
Programa Tarragona 
 Economia Social i  
Solidària – TESS
Què és el TESS?
Programa formatiu gratuït d’acompanyament a l’emprenedoria  
de projectes d’economia social a la ciutat de Tarragona i entorn.

A qui va adreçat?
A persones emprenedores i col·lectius que tingueu una idea i vulgueu iniciar un 
projecte amb impacte social, ambiental o cultural positiu, una empresa social de 
recent creació (amb menys d’18 mesos d’antiguitat), o bé una entitat social que vol 
llençar una primera línia de negoci. 

L’economia social i solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o 
informals, individuals o col·lectives, que prioritzen la satisfacció de les necessitats de 
les persones per sobre del lucre i es caracteritzen per ser promotores del canvi social. 

Què t’oferim?
• Formació de 32,5 h de durada, en què abordarem tots els aspectes 

necessaris per a la creació del projecte empresarial: model de negoci, 
comunicació, màrqueting, intercooperació, cures i perspectiva de gènere, pla 
economicofinancer, competències per a emprendre, etc.  

• Assessorament i acompanyament integral durant tot el programa i, 
posteriorment, per part dels equips tècnics de Tarragona Impulsa i CoopCamp. 

• Connexió amb el teixit cooperatiu ja existent a la ciutat,  
que us pot ajudar en la creació i consolidació del vostre projecte.

• Suport en la difusió i visualització del projecte emprenedor. 



Tarragona Impulsa

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, s/n. Espai Tabacalera, Magatzem 1, 2a planta. 
Tel. 977 243 609
tarragonaimpulsa@tarragona.cat

Premis
• Espai d’incubació a l’espai de treball del pol cooperatiu de la ciutat de Tarragona 

(La Teulada) al millor projecte o iniciativa. 

• Premis TESS. Dotació econòmica per a les 3 millors iniciatives. 

Calendari
•  Període d’inscripcions: Del 6 al 20 de març.

•  Entrevistes de selecció: Finals de març 

•  Inici: 12 d’abril amb la sessió informativa i continua tots els dilluns, dimecres  
i divendres del mes d’abril fins el dia 12 de maig en horari de 9.30 a 12.00.

•  Les sessions tindran lloc a les instal·lacions de Tarragona Impulsa. Edifici de  
La Tabacalera (Avinguda Vidal i Barraquer s/n, M1).

Preu
Gratuït. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació   
de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i 
compta amb el suport del departament d’empresa i treball.

Inscripcions

Inscripcions a: 

https://tinyurl.com/tessTGN

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball.


