El Consell Comarcal de l’Anoia, l’Ajuntament de Calaf, l’Ajuntament d’Igualada,
l’Ajuntament de Masquefa i l’Ajuntament de Vilanova del Camí realitzen conjuntament
accions i serveis dirigits a totes les persones que estiguin pensant en obrir el seu propi
negoci, ofereixen orientació i assessorament dels passos i tràmits que s’han de dur a
terme, des de l'anàlisi de l'oportunitat empresarial fins a la creació de l'empresa, a més
d'oferir jornades, seminaris i activitats formatives per a millorar i ampliar les capacitats
i habilitats dels futurs empresaris i empresàries.

Totes les persones que estiguin pensant a obrir el seu propi negoci poden adreçar-se a
qualsevol de les cinc entitats on rebran informació i orientació per a la creació d’una
empresa.

Les accions d’emprenedoria que ofereixen aquestes entitats estan incloses dins el
programa Catalunya Emprèn subvencionat pel Departament d’Empresa i Coneixement
i el Fons Social Europeu i per la Diputació de Barcelona dins el catàleg de serveis per
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA
Al Consell Comarcal de l’Anoia realitzen les següents accions i serveis:

• Serveis d’informació i orientació adreçats a les persones emprenedores per
analitzar, valorar i comparar les seves idees empresarials.
• Serveis d’assessorament al procés de creació d’empreses per avaluar la
viabilitat de les idees empresarials, contribuir a la creació d’empreses de qualitat, amb
un millor plantejament inicial i ajudar a planificar correctament la posada en marxa de
l’activitat.
• Programes de formació adreçats a les persones emprenedores per millorar les
seves habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l’èxit de
les futures empreses.
• Serveis de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l’empresa, a
fi de facilitar-ne la consolidació.
• Accions de sensibilització de la població envers el foment de l’esperit
emprenedor.
• Serveis d’informació, assessorament i mediació sobre l’accés al finançament
dels projectes de persones emprenedores i persones treballadores autònomes.

AJUNTAMENT DE CALAF
A l’Ajuntament de Calaf realitzen les següents accions i serveis:

• Serveis d’informació i orientació adreçats a les persones emprenedores per
analitzar, valorar i comparar les seves idees empresarials.
• Serveis d’assessorament al procés de creació d’empreses per avaluar la
viabilitat de les idees empresarials, contribuir a la creació d’empreses de qualitat, amb
un millor plantejament inicial i ajudar a planificar correctament la posada en marxa de
l’activitat.
• Programes de formació adreçats a les persones emprenedores per millorar les
seves habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l’èxit de
les futures empreses.
• Accions de sensibilització de la població envers el foment de l’esperit
emprenedor.

AJUNTAMENT D’IGUALADA
IG-Nova, té com a objectiu fomentar la creació i la instal·lació d’empreses a la ciutat i
comarca, mitjançant la prestació de serveis a emprenedors/es i empresaris/es.

En aquest centre, es realitzen les següents accions i serveis:
• Serveis d’informació i orientació adreçats a les persones emprenedores per
analitzar, valorar i comparar les seves idees empresarials.
• Serveis d’assessorament al procés de creació d’empreses per avaluar la
viabilitat de les idees empresarials, contribuir a la creació d’empreses de qualitat, amb
un millor plantejament inicial i ajudar a planificar correctament la posada en marxa de
l’activitat.
• Programes de formació adreçats a les persones emprenedores per millorar les
seves habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l’èxit de
les futures empreses.
• Serveis de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l’empresa, a
fi de facilitar-ne la consolidació.
• Accions de sensibilització de la població envers el foment de l’esperit
emprenedor.
•

Serveis i recursos de vivers d'empresa.

• Serveis d'informació i d'assessorament sobre el traspàs de negocis (Programa
Reempresa).
• Accions de suport a projectes empresarials TIC i/o foment de l'ús de TIC en
gestió empresarial.

AJUNTAMENT DE MASQUEFA
Des del Centre Tecnològic Comunitari (CTC), l’Ajuntament de Masquefa posa a l’abast
de les persones emprenedores i les empreses un servei que pretén acompanyar, guiar i
donar suport al llarg del procés de creació i consolidació d’empreses.

Al CTC realitzen les següents accions i serveis:
• Serveis d’informació i orientació adreçats a les persones emprenedores per
analitzar, valorar i comparar les seves idees empresarials.
• Serveis d’assessorament al procés de creació d’empreses per avaluar la
viabilitat de les idees empresarials, contribuir a la creació d’empreses de qualitat, amb
un millor plantejament inicial i ajudar a planificar correctament la posada en marxa de
l’activitat.
• Programes de formació adreçats a les persones emprenedores per millorar les
seves habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l’èxit de
les futures empreses.
• Serveis de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l’empresa, a
fi de facilitar-ne la consolidació.
• Accions de sensibilització de la població envers el foment de l’esperit
emprenedor.
• Serveis d’informació, assessorament i mediació sobre l’accés al finançament
dels projectes de persones emprenedores i persones treballadores autònomes.
• Serveis i recursos de vivers d’empreses.

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ
Des del Centre d’Innovació Anoia, el Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí té com a finalitat facilitar un suport eficaç a la creació d’empreses i
crear un entorn més favorable perquè les persones emprenedores puguin posar en
marxa i desenvolupar el seu projecte d’autoocupació.

A Vilanova del Camí realitzen les següents accions i serveis:
• Serveis d’informació i orientació adreçats a les persones emprenedores per
analitzar, valorar i comparar les seves idees empresarials.
• Serveis d’assessorament al procés de creació d’empreses per avaluar la
viabilitat de les idees empresarials, contribuir a la creació d’empreses de qualitat, amb
un millor plantejament inicial i ajudar a planificar correctament la posada en marxa de
l’activitat.
• Programes de formació adreçats a les persones emprenedores per millorar les
seves habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l’èxit de
les futures empreses.
• Serveis de seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l’empresa, a
fi de facilitar-ne la consolidació.
• Accions de sensibilització de la població envers el foment de l’esperit
emprenedor.
• Serveis d’informació, assessorament i mediació sobre l’accés al finançament
dels projectes de persones emprenedores i persones treballadores autònomes.
•

Serveis i recursos de vivers d’empreses.

Per a més informació:
Consell Comarcal de l’Anoia
Plaça Sant Miquel, 5
08700 Igualada
Tel. 938051585
consell.anoia@anoia.cat

Ajuntament de Calaf
Centre de Recursos per a l’Ocupació
C/ Xuriguera, 42
08280 Calaf
Tel. 938698249
puigvan@calaf.cat

Ajuntament d’Igualada
IG-Nova Tecnoespai
Av. Barcelona, 105
08700 Igualada
Tel. 938066555
ignovatecnoespai@aj-igualada.net
www.igualada.cat

Ajuntament de Masquefa
CTC. Centre Tecnològic Comunitari
Av. Catalunya, 60
08783 Masquefa
Tel. 937727828
ctc@masquefa.net

Ajuntament de Vilanova del Camí
Centre d’Innovació Anoia
C/ dels Impressors, 12 (Polígon Riera de Castellolí)
08788 Vilanova del Camí
Tel. 938054411 (ext.5)
peconomica@vilanovadelcami.cat

