coWorking Alfarràs
http://coworkingalfarras.com/

PROJECTE
coWorking Alfarràs sorgeix fruit de la necessitat de disposar d’un
lloc físic on desenvolupar activitats que fins al moment s’havien
fet des de casa o de forma freelance. També s’ofereix un espai de
coworking, amb l’objectiu de facilitar a empreses, joves
emprenedors i treballadors freelance disposar d’un espai on
realitzar la seva activitat professional, fomentant l’emprenedoria, l’intercanvi de sinergies i
d’experiències.

-

UBICACIÓ
POBLACIÓ: Alfarràs, comarca del Segrià.
AL TERRITORI LEADER: Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord.


-

ELS OBJECTIUS
Crear un concepte de treball nou en un entorn rural que ofereixi noves oportunitats pels
emprenedors.

-

Oferir un servei de qualitat a un cost accessible per a emprenedors.

-

Crear un espai de una gran riquesa professional i col·laborativa en el qual es comparteixin
coneixements i idees entre els professionals que desenvolupen activitats de coworking.

-

Impulsar i ajudar a enriquir el propi projecte empresarial amb la visió i la perspectiva
d’altres professionals.

-

Crear un intercanvi de sinergies entre la microempresa, els emprenedors, treballadors
freelance, entre d’altres.

-

Potenciar el talent mitjançant el coworking.

-

Oferir un espai amb horaris establerts que permeti la separació entre la vida professional
de la familiar, separació que no seria possible si un porta a terme la gestió del seu negoci
en la residència personal. I a la vegada oferir la màxima flexibilitat d’horaris amb hores
convingudes

-

Dinamitzar tallers, assessorament, etc., entre els coworkers.

-

Oferir un lloc segur pel creixement a les petites empreses.

-

Crear una xarxa de consum col·laboratiu en la qual s’intercanviïn, es creïn i reutilitzin
recursos.



ELS SERVEIS

coWorking Alfarràs s’adapta a les possibilitats de cada emprenedor perquè porti a terme la seva
activitat amb costos reduïts i compartits amb d’altres usuaris, amb els avantatges tant d’un entorn
independent com compartit.
-

Lloguer de despatxos per hores, dies, mesos, anys.

-

Lloguer de taules compartides per mitges jornades o
jornades completes, mesos, etc.

-

Lloguer d’una sala de reunions amb projector i TV per
hores.

-

Empremta digital per accedir al coworking.

-

Càmera de seguretat.

-

Internet per cable i wifi.

-

Taquilla individual amb clau.

-

Multifuncional (impressora, còpies etc.).

-

Despatxos amb clau.

-

Servei de recepció, informació i documentació.

-

Recepció i avís de la correspondència.

-

Domiciliació fiscal d’empreses.

-

Xerrades, conferències, tallers i formació.

-

Publicitat de la teva empresa al nostre espai web del
coworking.

-

Màquina de cafè, té, xocolata...

-

Zones comunes d’esbarjo i descans.

-

Sala cafè (cuina completament equipada amb fogons, microones i nevera).

-

Subministres d’aigua i llum.



LA RELACIÓ AMB EL TERRITORI

Pel que fa a la relació que té l’empresa amb el territori, aquesta crea una relació entre
professionals i empreses de la zona, impulsant un entorn col·laboratiu. També connecta
professionals en un espai compartit, estalviant costos pel fet que aquests comparteixin eines,
recursos, mitjans, suports i formació.
Destacar també que coWorking Alfarràs dóna renom al municipi ja que diferents professionals
tenen aquest espai com a punt de trobada.
L’espai de coworking contribuirà a la retenció de talent permetent que joves professionals puguin
desenvolupar la seva activitat des del territori sense necessitat de disposar d’oficina pròpia.


VALOR AFEGIT

L’espai coWorking Alfarràs és el primer i l’únic espai de coworking al territori. La filosofia d’aquest
espai busca a la vegada aflorar aquesta nova forma de treballar en el territori, promovent i servint
d’exemple a altres idees relacionades amb el coworking que estan en procés d’incubació.
coWorking Alfarràs disposa d’entrada amb empremta digital, i això permet que els coworkers
disposin d’absoluta llibertat d’entrada i sortida, i facilita que es sentin com a propi l’espai i
plenament integrats dins d’una comunitat.

Informació: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord

