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1. Introducció 

El toolkit de la Global Entrepreneurship Week Spain 2021 és un document que recull les 

idees clau de la setmana de l’emprenedoria per a les organitzacions interessades en 

participar i celebrar la Global Entrepreneurship Week (GEW). 

Per tal de garantir un bon funcionament de la GEW Spain 2021 i establir unes línies de 

treball conjuntes serà important seguir els següents punts per part de les institucions i 

empreses organitzadores de les activitats i esdeveniments que s’adhereixin a la GEW 

2021. 

 

1.1 Global Entrepreneurship Network 

La Global Entrepreneurship Network (GEN) és una plataforma creada amb l’objectiu de 

formar un ecosistema emprenedor global. És present a més de 180 països i dedica la seva 

activitat a ajudar a les persones a fer créixer els seus negocis, convertir-los en empreses 

rendibles amb les premisses de crear llocs de treball, accelerar la innovació i reforçar 

l’estabilitat econòmica.  

A Espanya, la GEN és present sota el nom GEN Spain, des d’on es promouen, a través  

d’Autoocupació, diferents programes i activitats relacionats amb l’univers GEN. 

GEN actua com a paraigües de diferents projectes i iniciatives que promouen les 

organitzacions que en formen part. Totes les activitats, programes i funcions que es 

desenvolupen dins l’univers GEN es divideixen en 4 àmbits: 

• GEN Celebrate: Àmbit des del qual es treballa per promoure la cultura 

emprenedora a través de la celebració dels èxits emprenedors i inspirant la 

pròxima generació. 

• GEN Connect: Ajuda a connectar emprenedors, inversors, “policymakers”, 

“researchers”, líders d’Startups i altres actors de l’ecosistema. 

• GEN Understand: Iniciatives que ajuden a identificar els millors programes i 

polítiques per avançar amb el creixement de l’emprenedor tant en l’àmbit local 

com nacional. 
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• GEN Support: Programes que basen el seu esforç en el networking i posa a 

disposició aquells recursos que es dirigeixen a donar suport al camí cap a 

l’emprenedoria, el mentoring, “peer connections”, etc. i ajuda a través de les 

etapes d’iniciar i escalar en l’empresa. 

És del nostre interès l’àmbit GEN Celebrate, dins el qual s’emmarca la Global 

Entrepreneurship Week i la Global Business Angels Week. 

 

1.2 Global Entrepreneurship Week  

Durant una setmana, cada mes de novembre, milers de persones participen en activitats 

i esdeveniments organitzats per més de 20.000 organitzacions de més de 180 països amb 

l’objectiu de connectar persones emprenedores, possibles col·laboradors/es, persones 

mentores i inversors. Impulsat per la Fundació Kauffman, la Global Entrepreneurship 

Week compta amb el suport de desenes de líders mundials.  

La Global Entrepreneurship Week (GEW) i la Global Business Angels Week (GBAW) 

conformen el marc de la setmana de l’emprenedoria que celebra la GEN, i que enguany 

se celebrarà durant la setmana del 08 fins al 14 de novembre del 2021. 

 

1.4 Eixos GEW 2021 

De la mateixa forma que l’edició anterior, aquest any la Global Entrepreneurship Week 

donarà un especial protagonisme a quatre temes clau per a l’ecosistema emprenedor 

d’interès global: educació, ecosistemes, inclusió i política. Durant la GEW 2021, es 

destacaran aquelles iniciatives i organitzacions que promouen, fomenten i donen suport 

al desenvolupament de les persones emprenedores en aquests quatre espais. 

 

1.4.1 GEW Education 

GEW Education treballa per a millorar l’intercanvi de recursos, la consciència 

emprenedora i la provisió d’eines per a potenciar el món emprenedor. Aquest tema 
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celebra les eines i programes que utilitzen diferents comunitats per enfortir 

l’emprenedoria. 

Etiquetes: #GEWEDUCATION #GEW2021 

 

1.4.2 GEW Ecosystem 

GEW Ecosystem té com a objectiu inspirar les comunitats a col·laborar i compartir les 

seves xarxes i mercats per ajudar al fet que les seves noves empreses prosperin. Aquest 

tema celebra els desafiaments i els triomfs compartits de les comunitats i centres 

d'emprenedoria a tot el món. 

Etiquetes: #GEWECOSYSTEMS #GEW2021 

 

1.4.3 GEW Inclusion 

GEW Inclusion posarà èmfasi en els campionats d’emprenedoria que s'estan realitzant 

arreu del món per minimitzar les barreres i els obstacles als empresaris mitjançant la 

maximització de la inclusió. Les activitats, tallers i sèries de conferències que 

s'organitzaran arreu del món exploraran els obstacles que poden afrontar els 

emprenedors de les poblacions desfavorides, i descobrir solucions a través de l'accés a 

casos d'èxit, formació, capital i assessorament. 

Etiquetes: #GEWINCLUSION #GEW2021 

 

1.4.4 GEW Policy 

GEW Policy vol destacar la importància que tenen els governs i legisladors per ajudar als 

emprenedors d’arreu a iniciar i escalar els seus negocis.  

Etiquetes: #GEWPOLICY #GEW2021 
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2. Registrar-se al Web 

Per poder adherir les activitats que organitza la teva institució durant la GEW 2021 és 

imprescindible crear abans un perfil personal a la pàgina web www.genglobal.org . Per 

fer-ho cal seguir els passos següents: 

1. Entrar al web https://www.genglobal.org/ i clicar el botó “JOIN GEN” o 

entrar directament des del següent enllaç 

https://www.genglobal.org/user/register. 

2. Completar les dades requerides i clicar “CREATE NEW ACCOUNT”. 

3. Un cop s’ha creat el perfil, es pot editar. Et permet canviar la contrasenya, 

i des d’Additional Information, afegir una biografia, els teus interessos, o 

afegir una foto de perfil. 

4. Amb aquest perfil, es podrà, després, connectar amb qualsevol membre 

de la comunitat emprenedora mundial GEN.  

 

3. Afegir un esdeveniment 

Per afegir un esdeveniment a la base de dades mundial de la GEW 2021 s’han de seguir 

els següents passos: 

*Nota: Per a poder crear un esdeveniment és imprescindible haver-se registrar primer. Si 

no t’has registrat prèviament, seguir els passos descrits al punt 2 d’aquest Toolkit 

“Registrar-se al Web”.  

1. Entrar al web https://www.genglobal.org/, clicar el botó LOG IN i entrar el 

teu nom d’usuari i contrasenya.  

2. Un cop es té la sessió iniciada, entrar a https://www.genglobal.org/spain 

(podreu comprovar que la sessió es manté oberta). 

3. Al menú de dalt a la dreta, posicionar-se sobre de GEW i al desplegable 

clicar GEW HOME. 

4. Clicar sobre Add your GEW Activity. 

5. Emplena les dades de l’esdeveniment o activitat: Títol de l’esdeveniment, 

descripció, data d’inici i finalització de l’activitat, etc. 

http://www.genglobal.org/
https://www.genglobal.org/
https://www.genglobal.org/user/register
https://www.genglobal.org/
https://www.genglobal.org/spain
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6. Defineix el teu esdeveniment com a Públic o Privat i selecciona quin tipus 

d’activitat es durà a terme. 

7. Localització de l’esdeveniment. És important entrar les dades en el 

següent ordre: Country, State/Region, City, Address. 

8. Introdueix les dades de contacte i selecciona la possibilitat que els usuaris 

es registrin a l’esdeveniment a través de la web de genglobal.org. 

9. Finalment podràs afegir els logotips dels organitzadors de l’esdeveniment. 

10. Abans de tancar, clicar SAVE per tal de que es guardi i es publiqui el teu 

esdeveniment.  

Si prefereixes que els esdeveniments que organitza la teva organització els registrem des                  

d’Autoocupació, contacta’ns per mail a mfalgueras@autoocupacio.org indicant-nos les dades 

dels esdeveniments que voleu publicar.  

 

4. Com trobar esdeveniments? 

Per trobar un esdeveniment concret al Web no és necessari registrar-se. 

1. Entrar al Web https://www.genglobal.org/spain i clicar la pestanya 

EVENTS o entra directament clicant el següent enllaç 

https://www.genglobal.org/find-events/672.  

2. Omple algun dels camps per una cerca més específica. 

3. Sinó, desplaça’t cap a la part inferior de la pantalla per una cerca genèrica. 

4. Els tipus d’esdeveniments que et pots trobar són: 

• Formació 

• Competició 

• Conferència 

• Exposició 

• Networking 

• Taula rodona 

• Seminari 

• Taller 

• Altres 

mailto:mfalgueras@autoocupacio.org
https://www.genglobal.org/spain
https://www.genglobal.org/find-events/672
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5. Xarxes socials 

GEW Spain té dos comptes oficials, un a Twitter (@gewspain) i l’altre a Instagram 

(@gewspain).  

Si és del teu interès que publiquem el teu esdeveniment a les nostres xarxes socials 

publica’l prèviament a les xarxes socials de la teva organització etiquetant els perfils de 

@gewspain i @autoocupacio a Twitter i Instagram. 

 

A més afegeix els hashtags següents: 

• #GEW2021  

• Depenent de l’eix en el que es classifica l’esdeveniment afegir una de les següents 

etiquetes 

o #GEWECOSYSTEMS 

o #GEWEDUCATION 

o #GEWINCLUSION 

o #GEWPOLICY 

Per ampliar la teva audiència i aconseguir més impactes en les teves publicacions, també 

pots etiquetar les xarxes socials de GEN Global així com el seu president: 

• Twitter: @unleashingideas 

• Facebook: facebook.com/unleashingideas 

• Instagram: @GENHQ 

• Jonathan Ortmans, president de GEN: @jortmans 

 

6. Branding 

Totes les institucions que organitzin una activitat en el marc de la setmana de la GEW 

2021 tenen el dret d’incloure el logotip de “OFFICIAL 

EVENT” a tots els materials que utilitzin, ja siguin flyers, 

pòsters, invitacions, pàgines web, banners, presentacions, 

https://twitter.com/gewspain?lang=es
https://www.instagram.com/gewspain/
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etc. Aquest logotip s’ha d’entendre com a suport d’una marca internacional a 

l’organitzador.  

Es recomana explicar en algun moment de l’activitat que aquesta forma part de la GEW 

2021 juntament amb una petita explicació de la mateixa. Aquesta explicació també ha 

d’estar present en tot aquell material que s’utilitzi com per exemple la pàgina web, 

materials de màrqueting o premsa escrita. 

Per a més detall de com utilitzar el logotip, tipografia i gamma de colors, juntament amb 

altres materials, entreu al següent web https://www.genglobal.org/spain/resources.  

 

7. Enquesta d’Avaluació 

Un cop finalitzades les activitats de la GEW 2021, es demanarà als organitzadors que 

contestin la següent Enquesta d’Avaluació de la GEW 2021 que permetrà valorar el 

funcionament i l’impacte de la present edició de la setmana de l’emprenedoria. En 

aquesta enquesta es recolliran aspectes com el nombre total d’actes, nombre total 

d’assistents o nombre total d’organitzacions participants així com aspectes a millorar en 

pròximes edicions.  

➔ https://bit.ly/2GpZ9op Comentado [CY1]: Actualizar la encuesta porque tiene la 
fecha de la GEW2021 equivocada 
 

https://www.genglobal.org/spain/resources
https://bit.ly/2GpZ9op

