
MENTORING PER A 
PERSONES 

EMPRENEDORES 
Ajudem a consolidar negocis 

Membre de: Amb el suport de: 



Mentoring: metodologia internacional 

Impacte local! Referència global 

Autoocupació lidera la implementació de la metodologia de mentoring de Youth Business International 
a Catalunya. Més de 14.000 persones mentores voluntàries acompanyen a joves emprenedors/es a 47 
països del món!  
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 Autoocupació i la Diputació de Barcelona col·laboren per a implementar el mentoring 

en els municipis mitjançant els Centres Locals de Serveis a les Empreses. 

 

 Acompanyament personalitzat a persones emprenedores a càrrec 

d’empresaris/àries i professionals amb experiència emprenedora en qualitat de 

voluntaris/àries, per a la consolidació i creixement de nous negocis 

Servei de Mentoring 



 A qui va adreçat?  

 A persones emprenedores que: 

 han posat recentment en marxa la seva empresa (sigui com a Empresari Individual, 

com a Societat, etc.) 

 o que fa temps que tenen l’empresa   

i que es troben amb reptes a diferents àrees del negoci, per a consolidar-lo i fer-lo créixer. 
 

 És sectorial?     

 No, el mentoring va adreçat a negocis de qualsevol sector. 
 

 Quina durada té?     

 La durada del mentoring és d’un any (prorrogable). 
 

 Quina periodicitat tenen les reunions i on tenen lloc? 

Les reunions de mentoring es realitzen habitualment en el negoci de l’emprenedor/a, amb 

una periodicitat mínima mensual. 

Servei de Mentoring 



 Quina relació tenen els mentors/es amb el negoci que mentoritzen? 

Els mentors/es són empresaris/àries i professionals amb experiència emprenedora que 

col·laboren com a voluntaris/àries, motivats per l’interès per ajudar i compartir els seus 

coneixements i la seva experiència.  

 

 En què consisteixen les reunions? 

  Són un espai d’anàlisi i discussió dels reptes i inquietuds que se li plantegen a 

l’emprenedor/a en la gestió del negoci, comptant amb el feedback d’una persona amb 

àmplia experiència empresarial.  

 

 Quin és el procés del programa? 
 

 
 
CAPTACIÓ 

I SELECCIÓ 
FORMACIÓ 

MATXING I 

PRESENTACIÓ 
MENTORING 

AVALUACIÓ I 

TANCAMENT 
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Altres dades de contacte: 

Ana Bejarano, Coordinadora del Servei de Mentoring d’Autoocupació  
abejarano@autoocupacio.org  

www.autoocupacio.org  @autoocupacio 

www.youthbusiness.es  @ybspain 

www.youthbusiness.org @ybint 

 Si m’interessa, quin és el proper pas? 

Si ets un emprenedor que vol rebre mentoring, concerta una entrevista per aprofundir en 

les necessitats del teu negoci i valorar si el mentoring és el més adient per a tu en aquest 

moment. 
 

Si ets un empresari/ària ja consolidat i t’interessa valorar la teva participació com a 

mentor/a, contacta’ns per a concertar una entrevista per aprofundir al teu perfil i 

entendre en quin perfil de negocis pots aportar més valor. 

 

Contacte 

Laura Sellarès, tècnica del servei de desenvolupament empresarial 
lsellares@ajmanresa.cat  

https://www.manresa.cat/cedem  
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