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L'any 2015 es crea el Centre d’Emprenedoria 

i Coneixement amb l'objectiu d'aglutinar un 

projecte de formació que pretén fomentar 

l’esperit emprenedor i la innovació entre els 

potencials emprenedors/res i el teixit 

empresarial de la ciutat. Avui en dia seguim 

treballant per crear una dinàmica que sigui 

capaç d’impulsar el creixement 

socioeconòmic de la ciutat, generar 

ocupació i potenciar el seu caràcter 

innovador i de referent en els sectors 

d’activitat que li són propis, bàsicament 

relacionats amb el món del turisme, 

hostaleria i restauració. A més, també busca 

la contribució a la consolidació i 

desenvolupament de les empreses existents. 

El centre compta amb el suport i 

recolzament de la Xarxa URV Emprèn.

Centre d'Emprenedoria i 

Coneixement de Salou



DIJOUS EMPRENEDORS
La Regidoria de Promoció Econòmica i 

Empresarial, Comerç, Mercats i Consum, amb 

l’objectiu de sensibilitzar i fomentar la cultura 

emprenedora i millorar la competitivitat del 

teixit empresarial de Salou, posa en marxa 

els Dijous Emprenedors.

 

La formació que s’ofereix en aquestes 

càpsules està adreçada a persones 

emprenedores, responsables de PIME’s, 

empresaris/ries, que vulguin continuar 

formant-se o millorar la  gestió diària d’una 

empresa innovadora.

 

Els Dijous Emprenedors està organitzat 

conjuntament amb SECOT (Voluntariat 

Sènior d’Assessorament Empresarial per a 

Tarragona).

4 d'abril

La fixació de  metes: clau per 
l’èxit professional i personal
Descobreix en aquest taller quines 
són les bases i fonaments de com 
fixar metes per desenvolupar l'èxit 
professional i personal i potenciar 

actituds més positives i productives. 

21 de març

Disseny del Pla d'Empresa
En aquesta sessió analitzarem els 

diferents elements a tenir en compte: 
pla de màrqueting i comercial, anàlisi 

de mercat, pla de producció, 
recursos humans necessaris, anàlisi 
econòmic i financer, aspectes legals. 

També introduirem el Model 
CANVAS per crear una Start-up, així 

com de l'anàlisi DAFO

25 d'abril

Pla Econòmic Financer

Definició de la inversió inicial, 
finançament necessari, previsió 

d’ingressos i costos fixos i variables, 
compte d’explotació, pla de 
tresoreria, punt d’equilibri.

Anàlisi de Viabilitat

23 de maig

Formes Jurídiques
Descripció detallada de les diferents 
formes jurídiques aplicables a una 

petita empresa, i anàlisi dels 
avantatges i inconvenients de 

cadascuna.

13 de juny

Finançament per a 
l'emprenedoria

Per a emprendre o consolidar el teu 
projecte existeixen diferents fonts de 

finançament: vine a conèixer les 
principals per a l'emprenedoria i les 

petites empreses.

emprenedoria@salou.cat
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Places limitades

17 a 20 h

Formació Gratuïta 


