MÓN LABORAL
EMPRENEDORIA

Món laboral
EMPRENEDORIA

MÓN LABORAL

EXEMPLES D’EMPRENEDORIA
ALTRES ENTITATS
Joves Empresaris Catalunya
<http://www.aijec.cat>
Entitat amb una gran oferta de servies i productes pels
seus associats, ja sigui per començar una empresa o ferla créixer. Entre d’altres gestiona una línia de ﬁnançament per a la creació i el desenvolupament de projectes
empresarials amb l’única garantia de la viabilitat del
projecte empresarial.

Banc de casos
<http://www.inicia.gencat.cat>
INICIA: per la creació d’empreses és un organisme de
la Generalitat de Catalunya que agrupa en una base de
dades casos de projectes empresarials per tal que els
nous emprenedors disposin d’eines per comparar i
contextualitzar les iniciatives.
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Secot : voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial
<http://www.secot.org>
Secot és una associació sense ànim de lucre. Els seus socis són professionals qualiﬁcats jubilats, prejubilats o en
actiu amb esperit altruista, que ofereixen la seva experiència i coneixements de gestió empresarial a qui ho necessiti.
Favoralia
<http://www.favoralia.es>
Favoralia és una xarxa internacional per fer i rebre favors. És una oportunitat per establir aliances amb especialistes de camps diversos.

MANERES D’EMPRENDRE
Up Social
<http://www.upsocial.org>
Busca, promou i classiﬁca idees creatives que millorin la
societat (la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat…).
ABC Franquicias
<www.abcfranquicias.es>
Directori especialitzat en franquícies. Empreses i professionals poden aconseguir els seus objectius de negoci
mitjançant la generació de contactes i la possibilitat
d’informar, comunicar i publicitar la seva activitat, productes i serveis.

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA
C. Tarragona, 32
Tel. 934 925 959
A/e: b.montcada.em@diba.cat
BIBLIOTECA CAN SANT JOAN
C. Turó, 45
Tel. 935 751 901
A/e: b.montcada.csj@diba.cat
http://bibliotequesdemontcadaireixac.blogspot.com
facebook: MiRaCultura

Al nou espai
MÓN LABORAL podreu consultar
diferents materials per la cerca de feina,
preparació d’oposicions, mercat de treball, psicologia, gestió empresarial i emprenedoria . D’aquest darrer tema hem
preparat una selecció de materials i recursos electrònics.
Si vols muntar el teu propi negoci i no
saps per on començar, la biblioteca et
guia per fer front al teu repte!!!

http://bibliotecavirtual.diba.cat

BIBLIOTEQUES
DE MONTCADA I REIXAC
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LLIBRES

LLIBRES

100€ startup : [ponte en marcha! : conviértete en
emprenedor y reinventa tu futuro].

Está todo por hacer : cuando el mundo se derrumbe,
hazte emprenedor.

Guillebeau, Chris

Madrid: Anaya Multimedia, DL 2013.
(681.1 Gui).
Almada, Ariel Andrés

Antiparo : [cómo crear tu propio trabajo].
Barcelona : Ediciones B, 2014.
(658.1 Alm).
Vis, Molina

Aprender a emprender: cómo nacen y se consolidan
los jóvenes emprendedores.
Barcelona: Conecta, 2013.
(658.1 Mol).
Samsó, Raimon

El codi dels diners : aconsegueix la teva llibertat
ﬁnancera.
Barcelona: Angle, 2013..
(658.01 Sam).
Vidal, Marc

Contra la cultura del subsidio : la microburguesia
low cost y su escassa iniciativa empresarial.
Barcelona: Gestión 2000,2010.
(658.1 Vid).
Zaragoza Domingo, Marta

Emprendre en clau de competències : el perﬁl
Emprenedor.

Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2012.
(658.1 Zar).
Torrent i Sellens, Joan

Emprende en temps de crisi : cap a les noves xarxes
de generació de valor.
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2012.
(658 Emp).
Tarragona, Eva

Emprenedoria i foment de l’ocupació en el medi
Rural.
Barcelona : Fundació Catalunya Europa, DL 2011
(338.91 Tar).

Garcia-Milà Pujol, Pau

Barcelona : Plataforma, 2011.
(681.1 Gar).
Medina, Agustín

Hoja de ruta para emprendedores
Madrid : Pirámide, cop. 2012
(681.1 Med).

REVISTES

Emprendedores
Madrid : Hachette Filipacchi.
Si voleu informació per tenir noves idees de negocis,
emprenedoria i gestió empresarial.

LEGISLACIÓ
Estatuto del trabajo Autónomo [ley y reglamento]
Espanya.
Madrid : Boletín Oﬁcial del Estado, 2009.
(351.83 Esp).

INSTITUCIONS OFICIALS
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC)
<http:www.diba.cat/slo>
La Xarxa de Serveis Local d’Ocupació és una xarxa formada per 150 entitats locals de la província de Barcelona. Aquestes entitats donen suport, assessorament i
acompanyament als emprenedors en la consecució dels
seus projectes.
A Montcada i Reixac::
Servei Local d’Ocupació
C/ Alt de Sant Pere 73
Tel. 93 564 85 05
E-mai: promocioeconomica@montcada.org
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Barcelona Empresa
<http://www.bcn.cat/emprenedoria>
Barcelona Activa és l’entitat de l’ajuntament de Barcelona dedicat a la promoció de la feina i l'ocupació, Barcelona empresa és la secció dedicada a l'emprenedoria.
És una entitat que ofereix molts serveis als emprenedors
i que sovint es citada com a un referent.
Entitats Adherides a Catalunya Emprèn
<http://catalunyaempren.gencat.cat>
Cercador d’entitats adherides a Catalunya Emprèn, el
portal de la Generalitat de Catalunya per a la creació
d’empreses.
Consorci per l’ocupació i la promoció econòmica del
Vallès Occidental
<http://copevo.cat>
Ofereix formació pràctica especialitzada en gestió i
desenvolupament empresarial com suport per la posada
en marxa de l’empresa.
El Copevo, forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn:
E-mail: crearempresa@copevo.cat
Tel. 93 7070707
A Montcada i Reixac es troba a :
C. Sant Sebastià. Tel. 93 5807642
Cambres de Comerç de Catalunya
<http://www.cambrescat.es>
Les cambres de comerç són un punt d’informació bàsic
per als emprenedors: assessoren, acompanyen, busquen
aliats….
Cambra de Comerç de Barcelona
<http://cambrabcn.org>
Impulsa cursos, serveis i projectes orientats als
emprenedors .

