Viure

I TREBALLAR
ÉS POSSIBLE!

Programa operatiu per a la captació de
noves empreses i talent a Solsona, Olius i Cardona

Benvingut al territori
on empresaris i
empresàries, els i les
treballadores i famílies

viuen i
treballen

Benvingut!
Treballar a minuts de
casa i de l’escola dels
teus fills.

Circular sense
semàfors.

Dinar entre setmana
amb la teva família.

Estar rodejat de
boscos, muntanyes i
vies verdes.

Viure i treballar a una
hora del mar i a mitja
hora de la neu.

Viure més tranquil,
amb menys estrès.

Ferran Estruch
Alcalde de Cardona
Empresaris i empresàries, treballadors i
treballadores, benvinguts a Cardona, un
poble de més de mil anys d’història, als peus
d’una de les fortaleses més importants del
país i al costat d’un recurs natural excepcional que us espera amb els braços ben oberts.

On la proximitat
entre administració,
empresaris/es
i treballadors/es

és màxima

David Rodríguez
Alcalde de Solsona
Empresaris i empresàries, treballadors i
treballadores, benvinguts a Solsona.
Us convido a que us passegeu pels nostres
singulars carrers i places i descobrireu una
ciutat amb un important pòsit d’història i
tradició on viure i treballar s'esdevé una realitat.

Marc Arnau
President de l’Associació
d’empresaris per al Solsonès
Ajudem a millorar i fer crèixer el teixit empresarial sense descuidar la qualitat de vida de
les empreses i persones treballadores i també
volem ajudar-te a tu.

Josep Garcia
President de l’Associació
d’empresaris de Cardona
Representem els interessos col·lectius de les
empreses i els empresaris i empresàries davant
de les administracions i de qualsevol entitat o
institució. Ens tindràs sempre al teu costat.

Posem a la teva
disposició un dispositiu

d’atenció a les empreses
excepcional i únic fruit del
pacte territorial per a la
qualitat de vida de les
persones a través de la
millora del teixit productiu,
el medi i l’ocupació
Finestra única empresarial
Informació i orientació
als empresaris/es i
treballadors/es
Assessoraments altament
especialitzats
Cerca de treballadors/es
Club de l’Autònom
Espai de coworking

Milers de m2 industrials
esperen la teva empresa.

Condicions molt
favorables

Creació de relacions entre
empreses i professionals
autònoms
Orientació i suport en la
redacció de plans de negoci
per a persones emprenedores

Naus i parcel·les
disponibles en venda
o lloguer
Totes les zones industrials
estan dotades dels serveis i
subministraments bàsics.

Cardona

Solsona

Volem que vinguis
al territori

Jordi Gavaldà
Director de fàbrica
AMES Group
Què és el que més valores de viure
i treballar al territori?
La tranquil.litat, el nivell d'estrès i veure
a la família créixer en un entorn sa i saludable

Albert Espinalt
Director de Marketing i Vendes
COMPACT HABIT
Com consideres la relació que té
l’Ajuntament i l’administració local
en general amb l’empresa?
Molt bona relació amb l’Ajuntament
i l’Agència, molt bé!.

Joan Vila
Gerent - TREPOVI

On el 99%
dels empresaris/es i
treballadors/es valoren
amb

un
excel·lent

Com valores el viure i treballar
a Solsona i a Cardona? De l’1 al 10, un 10

Olga Clotet
RRHH-Human resources manager
VIDMAR GROUP
Teniu necessitat de contractar nous treballadors/es?
Estem creixent any rere any i necessitem
ampliar la nostra plantilla de professionals.

Aquests són alguns
dels equipaments i
serveis que tindràs
5 llars d’infants, 7 escoles
d’infantil i primària, 4 centres
de secundària, batxillerat i
formació professional,
2 escoles de música, 2 escoles
d’adults, 1 escola agrària,
1 unitat d’escolarització
compartida.
2 biblioteques, 5 museus, més
de 7 espais i llocs d’interès
cultural, Castell de Cardona,
Muntanya de Sal de Cardona.
3 centres d’atenció primària,
3 residències per la gent gran,
3 casals de la gent gran, més
de 3 associacions amics de la
gent gran, 1 entitat pro
capacitats diferents.
1 ludoteca, 4 complexos
esportius, 2 teatres, 1 cinema,
1 rocòdrom, 1 skatepark, més
de 3 piscines municipals.
més de 200 km de rutes i
senders, 1 estació d’esquí alpí,
1 escola d’esquí, més de 5
activitats esportives al medi
natural per triar.
2 centres per congressos i fires,
1 espai de coworking,
1 viver d’empreses, 1 delegació
cambra de comerç, 1 centre
tecnològic, més de 7 entitats
econòmiques, més de 7 sales
d’actes per esdeveniments,
catàleg de serveis bàsics i
especialitzats per empreses.

Nosaltres
t’acompanyem
1

Contacta amb nosaltres.

2

Ens fas saber les teves
necessitats industrials.

3

Cerquem el millor espai
i condicions.

4

Et convidem a visitar-nos
i conèixer la zona.

5

T’oferim reunir-te amb
les autoritats.

6

T’ajudem en els tràmits.

7

T’acompanyem durant
tota la implementació.

8

Estem sempre al
teu costat.

Benvingut!

Ets una empresa
en expansió
i valores l'entorn natural?

T'
e
stem
esperant

Viure i treballar? o treballar i viure?

Tu tries

Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
welcome@adlsolcar.cat / www.adlsolcar.cat
SOLSONA:
c/ Castell 31, 1er – 25280 Solsona (Lleida)
Tel. +34 973481009
CARDONA:
Plaça de la Fira s/n – 08261 Cardona (Barcelona)
Tel. +34 938692287

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

