
 
 

 

 

 

 

� Espai d’atenció i assessorament per a persones emprenedores interessades  en crear una 

empresa i/0 en procés de gestió.

 

� Suport en la concreció i planifica

amp

 

� Foment d’intercanvi d’experiències pel desenvolupament d’idees de negoci des de la capacitat 

d’innovació i creativitat.

 

� Acompanyament en la gestió de processos de canvis i promoció de  les competències i 

màrqueting profes

 

Emprèn a Palamós
Sensibilització, motivació, orientació i formació en 

Espai d’atenció i assessorament per a persones emprenedores interessades  en crear una 

empresa i/0 en procés de gestió.

 

Suport en la concreció i planifica

ampliació de la xarxa de contactes.

Foment d’intercanvi d’experiències pel desenvolupament d’idees de negoci des de la capacitat 

d’innovació i creativitat. 

 

Acompanyament en la gestió de processos de canvis i promoció de  les competències i 

màrqueting professional. 

Ajuntament de Palamós | 
C/ Major, 56 -  17 230 Palamós |  Tel

Horari d’atenció:  de dilluns a divendres de 9h a 14h

Col·labora 

Emprèn a Palamós
Sensibilització, motivació, orientació i formació en 

Espai d’atenció i assessorament per a persones emprenedores interessades  en crear una 

empresa i/0 en procés de gestió. 

Suport en la concreció i planificació d’objectius empresarials, 

liació de la xarxa de contactes. 

Foment d’intercanvi d’experiències pel desenvolupament d’idees de negoci des de la capacitat 

Acompanyament en la gestió de processos de canvis i promoció de  les competències i 

 

Per a més informació i inscripcions
 

Ajuntament de Palamós | Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
Palamós |  Tel: 972 600 380 | orientacioprofessional@palamos.cat

Horari d’atenció:  de dilluns a divendres de 9h a 14h

Emprèn a Palamós 
Sensibilització, motivació, orientació i formació en competències emprenedores

Espai d’atenció i assessorament per a persones emprenedores interessades  en crear una 

ció d’objectius empresarials, elaboració del pla d’empresa i 

Foment d’intercanvi d’experiències pel desenvolupament d’idees de negoci des de la capacitat 

Acompanyament en la gestió de processos de canvis i promoció de  les competències i 

Per a més informació i inscripcions 

Àrea de Promoció Econòmica i Turisme 
: 972 600 380 | orientacioprofessional@palamos.cat

Horari d’atenció:  de dilluns a divendres de 9h a 14h 

competències emprenedores 

Espai d’atenció i assessorament per a persones emprenedores interessades  en crear una 

laboració del pla d’empresa i 

Foment d’intercanvi d’experiències pel desenvolupament d’idees de negoci des de la capacitat 

Acompanyament en la gestió de processos de canvis i promoció de  les competències i 

: 972 600 380 | orientacioprofessional@palamos.cat 


