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Econòmica

CREANT SERVEIS A LA MIDA DE LES 
NECESSITATS DE CASSÀ DE LA SELVA
ESPAI FEINA. PERSONES QUE BUSQUEN FEINA
Servei d’acompanyament en la recerca de feina
Dimarts, dijous i divendres, de 9 a 14 h 
    Can Trinxeria     Gratuït
>  Cal demanar cita prèvia al 647 44 15 70 (per telèfon o per Whatsapp)

ESPAI FEINA. EMPRESES
Tens una oferta laboral? T’ajudem a buscar el per�l professional més adequat
    Can Trinxeria     Gratuït
>  Informació: 972 46 28 21 | promocio@cassa.cat

REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL 
Tens entre 16 i 19 anys? No saps què fer un cop acabis els estudis? 
Busques feina? Vine i t’informem!
Dimecres, de 9 a 14 h 
    Espai Jove l’Escorxador      Gratuït 
>  Cal demanar cita prèvia al 608 12 72 15

FORMACIÓ OCUPACIONAL
Cursos i programes de formació subvencionats orientats a la inserció 
laboral i millora de les competències professionals individuals. 
Consulta la programació a l’apartat de formació de la 
web www.cassa.cat/promocioeconomica
    Can Trinxeria     Gratuït

AGENT DIGITAL
Has de fer un tràmit en línia amb l’administració? Necessites l’IdCat Mòbil? 
T’has d’inscriure a l’atur i no saps com fer-ho? T’ajudem a resoldre 
qualsevol dubte o problema relacionat amb tràmits digitals.
Dilluns, de 8 a 15 h i dimecres, d’11 a 15 h
    L’Escorxador     Gratuït 
>  Cal demanar cita prèvia al 972 46 28 21

SERVEI D’EMPRENEDORIA
Si tens una idea de negoci, has pensat a crear la teva pròpia empresa i 
necessites assessorament i suport en l’elaboració del pla d’empresa i 
mediació en l’accés al �nançament, et podem ajudar. Vine i t’informem!
L’últim dilluns de cada mes, de 9.30 a 13.30 h 
    Can Trinxeria     Gratuït 
>  Cal demanar cita prèvia al 972 46 28 21

COWORKING CASSÀ
Lloguer d’espais de treball per a persones emprenedores. És un servei que fomenta 
l’emprenedoria i l’autoocupació durant els primers 4 anys d'activitat empresarial.
Més informació a www.cassa.cat/coworking
    Can Trinxeria 
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