NOTA DE PREMSA
El RACC i Netmentora signen un acord per
promoure l’emprenedoria
Barcelona, 17 d’octubre de 2018 – El RACC i Netmentora Catalunya, l’associació
més gran d’Europa dedicada a l’acompanyament dels emprenedors, han signat un
acord de col·laboració per promoure l’emprenedoria, ajudant els nous empresaris a
consolidar les seves empreses i contribuint d’aquesta manera en la creació de llocs de
treball.
El RACC donarà suport a les activitats de l’associació i participarà en el seu programa
de mentoria, que consisteix en un acompanyament per part d’empresaris i directius en
actiu que ajuden els emprenedors a consolidar el seu projecte empresarial i assolir
l’èxit en el seu negoci. El Club també contribuirà a difondre l’activitat de Netmentora a
través de la revista RACC, que té una tirada de 300.000 exemplars, perquè els
avantatges de l’associació arribin a més persones.
Netmentora ofereix un programa d’acompanyament gratuït de fins a tres anys, préstecs
al 0% d’interès i accés a una xarxa de networking nacional i internacional present a 10
països. Des de la seva fundació, l’any 1986, ha ajudat més de 10.000 emprenedors i
compta amb una xarxa de 14.000 líders d’empresa de tot el món. Actualment a
Catalunya té una xarxa de prop de 100 mentors que són empresaris i directius d’alt
nivell de diferents sectors que aporten coneixement i valor a totes les etapes de
consolidació del negoci.
Aquest acord neix de la voluntat del RACC de recolzar l’emprenedoria pel seu potencial
innovador i dinamitzador de l’economia i s’afegeix a les activitats que el Club ja duu a
terme en aquest àmbit. D’una banda, difon i promou, a través de la revista RACC, els
nous projectes empresarials fundats pels seus socis i, de l’altra, impulsa la RACC
Innovation Challenge, la hackathon anual de mobilitat on els emprenedors es reuneixen
per buscar solucions que millorin la mobilitat de les persones, i posteriorment els ajuda
a desenvolupar les millors idees.
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Sobre el RACC
El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats
de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la prestació
d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles
més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 900.000 assistències a
l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. El RACC promou
una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient, tenint una gran
capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb la millora de la Seguretat Viària,
la reducció dels accidents i les infraestructures.
Sobre Netmentora
Netmentora és el nom amb què es coneix en els països no francòfons a Réseau Entreprendre,
l'associació creada l'any 1986 per l'empresari francès André Mulliez, qui arran del tancament de
la seva empresa Phildar a França i desocupar a més de 600 persones, va decidir contribuir a la
creació d'ocupació mitjançant aquesta associació sense ànim de lucre que dóna suport a futurs
empresaris principalment a través de l'acompanyament (mentoring) durant 2-3 anys. Avui, un
78% de les empreses acompanyades per Netmentora/Réseau segueixen existint als 5 anys de
la seva creació.
Des de 1986 fins al 2016, any del seu 30 aniversari, Réseau Entreprendre ha donat suport a
10.000 emprenedors a través de les 123 implantacions que té a 10 països (França, Bèlgica,
Suïssa, Itàlia, Espanya, Tunísia, Marroc, Portugal, Xile i Senegal), s'han constituït més de 5.500
empreses de nova creació o recompra i s’han creat 110.000 llocs de treball. Un total de 200
milions d'euros ja han estat lliurats per donar suport financer a aquestes iniciatives empresarials
fins a la data.
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