INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D’OLOT
- AJUNTAMENT D’OLOT -

*Qui ets? Sóc Núria Zambrano, sóc Regidora de l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olot des de fa 3 anys i
treballo en els sector financer des de fa 25 anys.

*Què ofereixes ? Com Ajuntament

*Altres dades d’interès:

Aquesta és la segona vegada que fem un
fòrum d’oportunitats a Olot, comptem amb el
suport del Fòrum Imagina, i de l’Ass. De
Joves Empresaris que ens ha donat suport.
Ens va semblar una proposta molt interessant
per donar suport als nostres emprenedors, i
és per això que avui estem aquí.

oferim un espai de trobada i l’oportunitat de
posar en contacte gent que “ofereix” amb
gent que “necessita”i que d’aquesta unió
surti una petita, mitjana o gran empresa
que contribueixi a disminuir l’atur a la
nostra comarca.
A més, us posarem a disposició
posteriorment un servei de mentoratge que
us faran els nostres “secotistes” (persones
amb molta experiència que assessoren i
acompanyen els nostres emprenedors),
ajut a confeccionar el vostre pla d’empresa
i tot el suport que sigui possible per poder
tirar endavant la possible col·laboració.

FORUM IMAGINA -ENTRENAMENT A EMPRENEDORS -

*Qui ets? Fòrum Imagina, Assoc. per a Emprenedoria, està
formada per una xarxa d’empresaris i mentors, que tenen com
a principal objectiu dinamitzar i ajudar al creixement econòmic
comarcal, mitjançant el suport a l'emprenedoria, i a la creació i
consolidació d'empreses.

*Què ofereixes ?
•Entrenament per ajudar a tenir èxit.
•Acompanyament en el desenvolupament
del projecte.
•Promoció en diferents Fòrums.
•Suport en la idea i pla d’empresa.
•Cerca de col·laboradors i inversors.
•Formació en competències Emprenedores
•Suport dels nostres mentors i mecenes.

ASSOCIACIÓ DE JOVES EMPRESARIS DE GIRONA (AjeG)

*Qui ets?
Delegat de l’associació a la zona de la Garrotxa. Enginyer
industrial. Soci de l´AjEG des de l'any 2012 en representació
de Plana Hurtós Enginyers, SLP; empresa d'enginyeria
industrial ubicada a la Garrotxa des de l'any 2003.

*Què ofereixes ?

*Altres dades d’interès:

Fundada l'any 1996 l‘Associació de Joves
Empresaris de Girona es crea per atendre
a les necessitats d'informació, formació,
finançament, assessorament, investigació i
perfeccionament de les empreses
associades. I alhora servir d'òrgan d´ unió i
coordinació entre els seus membres
fomentant l'esperit de solidaritat entre ells.

GIROLEX SCCL.
Espai jurídic
OBJECTIUS FORUM OPORTUNITATS ANY 2013.
Despatx a Olot.
Col·laboració amb altres professionals per donar
un servei integral als meus clients.
QUÈ HE ACONSEGUIT?
Despatx a Olot.
Col·laboració.
Nou projecte empresarial.
VALORACIÓ I CONSELLS.
Molt positiva i enriquidora.
Perseverança en els nostres objectius.
Agafar les adversitats com a reptes.
Crear contactes.

Qualitat
Varietat
Proximitat

Tecnologia
Seguretat
Comoditat

NOU SERVEI DE COMPRA ONLINE A LA PLAÇA
MERCAT D’OLOT

I ARA VOSALTRES.....
QUÈ NECESSITEU ?
QUÈ OFERIU?

ECOGARROTXA, L’ecologia a taula
Qui ets? ECOGARROTXA, S.L. Especialitzats en
assessorament en producció ecològica, i xarxa de
distribució d’aliments ecològics a domicili.

Què necessites?

Quin projecte tens? Desenvolupar la
producció ecològica a la comarca,
acompanyat per estructures comercials
de venda directa que permetin
incrementar el marge net i acostar el
productor al consumidor.
Organització de classes de cuina ràpida i
saludable per particulars i escoles.

1) Ens cal desenvolupar estratègies de
distribució conjunta per tal de minimitzar
les despeses derivades de la mateixa,
punts de recollida, transport i
col·laboracions comercials, especialment a
grans ciutats.
2) Un espai per poder organitzar els cursos
de cuina i gravar vídeos de cuina.

Què ofereixes?
Pàgina web en funcionament i treball en
xarxes socials.
Coneixement tècnic.
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COMUNICACIÓ PER A TOTS
Qui ets?
Patrick Agut Klose
Assessor de comunicació corporativa i llicenciat en Publicitat i
Relacions Públiques.

Què necessites?
Quin projecte tens?
La creació d'una empresa especialitzada en
oferir serveis de comunicació professionals a
les petites i mitjanes empreses, les start-ups i
als emprenedors.
Aquests serveis tenen un gran impacte a
l'hora d'impulsar una empresa i fer-la més
competitiva, però sovint no es troben a l'abast
de les empreses que no disposen d'un elevat
pressupost.
El projecte “comunicació per a tots” té la
manera de canviar aquesta situació!

- Col·laboradors que vulguin participar en
el projecte.
- Persones amb contactes: empreses,
associacions, periodistes.
- Disseny web, disseny gràfic i oficina a
Girona.

Què ofereixes?
- Serveis d'assessorament en comunicació
i màrqueting per impulsar el vostre
projecte.
- Inclusió com a professional associat de
l'empresa.
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Franquícia CITYLIFT a OLOT.

Qui ets?
1ª Cadena de Franquícies d'ASCENSORS i ELEVADORS:
MANTENIMENT de qualsevol marca i model.
REFORMES i MODERNITZACIONS.
VENDA de nous aparells, amb o sense OBRA CIVIL.
QUALITAT de Servei, PREUS ATRACTIUS i Oferta FLEXIBLE.
Des de 2002 - 33 oficines – Creixement interanual +25%

Què necessites?

Negoci en SECTOR SEGUR i RENTABLE.
[2.200 M € / any]

PROTEGIT PER LLEI, tot ascensor està obligat a
tenir contracte de manteniment i a pagar-lo.
Es genera cartera de clients que cada any paguen
quota.

Una persona amb esperit emprenedor i ganes de menjar-te el
món.
Dots comercials, empatia, ser dinàmic.
Inversió inicial.
No necessites experiència ni coneixements del sector.

Què ofereixes?
UN NEGOCI PER A TOTA LA VIDA,
estable i rentable, on cada any es guanya més
de manera segura.
AMB MARCA FORTA i A L’ALÇA,

TÈCNICS A CÀRREC NOSTRE.
POCS COMPETIDORS
(i amb seu americana).

a Olot = 1 sola empresa

i AJUDA CONTÍNUA.
Formació integral i recolzament.
Publicitat i promocions.
Fàcil gestió i tècnics a càrrec nostre.
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OG. RETAIL DESIGN STUDIO
Qui ets? JORDI PARCET, arquitecte tècnic i arquitecte
superior I SANDRA BARCONS, arquitecta superior i retail
designer.
OG està formar per un equip de joves arquitectes amb una
clara vocació al disseny que ens ha portat a aconseguir
premis i reconeixements, tant nacionals com internacionals.

Què necessites? Gent atrevida

Quin projecte tens? L’objectiu
del RETAIL és definir l’estratègia que una
empresa ha d’aplicar com a resposta a les
necessitats i desitjos del consumidor. El
disseny de l’espai comercial és un factor clau
d’èxit en un negoci, per això a OG creem
espais únics, optimitzats i rendibles a
través del Retail. Busquem generar
experiències al consumidor final gràcies a
l’arquitectura comercial, on marca, disseny
i construcció s’uneixen per aportar valor al
negoci.

i emprenedora que cregui en el projecte i
pugui complementar-nos amb les
diferents fases del desenvolupament d’un
projecte de Retail.

Què ofereixes? Oferim un servei
integral que avarca totes les fases del
desenvolupament d’un projecte, des de la
recerca de l’immoble fins a l’execució
de l’obra, passant pel concepte, disseny
de l’espai comercial, disseny gràfic
corporatiu, naming i merchandising.
Així com tots els aspectes tècnics,
pressupostos i llicències.
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ÀREA DE SERVEI A LA GARROTXA
Qui ets?
Toni Beltran, emprenedor.
Gestió de serveis de grua a Europa.

Què necessites?
Quin projecte tens?
Creació d’una àrea de servei, amb servei de
restauració, hoteler, mecànica de camions,
pàrquing per camions, serveis de turisme,
entre d’altres.
Es detecta l’interès a través d’una necessitat
detectada, per l’obertura de la nova via que
s’obrirà a Olot.

Gent que vulgui col·laborar amb el
projecte.
Donar opinions, col·laboració dins el
projecte de l’àrea de serveis de la
Garrotxa, pàrquing de camions, mecànica,
restauració, hotel, entre d’altres.
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MOTOFAST.
Qui ets?
Pol Berbel i Raspall.
El meu currículum sempre ha estat lligat a la vesant tècnica
del sector de l’automòbil i la motocicleta durant 38 anys.

Què necessites? Necessitem implantar dins el

Quin projecte tens?
Dins el sector de la motocicleta actualment el
nostre projecte seria consolidar la nostre
imatge com empresa referent dins de la
Garrotxa oferint experiència, qualitat, servei i
preus econòmics.

mon virtual la nostre presencia, per aixó necessitem
d’alguna empresa o free lance que ens ajudi a
posicionar-nos dins aquest mon.Explicant el nostre
“know-how” i ensenyant a tothom com fem la feina que
mes ens agrada.
Tan mateix i si el resultat acompanyes positivament es
podria arribar a franquiciar el nostre mètode i implantarho en altres instal·lacions.

Què ofereixes?
1.- Oferim la nostre experiència dins el sector.
2.- Podem facilitar les nostres instal·lacions per poder
fer tot allò que es necessiti des de un punt de vista
tècnic.
3.- En cas de consolidació i que hagués prou interès en
el nostre projecte es podria arribar a fer societat
d’aquesta nova explotació (franquícia).
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DISSENY GRAFIC
Qui ets? Teia Boada Font. Sóc dissenyadora gràfica. Em vaig llicenciar
en Belles Arts en l’àmbit de disseny gràfic (fa molts anys, el 91). Des de
llavors que visc del món del disseny gràfic. Quan encara era a Barna vaig
treballar en un parell d’estudis gràfics. Aquí a Olot vaig treballar en gràfiques,
i empreses relacionades amb les gràfiques. Al 99 vaig em vaig associar i
formar una empresa de disseny i fotografia. I el 2007 vaig continuar pel meu
compte realitzant feines de gràfic i publicitat per empreses i entitats.

Què necessites?

Quin projecte tens?
M’agradaria formar part d’una estructura més
gran. Poder tenir més entitat a l’hora d’oferir
serveis d’imatge i publicitat. El meu projecte
és col·laborar per créixer.

Gent amb qui compartir coneixements,maneres de fer, amb afinitat
per poder col·laborar o iniciar un projecte en comú.
Necessito millorar aspectes tècnics /web- xarxes socials, per
exemple.
Considero que col·laborant amb altres pots obrir el teu camp de
contactes, fer projectes que un sol no pot fer i també oferir serveis a
més gent.

Què ofereixes?
Ofereixo la meva experiència com a dissenyadora.
He tingut sempre bona relació i bon tracte amb els clients.
Resolutiva en els treballs. He treballat en àmbits diversos:Turisme,
industrial, comercial… realitzant feines de tot tipus,
Imatge corporativa, catàlegs, revistes..
La meva web www.boadagrafic.com
Ara l’estic renovant ja que no surten els treballs dels últims quatre
anys.
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GESTIÓ CULTURAL, COMMUNITY MANAGEMENT
I TIC
Qui ets?
Edurne Bordas. Educadora Social. Gestora cultural.
Community manager. Formadora noves tecnologies.

Què necessites?
Necessito un/a coach que em pugui
orientar en com enfocar la meva activitat
empresarial.

Quin projecte tens?
Dóno serveis en temes de Xarxes
Socials, Web , Formació i TIC

Què ofereixes?
Ofereixo els meus coneixements sobre les
TIC, xarxes socials, creació de webs,
posicionament a cercadors, formació en
TIC.
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www.ecopdegas.cat mobilitat elèctrica
Qui ets?
Sóc l’Alfred Bosch i Bravo i porto quasi cinquanta anys al
servei de la mobilitat en bici i moto petita. Cap a finals de
mil·lenni m’interesso per la electromobilitat primer amb ebikes
(Yamaha PAS) i després amb e-scooters i emotos.

Què necessito?

Quin projecte tens?
El 2008 copdegas passa a ser ecopdegas
assumint que el futur ha de ser sostenible,
avui tinc representació oficial de les millors
marques i cerco punts per engrandir la
exarxa.

Els interessats hauran fer-se usuaris a fi
d’incorporar gradualment la línea de
productes ecopdegas així com
promocionar els productes amb events de
tota mena.

Què ofereixo ?
Els col·laboradors del projecte tindran
suport i formació a disposar (contacte pels
canals disponibles) a fi d’implantar la
mobilitat sostenible al àmbit de la seva
influència.
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D-AQUÍ LA GARROTXA
Qui ets?
Sóm Inès Carrillo i Joëlle Cardús, sòcies de D-aquí s.c.p.,
emprenedores i amb una àmplia formació i experiència en
diverses àrees vinculades al territori i al turisme.

Què necessites?
- Patrocinadors o promotors del projecte

Quin projecte tens? D-aquí La Garrotxa
ha creat 8 paquets regal d’experiències
turístiques de la comarca de La Garrotxa.
Els paquets van acompanyats d’un petit
producte local a mode de tastet.
Les experiències són de restauració,
allotjaments i activitats.
Es tracta d’un producte original, de qualitat i
de proximitat.

- Punts de venda i distribució
- Contactar amb possibles usuaris i
compradors dels serveis que oferim

Què ofereixes?
Podríem aportar regals d’empresa
personalitzats i organització
d’esdeveniments com a intercanvi a les
aportacions rebudes.
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INSTAL.LACIONS INDUSTRIALS A COMPARTIR
Qui ets?
FINA CLOTET
Propietària de les instal·lacions

Què necessites?
Persones que busquin instal·lacions on
establir-se, preferiblement, encara que no
necessariament en la elaboració
d’embotits.

Quin projecte tens?
Possibilitat de compartir unes instal·lacions
que fins la data han estat destinades a fàbrica
d’embotits per facilitar l’inici de noves
activitats.

Què ofereixes?
1500 metres edificats. Instal·lacions ,
maquinaria i utillatges aptes per la
elaboració d’embotits, gratuït durant el
temps inicial de l’activitat .
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ELABORACIÓ DE CROQUETES ARTESANES
Qui ets? Xavier Colomer Mora
Experiència laboral en diferents administracions públiques en
temes de polítiques actives d’ocupació i gestió de
subvencions. Experiència empresarial en el sector serveis.
Cap de producció d’una entitat social.

Què necessites?
Poder compartir una sala blanca per
l’elaboració del producte, o la cuina d’algun
restaurant amb l’única finalitat d’abaratir
costos.

Quin projecte tens?
Elaboració de croquetes amb producte
convencional i ecològic. La idea és distribuir-lo
a restaurants i venda en fires temàtiques.

Què ofereixes?
Cobrir un nínxol de mercat amb
expectatives de creixement. S’ha realitzat
una petita prova (des de novembre de l’any
passat) en un restaurant del Baix Empordà
i el producte ha tingut molt bona acollida.
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EL MON DE PAU
Qui ets?
Sóc la Cristina Escalona. Sóc artesana tèxtil i fins ara he
venut els meus productes en mercats artesanals.
Jo mateixa faig el disseny , el patronatge i la confecció dels
meus productes.

Què necessites?

Quin projecte tens?
Distribució i venda a botigues i venda directa
per Internet d’una línea d’accessoris enfocats
als nadons i als pares com bolquers de tela,
coixí de lactància, fulards porta bebès, bolso
canviador. Són productes que els estàndards
són cars però que mitjançant el reciclat de
roba es poden abaratir els costs.

Roba reciclada i punts de venda on oferir
la possibilitat de que la gent interessada
porti la roba que vol per a la fabricació de
les peces (mantes de llana, teixits polars ,
tovalloles o llençols de cotó i camises o
jerseis)

Què ofereixes?
Descompte en els productes , disseny de
la pagina web i qualssevol traducció de
l’anglès al castellà.
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TERRENY DE 690 m2
Qui ets?
Teresa Fàbrega, actualment estic treballant.

Què ofereixes?El terreny del qual

Quin projecte tens?
Disposo d’un terreny de 690 m2 al Carrer
França, just al costat del CME. Hi havia hagut
cultiu.
Actualment està
malmès. El terreny
És ideal per un cultiu
ecològic o activitats
educatives.

disposo per tal de que s’hi pugui fer algun
tipus de cultiu o alguna activitat que hi vagi
conforme.
A llarg termini, i si l’explotació funciona,
voldria formar-ne part. Disponibilitat:
Finals d’estiu (agost)

24 d'abril de 2014 a Olot. Institut Municipal de Promoció d’Olot

REPTE TERRITORIAL SC
Qui ets?
Isabel Junquera i Muriana. Llicenciada en Ciències Polítiques i
Màster en Dret Ambiental. Sòcia fundadora i gerent de
REPTE TERRITORIAL SC
(www.facebook.com/repteterritorial).

Què necessites?

Quin projecte tens?
A inicis del 2008 vam fundar la consultoria en
temes de sostenibilitat. Hem anat treballant en
diferents especificitats i actualment ens
centrem en consultoria turística (sector públic i
privat), secretaria tècnica de projectes,
participació ciutadana i formació. Actualment
hi treballem 2 persones: Esther Canal i Danés
i jo mateixa.

1) Suport en temes de comunicació, planificació
de tasques i reducció de despeses fixes
(possibilitat de compartir local).
2) Necessito també conèixer professionals d’Olot
i de la comarca per a ampliar la xarxa de
contactes.

Què ofereixes?
Assessorament en sostenibilitat a l’hora de crear
un negoci o per a la seva millora.
Oferim també suport puntual en projectes en què
es necessiti un cop de mà de persones àgils en
la gestió i en la resolució d’incidències de darrera
hora. La nostra trajectòria ens ha ajudat a ser
“optimitzadores de solucions”.
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FRAME GIRONA

Qui ets ?
Joan López Pinto.
Gironí i garrotxí d'adopció. Publicitari i dissenyador en
constant reinvenció. Coowner de l'agencia Frame Girona

Què necessites?
Cerco gent que em pugui donar suport al
departament comercial.

Quin projecte tens ?
Tinc una agència de comunicació a Olot i
cerco posicionar-me i augmentar quota de
mercat a la Garrotxa

Què ofereixes?
Anàlisi i assessoria en comunicació
empresarial
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ZIBUSCA; buscador online de combust. domèstic.
Qui ets? David Martínez Molina, 35. Olot. Enginyer Industrial.
He treballat i treballo com a tècnic en activitats com la
legalització d’instal·lacions. Empreses amb les que col·laboro:
Unió d’empresaris de la construcció, Energi (enginyeria
energètica gironina), Qntrolfoc...

Què necessites?

Quin projecte tens?
La funció de l’empresa és posar en
contacte
els
distribuïdors
de
combustibles per a la llar i els seus
clients. Es tracta d’una pàgina web del
tipus “cercador”, on en menys de 10 segons, el
consumidor de combustible pot fer una recerca dels
distribuïdors de la seva zona, per exemple un client li
interessa conèixer quins distribuïdors de pellet
existeixen a Olot i quins preus tenen cadascun d’ells.

M’agradaria trobar un “parner” per poder
comentar
les
diferents
estratègies
empresarials i sobretot comercials. Tot el
meu entorn té una bessant molt tècnica i
això no és bo. Ja que de res serveix si
tothom veu les coses de manera semblant
a mi.

Què ofereixes?
Puc oferir assessorament energètic y puc
respondre consultes de temes tècnicolegals a l’hora d’obrir un negoci.
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NÚVIA “selfie”
Qui ets?
NURIA PAGUINA RIERA , dissenyadora i patronista formada
en disseny a BAU (Barcelona) i en patronatge a l’IES Garrotxa
Olot), he treballat a l’estudi creatiu de la dissenyadora coreana
Julie Sohn i com a cap de patronatge de Massimo Dutti
B&G, i al departament de noi de Bershka., entre d’altres.

Què necessites?

Quin projecte tens?

Núvies inconformistes i
amb una forta personalitat , que no els agrada el
què ofereix el mercat actual del sector. La qualitat
dels teixits, la combinació de diferents textures, la
senzillesa de les formes i la comoditat, són les bases
d’aquest projecte empresarial.
Guiar a la clienta a dissenyar el seu propi vestit,
ajudant-la a realçar les seves virtuts corporals i
dissimular-ne els defectes.
Fer-la formar part del procés de creació donant un
tracte proper i personalitzat.

Necessitaria un pis-atélier a on poder
donar un tracte personalitzat a la clienta i a
on es respiri un ambient de “taller de
sastres-modistes” de l’epòca del
Modernisme.

Què ofereixes?
Coneixements en matèria tèxtil,
tendències, disseny patronatge, qualitat
en la confecció de les peces i estilisme.
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LA PLAÇA MERCAT ON-LINE
Qui ets?
Projecte compartit entre l’Associació de Placers de la Plaça
Mercat d’Olot i Volcànic Internet, S.L.
Carles Riera (Associació de Placers)
David Jané (Volcànic Internet)

Què necessites?

Quin projecte tens?
Facilitar la compra del producte de la Plaça
Mercat a través d’una plataforma de venda on
line.
Actualment la Plaça Mercat disposa de 19
establiments que ofereixen producte fresc,
variat i de qualitat
Volem ampliar el projecte facilitant la gestió i
la recepció de la compra a domicili.

Una persona autònoma amb disponibilitat
aproximada de mitja jornada amb
coneixements bàsics informàtics i vehicle
de transport propi.
La seva feina seria gestionar les comandes
que arribin a través de la web, preparar-ne
el contingut amb els placers i fer-ne el
lliurament al client final.

Què ofereixes?
Arribar a un acord basat en un percentatge
sobre les vendes gestionades.
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DoDesire
Qui ets? Marc Traver Serra (Co-fundador i CEO)
Enginyer informàtic per la Universitat de Girona, Postgraduat en Comunicació
i Marketng Digital per la Universitat Autònoma de Barcelona i amb estudis
d'Enginyeria Multimèdia per la Universitat Ramon Llull de Barcelona.
Anteriorment he exercit com IT analyst i project manager gestionant projectes
de diferents sectors, des d'implementacions de productes de tercers,
integracions fins a desenvolupaments propis.

Què necessites?

•Quin projecte tens?
DoDesire és una plataforma de comerç
electrònic basada en agrupació de demandes,
on els consumidors expressen els seus desitjos
i les empreses els compleixen.

Busquem una agència de comunicació
per promoure la marca DoDesire i generar
un determinat volum de massa crítica. Així
com un expert en comerç electrònic per
enfortir les nostres aliances estratègiques
amb proveïdors.
Per ambdós perfils estem oferint entrar amb
un 5% d’equity dins l’empresa.

Què ofereixes?
Assessorament expert dins el món de
l’emprenedoria des de l’inici fins a l’obtenció
del producte final.
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ESPAI DE RESTAURACIÓ PER COMPARTIR
Qui ets? Sóc la Gemma Monroig, una enamorada de la cuina, de la nutrició, de
l’esport, del ball, de la psicologia i del tracte amb les persones.
Sempre he desenvolupat la meva trajectòria professional en l’àmbit d’empresa, dins
de la branca d’administració, fins que vaig voler acomplir una il.lusió personal i em
vaig convertir en la cuinera i responsable del restaurant Portal del Mar de Santa
Pau. En l’actualitat, també estic cursant un grau de Psicologia per la UOC i
treballant com a formadora.

Què necessites?
Gent emprenedora i entusiasta que tingui una idea interessant
per desenvolupar tallers, activitats, xerrades,sessions de venda o
qualsevol altre format d’intercanvi de coneixement i que estigui
cercant un lloc per desenvolupar-ho.
Persones que disposin d’una xarxa compartida d’interessos
amb altres persones i que vulguin implicar-se en l’organització de
l’event, aconseguint formar el grup necessari per tirar endavant
l’activitat.

Quin projecte tens?
Establir col.laboracions amb persones
emprenedores per tal d’organitzar tallers i
activitats que puguin desenvolupar-se a
l´espai de restaurant del que jo disposo.

Què ofereixes?
El local i/o cuina d’un restaurant a Santa Pau que de dilluns a
divendres roman tancat i que es podria destinar a la celebració de
diferents tallers i activitats.
Un espai tranquil,.aïllat de sorolls, que disposa d’una sala amb
una capacitat màxima per a 20 persones, amb wiifi , al costat del
preciós Mirador del Portal del Mar de Santa Pau i, com no! amb
servei de bar, dinars i càtering!
Fusionar el plaer de l’aprenentatge amb el del paladar tot
combinant la formació o taller amb un coffe break, un brunch, un
aperitiu, etc.
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+ MUS

Qui ets?
Pau Castanyer Bachs.
Músic. Compositor, director, instrumentista i pedagog.

Què necessites?

Quin projecte tens?
CENTRE D’ACTIVITATS CULTURALS
Xerrades, fòrums, col·loquis
Classes de música.
Formació de grups musicals.
Audicions musicals.
Sessions Culturals.
Musicoteràpia.
+ altres serveis culturals

Local a compartir.
Assessorament legal i informàtic per
l’activitat.
Professionals col.laboradors del món de la
cultura: pintors, arts plàstiques, culturals
etc...

Què ofereixes?
Iniciar l’activitat conjuntament i compartir el
rendiment.
Serveis musicals.
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