
                              
 
 
 
 

Afterwork Emprenedor Nadalenc 

A La Selva del Camp 

El dia 21 de desembre de 2015 a les 19:00 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Us proposem fer una passejada guiada pel carrer major del poble tot coneixent els petits 
secrets que amaga: un poble que pel seu patrimoni històric és un referent a Catalunya. 
Acabarem la passejada al Castell del Paborde, construït el segle XII, residència senyorial de 
l’arquebisbe entre altres usos fins convertir-lo en un equipament municipal de primer ordre; 
allà se’ns oferirà una degustació de productes locals.  
 
Finalment, en un ambient distès, realitzarem un networking informal per conèixer-nos els uns 
als altres i saber més sobre la Xarxa del Club Coworking i la XECC (Xarxa d’Espais 
Coworking del Camp). 
 
Ens identifiquem amb l’eslògan “Un projecte que uneix persones i territori” i l’assimilem com a 
part intrínseca de l’objectiu d’URV Emprèn d’acostar l’emprenedoria al territori i fer-la arribar a 
tothom sigui on sigui a la demarcació per crear empreses de qualitat que ajudin a dinamitzar el 
teixit empresarial de les comarques tarragonines. Tant la Xarxa Club Coworking con la XECC 
són iniciatives emprenedores que, alhora, aglutinen altres projectes i els integren en un 
ambient de cooperació molt fructífer. 
 
Esperem l’assistència d’altres municipis propers a La Selva i de tots aquells que estigueu 
interessats en l’emprenedoria i vulgueu compartir les vostres inquietuds. 
 
Us hi esperem! 
 
Lloc de trobada a les 18:45: 
El Castell del Paborde  
Plaça de les Pletes, s/n 
43470 – La Selva del Camp 
 
  

Inscripcions gratuïtes a la pàgina: http://events.urv.cat/go/21125afterwork 

 
 

 

 

A quest any ens agradaria compartir els bons 
desitjos pel Nadal i esperem que el proper any 
estigui ple d’energia emprenedora.  
 
La Selva del Camp obre els seus braços i ens 
acull a nosaltres i a tots els que ens vulgueu 
acompanyar en un vespre màgic. 
 
De la mà de l’Ajuntament de la localitat i el Taller 
Coworking us convidem a passar un vespre 
emprenedor molt especial:  


