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Població
Sitges

Descripció:

Dades rellevants i aportació de valor:

El Centre d’Empreses Creatives és una
iniciativa de l’Ajuntament de Sitges per
a retenir el talent creatiu en un municipi
de llarga trajectòria cultural i artística.

El Centre d’Empreses Creatives de
Sitges ofereix a les empreses de nova
creació del sector de la creativitat, l’art i
la cultura un espai treball per iniciar la
seva activitat.

Facilita als emprenedors de la indústria
creativa espais de treball, contactes
amb altres empreses i suport en la
consolidació dels seus negocis.
L’objectiu és potenciar el creixement
d’un sector econòmic vinculat amb la
creativitat .
Ubicació:

El Centre d'Empreses Creatives està
situat al Sitges Centre de Disseny, antic
centre del grup Seat-Audi-Volkswagen,
en un agradable entorn.

A més dels espais físics de treball els
emprenedors reben assessorament i
suport amb la finalitat de facilitar el seu
creixement i consolidació empresarial.
Els emprenedors
informació
i
empresarial.

reben formació,
assessorament

A més es potencien espais de
networking per tal de compartir
coneixements i les activitats de
coworking o cooperació entre ells.

Accessibilitat:

L’estada és temporal, amb un màxim
de tres anys .

A cinc minuts del centre de Sitges.
Fàcil accés des de Barcelona i
Tarragona.

El centre és el referent de les empreses
creatives de la comarca.

Instal·lacions:
Deu despatxos de 15 m2 equipats
amb mobiliari, ordinador, telèfon i
fibra òptica.
Espai de networking, sala de
reunions equipada amb projector.
Accés 24 h tots els dies de l’any.

CONTACTE:
Àngels Torres
Departament d’Ocupació, Empresa
i Iniciatives Econòmiques
Ajuntament de Sitges
torresra@sitges.cat
Avinguda Cases del Sord, núm. 3.
08870 Sitges
Tel 93 894 40 61
www.cdec.cat

Espai

Viver d’empreses creatives

Avda. de Cubelles,88. 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. (+34) 93 810 07 22
agenciadedesenvolupament@nodegarraf.cat
www.nodegarraf.cat

