
La Comunitat de Municipis del Segrià Sec és 

una iniciativa conjunta dels ajuntaments 

d’Almatret, Llardecans, Maials, Sarroca de 

Lleida i Torrebesses, la qual pretén fomen-

tar el desenvolupament econòmic i social 

del territori a través de la recuperació del 

patrimoni, el turisme rural, el foment dels 

productes locals, l’emprenedoria i la creació 

d’ocupació estable i de qualitat.  

El servei de desenvolupament local  està 

finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, 

la Generalitat de Catalunya, el Servei Públic 

d’Ocupació Estatal, i el Fons Social Europeu, 

en el marc dels programes de suport al des-

envolupament local.  

Almatret Llardecans Maials Sarroca de Lleida Torrebesses 

www.segriasec.org 
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Ajuntament d’Almatret 

973 13 80 13 http://www.almatret.cat 

Ajuntament de Llardecans 

973 13 02 01 http://llardecans.ddl.net 

Ajuntament de Maials 

973 13 00 04 http://www.maials.cat 

Ajuntament de Sarroca de Lleida 

973 12 60 01 http://sarrocalleida.ddl.net 

Ajuntament de Torrebesses 

973 12 60 59 http://www.torrebesses.cat 



Persones emprenedores 

Si esteu pensant en crear una empresa, abans de 

fer cap pas, cal que prengueu en consideració  

alguns aspectes que poden ser clau en l’èxit del 

vostre projecte. Al servei de desenvolupament 

local farem tot el possible per  a facilitar-vos el 

procés i evitar riscos en el futur.  

 Avaluació de la idea empresarial.  

 An{lisi de viabilitat de l’empresa.  

 Redacció del Pla d’Empresa.  

 Orientació sobre tràmits de constitució, finan-

çament i subvencions per iniciadors.  

Servei de desenvolupament local de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec 

Empreses, cooperatives i autònoms 

Si ja teniu una activitat empresarial  al Segrià Sec, és possi-

ble que us interessi explorar noves oportunitats, negocis 

o mercats. El Servei de Desenvolupament Local  us pot 

donar suport en  diversos aspectes relacionats amb la 

millora del vostre negoci per aconseguir una major pro-

jecció i l’èxit empresarial.  

 Orientació sobre desenvolupament i diversificació del 

producte comercial.  

 Creació d’activitats turístiques. 

 Planificació de màrqueting. 

 Orientació sobre finançament i subvencions.  

 

 

Persones ocupades o desocupades 

Us trobeu en situació de desocupació o no esteu satisfets 

amb la vostra ocupació actual? Al Servei de Desenvolupa-

ment Local podem assessorar-vos sobre possibles alter-

natives d’ocupació, bones pr{ctiques per millorar el vos-

tre currículum i carta de presentació o  localitzar alternati-

ves laborals.  

 Assessorament per la millora del currículum. 

 Orientació sobre sortides ocupacionals.  

 Servei d’emprenedoria i autoocupació.  

 

Entitats i associacions 

Formeu part d’una entitat o associació del Segri{ 

Sec? Voleu tirar endavant alguna activitat amb 

impacte turístic o repercussió positiva sobre el 

territori?  Al Servei de Desenvolupament Local us 

ajudarem en tot el possible per aconseguir el 

major impacte de les vostres activitats.  

 Suport a l’organització d’activitats turístiques i 

promocionals del territori o els seus atractius.  

Informació de contacte 

La Comunitat de Municipis té per objectiu el fo-

ment del teixit econòmic del Segrià Sec, pel qual 

ser{ l’organisme encarregat de coordinar actua-

cions entorn del turisme, el suport a la creació i 

desenvolupament d’empreses, l’orientació ocu-

pacional i altres iniciatives adreçades a generar 

riquesa i qualitat de vida.  

Què podeu sol·licitar al  Servei 

de Desenvolupament Local 

de la Comunitat de Municipis? 

Comunitat de Municipis del Segrià Sec 

www.segriasec.org 

info@segriasec.org 

Qui pot sol·licitar aquest ser-

vei i quins costos té? 

Aquest servei és públic i totalment gratuït. Tots 

les persones residents al Segrià Sec o que hi vul-

guin desenvolupar un projecte el poden 

sol·licitar sense cap cost.  

Per sol·licitar el servei podeu fer-ho per telèfon al 

vostre ajuntament o enviant un correu electrònic 

a l’adreça info@segriasec.org  


