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Nova edició del Programa
d'acompanyament a la creació
d'empreses
La primera sessió formativa és aquest dijous 7 d'octubre

Imatge d'arxiu | Cedida

El Programa d'acompanyament a la creació d'empreses que organitza la regidoria d'Empresa i
Ocupació conjuntament amb Mas Carandell, encara una nova edició a partir d'aquest dijous 7
d'octubre. La iniciativa està adreçada a persones emprenedores, i tindrà lloc a les instal·lacions de
Mas Carandell cada dijous i fins a l'11 de novembre.
L'itinerari formatiu consta de 6 sessions presencials en horari de matí (de dos quarts de 10 a
dos quarts de 12), que es pot fer complet, o bé per mòduls. La seva finalitat és oferir, a través de
tallers impartits per professionals experts i reconegudes entitats, un conjunt de continguts i
recursos essencials per posar en marxa un projecte empresarial i desenvolupar un pla de negoci
amb unes mínimes garanties d'èxit.
El primer dels tallers serà El core business: la teva eficàcia personal, que oferirà el consultor
empresarial, coach i formador, Xavier Plana, aquest dijous. Plana, a través d'una sessió
experiencial aprofundirà, entre d'altres, en l'autolideratge de les persones que condueixen un
negoci, així com en les aptituds i actituds que generen l'empoderament. Les persones
interessades s'hi poden inscriure en aquest enllaç.
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El regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats, explica que el Programa vol donar suport a
persones que tenen una idea de negoci i promoure l'esperit emprenedor a la ciutat. A més a
més, es complementa amb el Cicle de jornades iniciat el passat mes de setembre, també
impulsat conjuntament amb Mas Carandell, sobre la cultura de l'emprenedoria.
Al llarg d'aquestes setmanes, s'abordaran altres qüestions com el mètode Canvas, el pla
financer, les diferents formes jurídiques a l'hora d'emprendre, l'estudi de mercat o el pla de
comunicació. L'accés a les diferents sessions és gratuit, tot i que cal inscripció prèvia que es pot
fer a través del web mascarandell.cat o presencialment a Mas Carandell.
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