catalunya s’ha consolidat en la darrera dècada com un dels ecosistemes europeus més 
importants d’startups. Ho constata la bona posició en diversos rànquings. Som el cinquè millor ecosistema de la Unió 
Europea per crear una startup, el segon hub de la UE preferit pels fundadors o el quart ecosistema de la UE en nombre 
d’scaleups (startups que han recaptat més d’1M EUR). Som un ecosistema dinàmic i en creixement. Tenim més startups 
que mai, creen més llocs de treball que mai, i capten més inversió que mai.   

Un model de negoci innovador i escalable, un fort component tecnològic, creada amb voluntat de creixement i amb 
menys de deu anys de vida. A Catalunya ja hi ha actualment 1.900 startups, que donen feina a 19.300 persones i 
facturen 1.710 milions d’euros. El creixement de l’ecosistema català d’startups ha sigut important i sostingut en els 
darrers anys: ara n’hi ha un 75% més i facturen un 57% més que el 2016. A més, es constaten dues tendències molt 
importants: les startups guanyen dimensió tant en nombre de treballadors com en facturació. I per reblar 
aquesta tendència positiva, les startups catalanes han captat 1.479 milions d’euros d’inversió l’any 2021, la xifra més 
elevada mai registrada. 

 

Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  

Aquestes Jornades Tècniques, organitzades per l’Institut de 
l’Ebre, pretenen ajudar als alumnes a apropar-se a experts 
en les seues matèries, a més de tenir un contacte amb 
empreses i administracions. S’han realitzat fins a 157 
activitats durant tota la setmana, impartit tallers de diferents 
àmbits com la tecnologia, la sostenibilitat o l’emprenedoria.  
Enguany, les jornades han recuperat la presencialitat que no 
van poder tenir l’any passat, però també s’han ofert en 
format telemàtic.  
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