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Qui no s’ha plantejat mai tenir la 
seva empresa o el seu negoci? 
Aquesta és una pregunta que qui 
més qui menys tothom es fa algun 
cop, especialment quan no es troba 
a gust desenvolupant la feina que 
fa o quan es troba en una situació 
de precarietat laboral... d’altres 
simplement tenen un esperit 
emprenedor que fa que la pregunta 
sorgeixi constantment. 

Es tracta d’una manera més de 
d e s e n v o l u p a r  l a  c a r r e r a 
professional mit jançant una 
act iv i ta t ,  amb un pro jecte 
empresarial... Ara bé, és molt 
important per tal d’aconseguir 
aquest objectiu tenir una idea clara 
d’allò que es vol, i ajuda força una 
idea creativa, les ganes d’innovar o 
de ser diferent, així com molt 
d’entusiasme i força imaginació. 

Un altre factor a tenir en compte és 
com fer-ho: individualment o bé de 
forma col·lectiva, valorant bé 
avantatges i inconvenients que 
cada elecció suposa. 

Per aconseguir bones idees 
empresarials s’han de tenir 
presents diferents aspectes:  

- detectar necessitats del mercat,  

- detectar una carència (descobrir 
alguna cosa que no s’està fent),  

- detectar una deficiència (alguna 
cosa que no es fa correctament),  

- buscar aplicacions possibles,  

- observar els canvis que es donen 
en la societat. 

Tot i així, posar en marxa una idea 
empresarial no és fàcil, ja que quan 
algú es proposa establir-se per 
compte propi es topa amb diverses 
dificultats: un entorn reticent als 
canvis, la complexitat de la 
tramitació administrativa, el 
finançament, manca de planificació 
i de previsió de possibles 

entrebancs... entre altres coses. 

Per mirar d’evitar-los, el primer que 
cal és fer la planificació estratègica 
de l’empresa: el pla d’empresa.  

Aquest ha de comptar amb els 
elements bàsics per dur a terme un 
projecte d’autoocupació: la capa-

citat (conèixer les possibilitats per 
tirar endavant el projecte), el 
producte o el servei, el mercat 
(oferta de productes, clients, 
proveïdors, etc.),  el finançament, 
l’organització i l’estructura... 

La figura de l’emprenedor/a ha de 
tenir un perfil creatiu, innovador, 
amb equilibri i capacitat de direcció, 
resolutiu, amb autonomia personal i 
molt afany de superació i capacitat 
per assumir riscos/responsabilitats. 

Tot i que hem de tenir en compte la 
forma jurídica de creació de 
l’empresa, l’emprenedor/a es pot 
beneficiar de certs avantatges: 
desenvolupa habilitats i exerceix la 
responsabilitat (és qui pren totes les 
decisions), se sent realitzat com a 
persona, treballa més motivat i obté 
més rendiment, té autonomia de 
treball (adapta les condicions 
laborals a les pròpies necessitats, 
tria companys, lloc de treball...), té 

una millora en la seva situació  i un 
major reconeixement social. 
Inconvenients: hi ha d’haver una 
disponibilitat total, no es pot gaudir 
dels mateixos drets que qui treballa 
per compte d’altri, els beneficis 
varien, la responsabilitat i el ritme 
de treball poden dur a l’estrés...  

Ajudes: 
Les persones que estan un temps 
concret treballant per l’empresa 
privada i no han esgotat la 
prestació contributiva, poden 
sol·licitar la capitalització de l’atur 
per invertir-lo en l’activitat laboral 
per compte propi. 

Altres programes o ajuts van dirigits 
a diferents destinataris: dones, 
joves, persones amb rendes baixes, 
etc. Us en podeu informar en els 
següents links: 

Departament de Treball de la 
G e n e r a l i t a t  d e  C a t a l u n y a          
http://www.gencat.cat/treball 

CIDEM (Centre d’Innovació i 
Desenvolupament Empresarial)
http://www.cidem.com/cidem/cat/ 

CP’AC (Servei d’autoocupació) 

http://www.autoocupacio.org/● 

AUTOOCUPACIÓ AUTOOCUPACIÓ   
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Programa de Crèdits 
d’Emancipació 

El termini per demanar Crèdits 
d’Emancipació està obert fins 
al 31 d’octubre de 2008. 
Es tracta d’un programa per 
facilitar l’accés de la gent jove (de 
18 a 35 anys) a l’habitatge i/o a 
la formació. És una iniciativa de 
la Secretaria de Joventut, a 
través de la qual el Govern avala 
els joves davant d’entitats 
financeres per obtenir crèdits 
amb unes condicions molt més 
avantatjoses que les del mercat 
per vies habituals.  

Així doncs, el termini de 
presentació de  sol·licituds és el 
31 d’octubre, tant per accedir a 
un habitatge (de compra o 
lloguer) com per accedir o 

millorar la formació. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
p o t e n c i a r  e l  p r o c é s 
d’emancipació del jovent i 
a c o n s e g u i r  q u e  d i s p o s i 
d’autonomia i independència 
econòmica. 

Aquest és un programa en el que 
intervenen diversos departaments 
i entitats: el Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, l’Institut 
Català de Finances i AVALIS 
Catalunya, el Departament 
d’Innovació, Universitats i 
Recerca, l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR), el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i el 

Departament de Treball. 

La documentació necessària a 
presentar és l’imprès de sol·licitud 
per triplicat (es pot descarregar 
de la web que citem a sota), el 
document d’identitat, el certificat 
d'empadronament històric (2 anys 
de residència a Catalunya), un 
certificat de convivència, la 
justificació dels ingressos i un 
contracte de lloguer o una 
escriptura de compravenda.  

Si la Secretaria de Joventut emet 
un certificat positiu de compliment 
dels requisits, l’entitat financera 
tramitarà el crèdit sol·licitat. Les 
entitats bancàries acollides a 
aquest projecte són diverses i 
consten a la web. 

Per a més informació consultar la 
web www.jove.cat, preguntar a 
qualsevol oficina de la Xarxa de 
Borses Joves d’Habitatge o al 
Punt d’Informació Juvenil que 
tingueu més proper● 

Diccionari de les ocupacions:                                                                           

Integrador/a Social                                                                                       

Integració social és un Cicle Formatiu de Grau Superior de l’àrea 
d’intervenció sociosanitària.  

La formació és de 1.700 hores (incloses les pràctiques). 

Les competències d’un/una integrador/a social són: 

- Programar, organitzar i avaluar les intervencions d’integració social, 

- Organitzar i supervisar les activitats d’atenció a les unitats de       
convivència, 

- Entrenar en l’aprenentatge d’habilitats d’autonomia personal i social, 

- Supervisar les activitats d’inserció ocupacional, tenint en compte la informació de cada cas o de cada individu, per 
tal d’aplicar l’estratègia i les tècniques adequades per al desenvolupament sociolaboral. 

Aquestes funcions aniran sempre supervisades per llicenciats o diplomats en Treball Social, Educació Social, etc. 
però el seu treball estarà integrat en equips multiprofessionals d’atenció sociosanitària i socioeducativa. 

Aquesta figura desenvoluparà la seva tasca en qualsevol sector de caràcter socio-educatiu-sanitari, és a dir en qual-
sevol organització que desenvolupi programes d’aquest estil. Poden ser administracions públiques  entitats priva-
des, centres de serveis socials, residències, centres d'acolliment, altres centres assistencials, centres 
d’ensenyament ordinari, centres d’educació especial, centres d’inserció ocupacional i professional, serveis d’ajut a 
domicili, centres psiquiàtrics, etc. 

És necessari disposar de determinades capacitats, com tenir capacitat de resolució de problemes, ser responsable, 
tenir capacitat d’organització, de relació interpersonal, d'autonomia, de treball en equip, d’iniciativa, entre d’altres● 

ACTUALITATACTUALITAT  

DADES D’INTERÈS 

ON ES POT CURSAR:  
IES Vidal i Barraquer 
Av. President Lluís Companys, núm. 1.  
CP 43005 Tarragona.  
Tel. 977212836 / Fax 977243103 
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En el nostre territori hi ha 
entitats i organitzacions que 
realitzen tasques de formació i 
assessorament a persones 
emprenedores entre els quals 
podem destacar: 

La Diputació de Tarragona 
ofereix un curs per analitzar la 
viabilitat, els objectius i 
l’estratègia de disseny de 
l’empresa. Es realitza en el 
campus virtual de la UOC, pel 
que és un curs no presencial, 
que consta d’una part de treball 
individual i una altra de treball 
en equip. No té cap cost i 
s’inicia al mes de novembre. 
Una vegada finalitzat el curs la 
Diputació de Tarragona 
s’encarrega de tutoritzar el pla 
d’empresa. 

Contacte: Organisme Autònom 
de Desenvolupament Local.  

Tel. 977249488.  

desenvolupament.local@ 

altanet.org 

La Universitat Rovira i Virgili 
disposa de la Càtedra URV-
Empresa, amb un servei de 
foment  de  la  c reac ió 
d’empreses. Faciliten informa-
ció i formació als emprenedors 
per ajudar a fer l’anàlisi del pla 

d’empresa i suport durant la 
seva implantació. També 
imparteix un curs de creació 
d’empreses per promoure 
l’esperit emprenedor dels 
estudiants de la URV i altres 
col·lectius en general. 

Contacte: Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials, 
Av. de la Universitat, 1 Reus. 
Tel. 977759893 / 977759826.  

emprenedoria@urv.cat o  

http://www.urv.cat/catedres/
emprenedoria 

El Centre de Formació 
d’Empreses i Serveis de 
Tarragona Viver Pau Delclòs 
realitza prospecció de recursos 
font de possibles activitats 
d’emprenedoria, suport tècnic i 
seg u im en t  d ’ i n i c i a t i ves 
empresarials, informació i 
assessorament de tràmits 
jurídics i administratius, 
subvencions i ajudes a nous 
emprenedors i tutoritzacions de 
projectes empresarials i plans 
de viabilitat. 

Contacte: Pl. del General Prim, 
6 Tarragona. Tel. 977252880. 

L ’ À r e a  d e  P r o m o c i ó 
Econòmica de l’Ajuntament 
de Salou ofereix un servei de 

suport a la creació d’empreses. 
Proporciona informació sobre 
t ràmi ts  lega ls ,  cà lcu ls 
financers, informació d’ajudes i 
s u b v e n c i o n s  i  s e r v e i 
d’orientació de mercats. 

Contacte:  

C/. Llobregat, 1-3 Salou. Tel. 
977309200. 

ICODE del Consell Comarcal 
del Tarragonès disposa d’un 
servei d’autoempresa i des 
d’on també, conjuntament amb 
l’Oficina de Serveis a la 
Joventut, s’organitza bi-
anualment el Concurs per a 
joves emprenedors, Fes un 
Pas endavant, adreçat a joves 
que han posat en marxa 
recentment un projecte 
empresarial a la nostra 
comarca. Ja s'ha dut a terme 
d u r a n t  t r e s  e d i c i o n s , 
englobades dins del marc de 
les accions de creació 
d'empreses i cal destacar que 
el 99% dels premiats continuen 
en funcionament de manera 
exitosa.   

Contacte:  

C/ Les Coques, 3 de 
Tarragona. Tel. 977244500.  

joventut@tarragones.org● 

HORARI D’ESTIU  

PIJ, PUNT DE SUPORT DE LA UOC I  

AULA D’ORDINADORS  

DE 9 A 14H DE DILLUNS A DIVENDRES 

EL SAL TORNA  

DE DILLUNS A DIJOUS DE 9 A 13H I... 
VISITA LA NOVA WEB www.saljove.cat 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al Tel. 
977244500 o bé a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS D’AUTOOCUPACIÓ 

OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT                
DEL TARRAGONÈS 
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