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SERVEIS A L’EMPRENEDORIA I A L’EMPRESA DEL BAGES: 

 

Entitats locals que ofereixen serveis a l’emprenedoria i l’empresa del 

Bages: 

Els serveis d’emprenedoria, molts d’ells gestionats per diferents ajuntaments de la 

comarca, ofereixen els seus serveis a les persones emprenedores que s’hi adrecen.  

Així mateix, a Catalunya hi trobem La Xarxa Emprèn dins del programa Catalunya 

Emprèn de la Generalitat de Catalunya. La Xarxa Emprèn és una xarxa público-

privada d'entitats que, presten serveis d'acompanyament i suport a les persones que 

volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers anys de vida del 

negoci.  

A la comarca hi trobem tres centres acreditats per la Xarxa Emprèn, aquests són: 

 El Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de 

Manresa. 

 El servei de suport a l’empresa de la Cambra de Comerç i Indústria de 

Manresa.  

 La Fundació EMI de Manresa. 

Tanmateix, a la comarca hi trobem 7 municipis que formen part de la xarxa CLSE 

(Centres Locals de Serveis a les Empreses) els quals disposen de departaments en 

els ajuntaments que acompanyen les persones emprenedores i empresàries en 

la gestació, creació, posada en marxa i consolidació d'activitats econòmiques, amb 

l'objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori. 

 

Al Bages hi trobem 13 serveis locals de suport a l’emprenedoria i a l’empresa. 
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1- Ajuntament d’Artés: (membre de la xarxa CLSE) 

Principals línies del servei: 

 Informació i consultes. 

 Plans d’empresa. 

 Tràmits. 

 Formació. 

Adreça: C/ Barquera, 41, 08271, Artés. 

Persona de contacte: Dolors Pujols 

Telèfon: 93 830 50 01 

Correu electrònic: promoeco.artes@artes.cat      dpujols@artes.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

 

 

2- Ajuntament d’Avinyó: (membre de la xarxa CLSE) 

Principals línies del servei: 

 Formació i consultes. 

 Plans d’empresa. 

 Tràmits. 

Adreça: Plaça Major, 11, 08279, Avinyó. 

Persona de contacte: Pendent selecció 

Telèfon: 93 838 77 00 

Correu electrònic: Pendent selecció 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

 

 

mailto:promoeco.artes@artes.cat
https://www.artes.cat/arees/promocio-economica
https://www.artes.cat/arees/promocio-economica
https://www.avinyo.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/serveis/suport-i-assessorament-a-l2019emprenedoria
https://www.avinyo.cat/ajuntament-seu-electronica/serveis-i-tramits/serveis/suport-i-assessorament-a-l2019emprenedoria
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3- Ajuntament de Cardona: (membre de la xarxa CLSE)  

Principals línies del servei: 

 Informació i orientació personalitzada per la creació i/o millora i ampliació 

d’empreses. 

 Formació. 

 Acompanyament i consolidació d’empreses ja creades. 

 Sessions de sensibilització per a treure frens a l’emprenedoria. 

 Informació i assessorament en l’accés al finançament. 

 Serveis facilitadors de traspàs de negocis (Reempresa). 

Adreça: Plaça de la Fira, 1, 08261, Cardona. 

Persona de contacte: M. Goretti Sala 

Telèfon: 93 869 22 87 

Correu electrònic: mgoretti.sala@adlsolcar.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

 

 

4- Ajuntament de Castellbell i el Vilar: 

Principals línies de servei: 

 Impartició de formació especialitzada. 

 Realitzar accions de millora i establiment d'espais de coworking. 

 Facilitar espais de trobada entre empresaris i emprenedors. 

Adreça: Carrer Burés, 8, 08296, Castellbell i el Vilar. 

Persona de contacte: Miquel Angel Granados 

Telèfon: 93 834 05 87 

Correu electrònic: granadosfm@diba.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

 

 

mailto:mgoretti.sala@adlsolcar.cat
http://xarxaempren.gencat.cat/
mailto:granadosfm@diba.cat
http://www.castellbellielvilar.cat/serveis-i-tramits/cataleg-de-serveis/suport-a-lempresa.html
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5- Ajuntament de Manresa. Centre de Desenvolupament 

Empresarial (CEDEM): (acreditat per la Xarxa Emprèn i membre de la 

xarxa CLSE) 

Principals línies del servei: 

 Assessorament sobre els tràmits per iniciar una empresa, normatives legals, 

formes jurídiques, fonts de finançament, ajuts i subvencions.  

 Suport en l'elaboració del pla d'empresa i ajuda per l’avaluació del projecte 

empresarial. 

 També es disposa de vivers d'empreses i espai coworking, que permet 

l'allotjament de projectes empresarials en la seva fase inicial. 

 El programa CEDEM+ ofereix un acompanyament especialitzat a persones 

emprenedores i empreses emergents de menys de 5 anys fonamentades en una 

proposta de valor diferencial, amb potencial de creixement i de creació de nous 

llocs de treball. 

Adreça: C/ Castelladral, 5-7, (Palau Firal), 08243, Manresa. 

Persones de contacte: Anna Gasulla / Roger Fosas 

Telèfon: 93 878 76 25 

Correu electrònic: cedem@ajmanresa.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

Ajuntament de Manresa: Oficina d’Activitat Econòmica (OAE): 

L'Oficina d'Activitat Econòmica (OAE) de l’Ajuntament de Manresa té com a funció 

principal apropar els serveis municipals als empresaris, professionals, emprenedors o 

autònoms, fent una funció d'acompanyament perquè puguin fer els tràmits d'obertura 

de nous negocis amb agilitat i transparència.  

Principals línies del servei: 

 Agilitar el processos de concessió de llicències. 

 Escurçar terminis de resposta entre el registre de la sol·licitud i la concessió de 
la llicència. 

 Evitar tràmits innecessaris i obertura d’expedients.  

 Ser un servei de proximitat als empresaris, autònoms, emprenedors i 
professionals. 

 Treballar amb un alt grau de professionalitat i oferir un servei de qualitat. 

https://www.manresa.cat/cedem/article/4084-serveis-per-crear-una-empresa
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Quins tràmits es poden fer a l'OAE? 

 Tramitació de llicències d'activitat. 

 Coordinació de les fires i mercats de venda no sedentària. 

 Coordinació de les fires tradicionals de l'Ascensió i Sant Andreu. 

 Coordinació d'actes i/o campanyes de promoció d'interès general que generin 
un impacte econòmic a la ciutat. 

Adreça: Plaça Major,1 –baixos, 08241, Manresa. 

Telèfon: 93 878 24 14 

Correu electrònic: oae@ajmanresa.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

 

6- Ajuntament de Navarcles: (conveni amb la Fundació EMI de 

Manresa) 

Principals línies del servei: 

 S’ofereix una primera atenció als usuaris/àries que s’hi dirigeixen i 

posteriorment es deriven a la Fundació EMI Incorpora Grup de Manresa per 

oferir un assessorament més complet i profund.  

 

Adreça: Plaça de la Vila 1, 08270, Navarcles. 

Persona de contacte: Remei Martínez. 

Telèfon: 93 831 00 11 

Correu electrònic: martinezmmr@diba.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

   

 

 

 

mailto:oae@ajmanresa.cat
https://www.manresa.cat/web/article/3986
mailto:martinezmmr@diba.cat
https://www.navarcles.cat/2_9_1_serveiocupacio.php
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7- Ajuntament de Navàs: Oficina de suport a l’emprenedoria, 

el cooperativisme i l’autoocupació (OMPLE):  

Principals línies del servei:  

 Assessorament sobre subvencions, constitució d’empreses o associacions, 

plans d’empresa i viabilitat de projectes. 

 Espai coworking totalment gratuït. 

Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 8, 08670, Navàs. 

Persona de contacte: Uriel Montesinos 

Telèfon: 627 790 675 

Correu electrònic: omple@navas.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

8- Ajuntament de Sallent: (membre de la xarxa CLSE) 

Principals línies del servei:  

- Informació i consultes. 

- Plans d’empresa. 

- Tràmits. 

- Allotjament. 

 Punt d'informació i assessorament al treballador autònom, a la creació i 
consolidació de l'empresa. 
 

 Informació i assessorament per a l'elaboració del Pla d'empresa. 
 

 També es disposa de vivers d'empreses i espai coworking, que permet 
l'allotjament de projectes empresarials en la seva fase inicial. 
 

 Informació sobre finançament i ajuts a la innovació tecnològica empresarial. 
 

 Suport en la recerca de personal. 
 
Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08650, Sallent. 
 
Persona de contacte: Juli Valldeoriola. 

Telèfon: 93 837 16 72 – 93 820 61 92 

Correu electrònic: sll.promoeconomica@sallent.cat 

Web: Consulti-ho aquí.  

mailto:omple@navas.cat
https://www.navas.cat/serveis/serveis-publics/servei-docupacio-local-i-omple/
mailto:Sll.promoeconomica@sallent.cat
http://www.sallent.cat/serveis/empresa-i-emprenedoria.html
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9- Ajuntament de Sant Feliu de Sasserra: 

Principals línies del servei: 

 Suport a les persones emprenedores: Serveis d’informació, assessorament, 

suport a la creació i posada en marxa de noves empreses, i en l’elaboració del 

pla d’empresa per analitzar la viabilitat tècnica, econòmica i financera del 

projecte empresarial. 

 Formació per a empreses i persones emprenedores: Formació adaptada a les 

necessitats de les empreses i les persones emprenedores. 

 Accions específiques pels comerços: Campanyes de màrqueting, accions de 

sensibilització i capacitació per a la millora de la competitivitat dels establiments 

comercials del Lluçanès. 

 Cultura Emprenedora a l’Escola (CUEME): Implantació i suport al programa 

CUEME a les escoles del Lluçanès per a la sensibilització de l’emprenedoria 

entre els més joves. 

 Antena del servei de Reempresa: Informació i acompanyament durant els 

procés de cedir o reemprendre una empresa. 

Adreça: C/ Vell, 3, 08515 Santa Creu de Jutglar (Olost). 

Persona de contacte: Joan Rubiralta. 

Telèfon: 93 888 00 50 

Correu electrònic: empresa@consorci.llucanes.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

10-  Ajuntament de Sant Fruitós de Bages: (conveni amb la Fundació 

EMI de Manresa) 

Principals línies del servei: 

 S’ofereix una primera atenció als usuaris/àries que s’hi dirigeixen i 

posteriorment es deriven a la Fundació EMI Incorpora Grup de Manresa per 

oferir un assessorament més complet i profund.  

Adreça: Plaça de la Vila 1, 08272, Sant Fruitós de Bages. 

Persona de contacte: Liz Massip / Carme Vega 

Telèfon: 93 878 87 00 

Correu electrònic: veganc@santfruitos.cat; massippe@santfruitos.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

mailto:empresa@consorci.llucanes.cat
https://www.llucanes.cat/projectes/empresa-i-emprenedoria/
mailto:veganc@santfruitos.cat
mailto:massippe@santfruitos.cat
https://www.santfruitos.cat/ambits/promocio-econ-i-empresa
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11- Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada: Centre 

d'iniciatives per l'ocupació (CIO Cal Gallifa): (membre de la 

xarxa CLSE) 

 

Principals línies del servei: 

 És té conveni amb l’ajuntament de Súria per atendre a emprenedors derivats 

pel servei d’emprenedoria i empreses de l’Ajuntament de Súria. 

 

 Es disposa d’un tècnic especialitzat que informa i respon a totes les qüestions i 
dubtes sobre la creació d’un negoci; tràmits administratius, formes jurídiques, 
capitalització de l’atur, ajuts i subvencions, i serveis a disposició de les 
persones emprenedores.  
 

 S’orienta i es dona suport per elaborar un pla d’empresa, l’estudi econòmic del 
projecte i la pròpia estratègia empresarial.  

 

 Durant els tres anys posteriors a la creació de l’empresa, es podrà optar a 
plans de seguiment per consolidar l’empresa. 
 

 

Adreça: Passeig Gallifa, 1, 08250, Sant Joan de Vilatorrada. 

Persona de contacte: Eva Pellicer. 

Telèfon: 93 876 40 00 

Correu electrònic:  sjvt.cio@santjoanvilatorrada.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.santjoanvilatorrada.cat/plantilla5.php?nId=293699958&cTitol=Centre+d%26%23039%3Biniciatives+per+l%26%23039%3Bocupaci%26oacute%3B&cRef=%2Fplantilla3.php%3FnId%3D1016790487%26cTitol%3DViver%2Bd%2592empreses%2Bdel%2BCIO%2BCal%2BGallifa
https://www.santjoanvilatorrada.cat/plantilla5.php?nId=293699958&cTitol=Centre+d%26%23039%3Biniciatives+per+l%26%23039%3Bocupaci%26oacute%3B&cRef=%2Fplantilla3.php%3FnId%3D1016790487%26cTitol%3DViver%2Bd%2592empreses%2Bdel%2BCIO%2BCal%2BGallifa
mailto:sjvt.cio@santjoanvilatorrada.cat
http://www.santjoanvilatorrada.cat/plantilla2.php?nId=2585150&cTitol=%26Agrave%3Brea+d%26%23039%3BEmpreses
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12- Sant Vicenç de Castellet: (membre de la xarxa CLSE)  

Principals línies del servei: 

 Fomentar que les empreses contractin persones en situació d’atur, mitjançant 

les ajudes que ofereix l’Ajuntament per a la contractació. 

 Promoure la creació de negocis amb les ajudes a nous autònoms, amb la 

voluntat de fer costat a la iniciativa d’aquelles persones que comencen a 

treballar per compte propi, impulsant la iniciativa empresarial. 

 Promoure i dinamitzar la cultura emprenedora i el naixement i consolidació 

d’iniciatives empresarials. 

 Estimular l’emprenedoria entre els alumnes de secundària del municipi 

mitjançant el programa JOVEMPREN i el programa CUEME. 

 Donar suport a les petites i mitjanes empreses, mitjançant campanyes de 
proximitat, esmorzar empresarials i així conèixer de primera mà les seves 
necessitats. 
  

Adreça: C/Montserrat, 50, 08295, Sant Vicenç de Castellet. 

Persona de contacte: Sandra Oliva 

Telèfon: 93 222 71 30    

Correu electrònic: promocioeconomica@svc.cat;  olivajs@svc.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

13- Súria  (conveni amb Sant Joan de Vilatorrada per derivar emprenedors) 

Principals línies del servei: 

 Suport a la creació d’empreses potenciant la cultura emprenedora. 

 Informació sobre creació d’empreses i assessorament per a l’elaboració del pla 

d’empresa. 

 Informació i assessorament sobre ajuts, subvencions públiques i préstecs. 

Adreça: C/ Ernest Solvay, 13, 08260, Súria. 

Persona de contacte: Alícia Casas 

Telèfon: 93 868 28 00 

Correu electrònic: promocio@suria.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

mailto:promocioeconomica@svc.cat
mailto:olivajs@svc.cat
https://www.svc.cat/serveis/promocio-economica/promocio-economica/
mailto:promocio@suria.cat
http://www.suria.cat/1-ajuntament/serveis-municipals/238-area-de-promocio-economica
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Altres entitats de la comarca que ofereixen serveis a 

emprenedors/es i a empreses: 

Així mateix, a la comarca hi trobem diverses entitats que també ofereixen servei de 

suport a emprenedors/es i a l’empresa. Aquestes són: 

Cambra de Comerç i Indústria de Manresa: (acreditat per la Xarxa 

Emprèn) 

Suport a l’empresa. Servei de creació d’empreses:  

Principals línies del servei: 

 El Servei de creació d’empreses ofereix als nous emprenedors un 
assessorament personalitzat per desenvolupar la seva idea de negoci en el 
mercat empresarial. El programa es desenvolupa en sessions col·lectives amb 
l’objectiu de tractar els aspectes claus de les diferents fases inicials del projecte 
empresarial. 

 Aspectes legals en la creació d’empresa en les diferents formes per construir 
l’empresa i quines són les més adients per a la idea de negoci en concret. 
 

 Diferents ajuts i subvencions a les que es poden accedir com a emprenedor/a. 
Guia i informació de tràmits. 
 

 Descripció detallada del producte o servei que s’oferirà, marc de clients i 
competència, pla comercial i de màrqueting. 
 

 Elaboració d’una simulació de 3 anys del negoci per definir els aspectes 
econòmics abans de la posada en funcionament. 
 

 Les diferents línies de finançament a les quals es pot accedir com a 
emprenedor/a per desenvolupar la idea de negoci. Guia i informació de tràmits. 

 Aquesta línia de treball està vinculada al Programa Catalunya 
Emprèn www.catalunyaempren.gencat.cat  

 

Suport a l’empresa. Oficina de Gestió Empresarial (OGE): 

  
Principals línies del servei: 
 
L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) és el punt de referència i la porta d’entrada dels 

empresaris a l’hora de fer tràmits amb la administració. 

L’objectiu que es pretén és aconseguir que l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) 

funcioni com a únic punt de tramitació per a les empreses i que a través de la resolució 

immediata i la simplificació dels tràmits, la proximitat i les noves tecnologies, doni 

http://www.catalunyaempren.gencat.cat/
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servei a empresaris i professionals i els faciliti l’acompliment de les seves obligacions 

davant l’Administració. 

L’OGE actualment gestiona, de manera unificada, d’una banda els tràmits que cal 

iniciar per la posada en marxa o modificació substancial d’una activitat industrial o 

turística i que són competència d’una sèrie de Departaments de la Generalitat de 

Catalunya. 

L’àmbit competencial de l’OGE és el que afecta a les activitats empresarials 

industrials, les turístiques, els professionals instal·ladors acreditats pel Departament, 

etc. i actua sobre tot el territori de Catalunya a través de la seva xarxa de punts OGE i 

OGE-Cambra. 

Ajuda a la internacionalització: 

Principals línies del servei: 

 S’ofereix un servei especialitzat i individualitzat que dóna solucions a les consultes 

que proposen les empreses davant un aspecte en concret del seu procés 

d’internacionalització ja sigui a nivell comunitari com extracomunitari. 

 Suport en aquelles preguntes, casuístiques o incidències que sorgeixin al dia a dia 

del comerç  internacional. 

 Assessorament qualificat i adaptat a l’empresa en les diferents fases del procés 

d’internacional, (des de la preparació de l’empresa fins a temes d’execució arribant, 

quan escaigui, a orientar-vos en com presentar de reclamacions, etc.). 

Cost: Segons pressupost. 

Adreça: Muralla del Carme 17-23, 2a planta, (Edifici Can Jorba), 08241, Manresa. 

Telèfon: 93 872 42 22 

Correu electrònic: info@cambramanresa.org 

Web: Consulti-ho aquí. 
 

 

Fundació EMI Manresa: (acreditat per la Xarxa Emprèn) 

Principals línies del servei: 

 Programa Autoocupació-Incorpora de “L’Obra Social La Caixa”.  

 

 Suport gratuït en l’elaboració d’un pla d’empresa que garanteixi la viabilitat del 

projecte amb l’ajut de tècnics especialitzats. 

 Suport tècnic en la recerca de finançament i subvencions. 

mailto:info@cambramanresa.org
https://www.cambramanresa.cat/suport-a-lempresa/servei-de-creacio-dempresa/
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 Formacions gratuïtes d’interès general per emprenedors: Fiscalitat, 

marketing... 

 Informació, orientació i tràmits per iniciar el negoci 

 

 Programa Catalunya Empren. Programa de suport a l’emprenedoria. Atorgat 

per la Generalitat de Catalunya a nous emprenedors.  

 

 Informació, orientació i tràmits per iniciar el negoci 

 Assessorament en pla d'empresa, idea, negoci i viabilitat 

 Formació en gestió empresarial 

 Mediació per l’accés al finançament 

 

 

 Programa Consolida’t. Programa de suport a la consolidació del treball 

autònom a Catalunya. Atorgat per la Generalitat de Catalunya.  

 

 Programa anual i gratuït, on es dona suport tècnic i formació  per a empreses 

ja creades. 

 

 Punt PAE. Punt d’Atenció a l’Emprenedor. Atorgat per Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
 

 Realització gratuïta de la tramitació per a la constitució d'empreses mitjançant 

el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General 

d'Indústria i de la PYME.   

 

Programa Autoocupació Incorpora de “La Caixa”.  

 
 Suport en l’elaboració d’un pla d’empresa que garanteixi la viabilitat i el 

creixement del projecte amb l’ajut de tècnics especialitzats. 

 Programa Consolida’t, on es fa un seguiment durant els primers anys de vida 

de la nova empresa. 

Adreça: Passeig Pere III, 96, 1r 1ra, 08242, Manresa. 

Telèfon: 93 873 45 99 

Correu electrònic: fcamino@emi-manresa.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

 

http://xarxaempren.gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/serveis-de-la-xarxa-empren/informacio-i-orientacio-sobre-tramits-serveis-i-recursos/
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/serveis-de-la-xarxa-empren/tramits-per-iniciar-el-negoci/
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/serveis-de-la-xarxa-empren/informacio-i-orientacio-sobre-tramits-serveis-i-recursos/
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/serveis-de-la-xarxa-empren/tramits-per-iniciar-el-negoci/
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/serveis-de-la-xarxa-empren/assessorament-en-lavaluacio-i-elaboracio-de-pla-dempresa-idea-negoci-i-viabilitat/
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/serveis-de-la-xarxa-empren/formacio-en-gestio-empresarial/
http://xarxaempren.gencat.cat/ca/coneix-la-xarxa-empren/serveis-de-la-xarxa-empren/mediacio-per-lacces-al-financament/
mailto:fcamino@emi-manresa.cat
http://emi-manresa.cat/
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Gest! Associació de Professionals Sèniors al Servei del 

Territori a Manresa: 

Principals línies del servei: 

 Assessoraments i tutories. 

 Gestió i seguiment dels casos iniciats d’assessorament a emprenedors. 

 

Adreça: C/ de Castelladral, 5-7, (Palau Firal), 08243, Manresa. 

Telèfon: 93 874 85 62 

Correu electrònic: info@gestcat.cat 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

 

ACCIÓ- Agència per a la competitivitat de l’empresa- Delegació 

d’Acció a la Catalunya Central: 

Principals línies del servei: 

 Assessorament per a la internacionalització. 

 Cercador d’ajuts i convocatòries. 

 Assessorament sobre finançament. 

 Serveis per a Startups. 

 Processos d’acreditació. 

Adreça: C/ Alfons XII, 13, 08240 Manresa. 

Telèfon: 93 693 02 09 

Correu electrònic: info.accio@gencat.cat 

Web: Consulti-ho aquí.  

 

 

 

 

mailto:info@gestcat.cat
http://www.gestcat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat
https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/delegacions/catalunya-central/
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Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central: 

Principals línies del servei:  

Els Ateneus Cooperatius són l’espai de trobada, aprenentatge i reflexió col·lectiva, 
cooperació i transformació social per: 

 Visibilitzar l’economia social i cooperativa 
 Fomentar la creació de noves empreses de l’economia social 
 Generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris 
 Punt d’informació sobre economia social i cooperativa 
 Jornades i tallers 
 Acompanyament a mida 
 Formació 
 Laboratori de bones pràctiques i rèplica 

S’adreça a: 

 Emprenedores i emprenedors 
 Entitats de l’economia social 
 Empreses 
 Centres educatius 
 Gestories i assessories 
 Ciutadania en general 

Adreça: C/ Castelladral, 5-7 (Palau Firal),  Despatx 5 (Oficines CEDEM), 08243 
Manresa. 

Telèfon: 93 524 16 24 

Correu electrònic: ateneucooperatiucc@gedi.org 

Web: Consulti-ho aquí.  

 

Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a la Catalunya 
Central: 

Adreça: Carrer d'Alfons XII, 13, 08240  Manresa. 

Telèfon: 93 693 02 71 

Web: Consulti-ho aquí. 

 

mailto:ateneucooperatiucc@gedi.org
http://www.coopcatcentral.cat/xarxa-dateneus-cooperatius/
http://www.coopcatcentral.cat/xarxa-dateneus-cooperatius/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=15222

