Albert Colomer i Espinet, acolomer@autoocupacio.org
Economista, emprenedor i empresari. Business Angel. Consultor per a la creació
d’empreses. Formador. Innovador en consultoria empresarial. Fundador i director
des de fa 30 anys de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de
Catalunya - CP’AC.
Entitat especialitzada en formació i assessorament per a la creació de
microempreses. www.autoocupacio.org Creador del concepte de Reempresa, ha
posat en marxa i dirigeix, el Centre de Reempresa de Catalunya, promovent aquest
nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual el reemprenedor
pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva
totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el patrimoni empresarial individual i
col·lectiu i sense haver de passar per la fase de crear-la. www.reempresa.org
Iniciador i pioner en el concepte dels Business Angels a Espanya, es impulsor i
dirigeix, des del 2003, BANC, Business Àngel Network de Catalunya, primera xarxa
privada d’ inversors de Catalunya,www.bancat.com i va co-fundar al 2006 ESBAN,
la Fundación Privada para el Fomento de las Redes de Business Angels en España,
instrument de promoció i lobby que ha provocat l’establiment de polítiques
públiques de suport als BA i la creació de més de 40 xarxes arreu de l’estat.
Desprès de deu anys de participació en diferents posicions, és membre del Board of
Directors de l’EBAN, The European Trade Association for Business Angels, Seed
Funds and Early Stage Market Players, amb seu a Brussel·les www.eban.org
Estudiós del fenomen de la creació de empreses i autor de molts estudis i llibres
com el “Passos i Costos per a la posada en marxa d’un projecte d’Autoocupació”
amb 6 edicions, del “Manual de Creación de Empresas”, “Foment de la Cultura
Emprenedora: Creació d’Empreses” Coautor dels llibres “Una nova manera
d’Invertir” i “Els Business Angels”. Coautor i coordinador de la col·lecció de llibres
“Biblioteca de l’Emprenedor”. Coautor del joc didàctic de taula “Com crear una
empresa”. Autor de “Cedint l’éxit empresarial: una metodologia per a la
Reempresa”.

