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Els elements que contribueixen a l’èxit d’una organització 
són diversos, però es pot influir en molts d’aquests elements 
a partir del lideratge dels seus dirigents. És, doncs, perquè 
vivim en un món que canvia amb rapidesa i que és molt 
competitiu que cal enfortir les capacitats de lideratge i 
emprenedoria. Sense aquest detall, les organitzacions 
s’estanquen, s’equivoquen i, en darrer terme, han d’assumir-
ne les conseqüències.

El present mostra, però, un dèficit de joves emprenedors. 
Les raons d’aquest fet són complexes, perquè si bé és cert 
que el nombre de persones amb potencial de lideratge és 
limitat, tampoc no s’ha incidit prou a potenciar-lo. Cal que 
les institucions educatives prenguin la responsabilitat de 
formar les noves generacions d’emprenedors.

L’objectiu d’aquesta càtedra és contribuir, a partir de 
diferents activitats desenvolupades des de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, a alimentar 
el talent dels estudiants estimulant-los a liderar i a aprendre 
dels errors i dels encerts que cometen, al mateix temps que 
els ofereix entrenament i oportunitats. Amb la nova càtedra 
es contribuirà, més enllà de la pròpia activitat formativa, a 
aportar a l’entorn econòmic i social d’influència activitats 
relacionades amb l’emprenedoria i la creació d’empreses.

La Càtedra Bancaja neix amb la 
voluntat de contribuir a alimentar 
el talent i oferir oportunitats 
als emprenedors potencials. 
Alhora es proposa promoure el 
desenvolupament de programes 
d’investigació relacionats amb 
l’estudi de l’emprenedoria i la creació 
d’empreses. 
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Amb la nova càtedra es contribuirà, 
més enllà de la pròpia activitat 
formativa, a aportar activitats 
relacionades amb l’emprenedoria 
i la creació d’empreses a l’entorn 
econòmic i social.

La previsió d’actuacions per a l’any 2010 se centra a 
organitzar cursos, jornades, seminaris i actes culturals 
per promocionar l’emprenedoria entre els joves. També a 
identificar les entitats educatives o empresarials de qualsevol 
àmbit territorial, ja siguin públiques o privades, amb les quals 
serà necessari establir col·laboracions i engegar activitats de 
transferència de tecnologia. Així mateix, s’establiran línies 
d’ajuts específics per promocionar la recerca i transferència 
de tecnologia entre joves emprenedors. I, a la fi, és posarà 
en funcionament el web informatiu de la Càtedra.
Amb la creació de la Càtedra Bancaja de Joves Emprenedors, 
dirigida per la Dra. Anna Garriga, el sistema de càtedres 
de la UdG assoleix les vint unitats, que treballen des de 
diferents punts de les comarques de Girona per impulsar 
estudis i recerques arrelats al territori. 


