
 
 
   
 
 

 
Dimarts Emprenedor 

1r Coworking urbà: “creant sinèrgies entre empreses i 
emprenedors del municipi” 

El 31 de maig 2016 a les 19:00 h 

Un dels atractius de treballar en un espai coworking és el poder compartir l’espai i, per tant, les 
experiències, contactes i fins i tot clients amb els altres coworkers. 

Per què no redimensionem el concepte i el traslladem a l’àmbit de la nostra ciutat o poble?  

Per què no intentem col·laborar, crear sinèrgies, veure els punts comuns, com ens podem ajudar, com 
podem intercanviar contactes i feedback constructiu amb els nostres veïns empresaris? 

Però, sobretot, perquè no obrim als altres conciutadans del nostre univers empresarial el nostre 
enfocament i la nostra proposta de valor? I que ens donin la seva opinió o com ens poden ajudar o si 
saben on podem trobar els nostres clients? De ben segur així ens veurem més com a col·laboradors que 
com a competidors i entre tots farem més força i contribuirem a l’èxit del conjunt que serà també el nostre 
propi èxit. 

A través d’una sessió de networking dirigit, i amb  l’elaboració de fitxes individuals d’informació que 
compartirem, ens posarem en la pell d’un veí de l’ecosistema emprenedor de la nostra localitat. 

Què volem aconseguir? 

Primer de tot forjar bons contactes en el nostre entorn però, sobretot aconseguir donar veu a la nostra 
proposta de valor, rebre feedback constructiu dels nostres contertulis, i marxar cap a casa amb noms i 
cognoms de persones que ens poden ajudar a aconseguir clients. 

De la mà d’Ivan Utgé durem a terme un networking diferent: per primer cop a la demarcació de Tarragona 
fem que el networking sigui realment productiu i tingui resultats tangibles. 

Us hi animeu? 

               

 

 

 

 
 
Lloc:  Sala de Juntes – Ajuntament d’Altafulla 
 Plaça del Pou 1 
 43893 - Altafulla 
 
 
Inscripcions gratuïtes a la pàgina: http://events.urv.cat/go/31056dimartsemprenedors 

     

 

Dinamitzador i conductor de la sessió: Ivan Utgé
“M'agrada definir‐me com un comunicador i emprenedor 
en tot allò que faig. Actualment estic molt proper als 

emprenedors, ja sigui dins de l'acceleradora de Start‐up 
Catalonia, com ajudant‐los en estratègia de negoci, 
vendes i comunicació com a Freelance. Col∙laboro en 
Ràdio i TV locals, així com en formació en entitats 
privades i com a professor associat a la URV.” 


