
L'empresa municipal IDET-
SA, l'Ajuntament de Cambrils i
el Consell Comarcal del Baix
Camp van acordar el passat 20
de desembre agrupar-se per
col·laborar en el desenvolupa-
ment del "Programa de foment
de l'emprenedoria del Baix
Camp". El conveni preveu
atendre un mínim de 100
emprenedors durant el desen-
volupament del pla de treball
anual, gràcies al personal espe-
cialitzat en l'assessorament i
l'orientació. Aquest acord s'in-
tegra a la xarxa Catalunya
Emprèn, que aglutina les ini-
ciatives en aquest àmbit a tot
Catalunya. 

En la mateixa línea, IDETSA
ha signat també un conveni
amb la URV. Gràcies a l'acord,
els projectes empresarials de
Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant podran beneficiar-se
dels serveis de la Càtedra
d'Emprenedoria de la universi-

tat, que ofereix diverses línies
de suport als emprenedors. 

Continuen vigents els serveis
municipals de suport als
emprenedors, com el SAE, el
servei d’assessorament que
orienta els emprenedors en tot
allò que necessiten saber per
engegar un negoci. O l’oferta

d’espais, amb les naus dels
vivers d’empresa o la nova sala
de coworking com a punt de
treball cooperatiu. 

Suport a projectes agraris

Pel que fa a les noves subven-
cions, l'Ajuntament ha creat
una nova línia de suport als
negocis que es dediquin a
recuperar i comercialitzar pro-
ductes agraris i forestals. Els
ajuts, que oscil·len entre els
1.200 i 1.800 euros, s'ofereixen
per cobrir un percentatge de
les despeses pròpies de l'activi-
tat agrària, les derivades de la
transformació i comercialitza-
ció dels productes i les que
generin la recuperació del
territori per a fer possible
noves explotacions. 
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Més cobertura 
per als emprenedors

Nous convenis i subvencions permeten ampliar el ventall de serveis
als emprenedors de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
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L’espai de coworking és un dels serveis que es donen als emprenedors. 

Arrencar un negoci no és fàcil.
Però a Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant, cada cop és menys
difíccil. Els nous convenis subs-
crits, que permeten que el muni-
cipi s'adhereixi a la xarxa
Catalunya EEmprèn, i nous pro-
grames de subvencions com les
que s'atorguen a la producció i
venda de productes  agroalimen-
taris són les novetats dels
últims mesos, que s'afegeixen
a un ampli ventall on també hii
ha el Servei d'Assessorament a
Emprenedors, el SAE, o l'oferta
d'espais que configuren els
vivers dd'empreses o la zona de
COWORKING 'La cowmunitat'. 

El municipi s’ha
integrat a la xarxa
Catalunya Emprèn i
al servei de suport a
emprenedors 
de la URV


