	
  

	
  

	
  
REDESSA durant el 2014 assessora un 5% més d’emprenedors al
servei de creació d’empreses.
El Centre d’Empreses Tecnoredessa situat a l’edifici Tecnoparc supera
el 80% d’ocupació.

El servei d’assessorament a la creació d’empreses i suport a
l’emprenedoria que realitza REDESSA per encàrrec de l’Ajuntament de
Reus ha crescut més d’un 5% durant el 2014. Així, 443 persones van ser
assessorades per tècnics fet que implica un augment del 5,2% més
respecte el 2013. A més, durant l’any passat també va augmentar (del
19 al 23%) el nombre de “segones visites” per completar la informació
inicial rebuda. Les xifres denoten doncs que creix la possibilitat que la
idea de negoci acabi transformant-se en empresa. Aquestes són dues
de les principals conclusions que s’han fet palès després del Consell
d’Administració celebrat aquest dijous a la tarda a les instal·lacions de
REDESSA al Tecnoparc de Reus. El president de l’empresa municipal i
regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Marc Arza, ha assegurat
que les xifres de creixement posen en valor la tasca feta pels tècnics i
que empresaris i nous emprenedors “creuen i confien” en els serveis de
REDESSA a l’hora de buscar informació i assessorar-se en el procés de
creació empresarial.
El president de REDESSA ha explicat també que actualment el Centre
d’Empreses Tecnoredessa, situat a l’edifici Tecnoparc i inaugurat al
maig del 2011, té una ocupació del 80%, la qual cosa implica que uns
500 treballadors treballen diàriament a l’esmentat edifici Tecnoparc. El
nombre d’empreses instal·lades en els diferents centres de REDESSA
s’ha mantingut en 107.
En relació a la línia d’ajudes de foment del comerç i l’activitat
empresarial iniciades durant el 2014, cal destacar que un 90% dels
emprenedors de la ciutat que van sol·licitar ajudes econòmiques a
través de les noves Bases de Subvenció de l’Ajuntament de Reus van

obtenir resolucions favorables per un import total de 65.000 euros.
Dinamització empresarial, eix de les activitats programades durant el
2014
Les activitats de dinamització empresarial han pres protagonisme
durant aquest 2014 amb un total de més de 1.300 assistents en les 33
activitats dutes a terme. En clau de detall s’han organitzat 16 jornades
de dinamització empresarial; 6 networkings tutoritzats per l’equip
tècnic de REDESSA i 11 tallers de llavor d’emprenedoria. Entre els
professionals amb què REDESSA ha treballat destaquem el despatx
Garrigues, Pimec, la URV, UOC, ACCIO o la Xarxa Oberta de
Catalunya, entre d’altres.
En els darrers anys REDESSA enfocava tots els seus esforços a la creació
d’empreses i al creixement i consolidació de les empreses a través de
programes específics. Amb tot i havent detectat un nombre creixent
de negocis de llarg recorregut que finalitzava la seva activitat sense
relleu, a finals de 2013, s’obre el ventall de serveis i se signa un conveni
amb la patronal CECOT per dur a terme el servei de Reempresa, per
facilitar la continuació de l’activitat de negocis en traspàs i en
jubilació. Un servei que facilita la compravenda d’empreses amb un
assessorament i metodologia molt concreta.
Durant aquest primer any de programa, s’han aconseguit 45 cedents i
55 reemprenedors interessats, amb l’inici de 27 processos de contacte i
s’han
tancat
satisfactòriament
2
casos.
Juntament
amb
l’Acceleradora Start-Up, el servei Reempresa és un dels programes
amb
més
projecció
a
Catalunya.
Projecte Start-Up Catalonia, consolidate
Un repte de REDESSA era ubicar a Reus, i concretament al
Tecnoredessa, l’acceleradora de la xarxa Start-Up Catalonia al Camp
de Tarragona i Terres de l’Ebre. Actualment, el programa –conegut
com a Pla Embarca 2015- es troba en fase de recollida de nous
projectes per participar en la seva 2a edició. El termini d’inscripció
finalitzarà el 27 de març.
Arza ha insistit que, enguany, REDESSA s’implica amb un “compromís
real i directe” amb el programa de manera que finançarà la inscripció
de les empreses que formin part del projecte de creixement d’aquelles

empreses que s’ubiquin als centres que REDESSA gestiona. El cost de la
inscripció és de 600 euros per empresa.
D’altra banda, és important ressaltar la celebració de la XII edició de
la Jornada Ocupa’t i Emprèn on s’hi van inscriure gairebé 450
persones. Durant l’edició d’aquesta jornada es van lliurar els Premis
ReusEmpresa valorats en 5.000 euros. La novetat a l’edició del 2014 va
ser la inclusió de tallers dirigits específicament a aquell sector de la
població en recerca activa de feina per minimitzar els efectes de
l’atur i la posada en marxa dels Premis FP ReusEmpresa on es busca la
vocació emprenedora dels més joves.

