Proposta de lectures │El procés
d’emprendre un negoci
Arriben les Fires de Sant Narcís 2015 i amb elles, del 28 d’octubre a l’1 de
novembre, la 54a Fira de Mostres sota el títol ‘Compartint negoci, fent xarxa’.
Girona Emprèn, el servei municipal de suport a l’emprenedoria, us ofereix un recull
de lectures interessants que es poden trobar a les biblioteques municipals de la
ciutat relacionades amb la creació de negocis.

El llibre negre de l’emprenedor
Trias de Bes, Fernando. Bercelona: Urano, coop. 2007.

Els errors més comuns entre les persones que
decideixen emprendre un negoci són tractats
en aquest llibre. Permet conèixer les dificultats
d’engegar un negoci per evitar el fracàs en el
complex camí de l’emprenedoria.
Disponible a: Biblioteca Salvador Allende i
Biblioteca Just M. Casero
Biblioteca Ernest Lluch (en castellà)

Generación de modelos de negocio
Osterwalder, Alexander i Pigneur, Yves. Barcelona:
Deusto, 2011.

Manual per a persones emprenedores per el
procés de generació de models de negoci. El
llibre introdueix el model Canvas, una eina molt
visual per a avaluar un model de negoci.
Disponible a: Biblioteca Just M. Casero

Finanzas para emprendedores
Manzanera, Antonio. Barcelona: Deusto, 2010.

El llibre tracta tots aquells aspectes necessaris
per trobar finançament i convertir la idea en
negoci. El model econòmic de les start-up i les
seves fonts de finançament, el capital risc, el
procés d’inversió i les negociacions amb
inversors són alguns dels temes que introdueix
el llibre.
Disponible a: Biblioteca Salvador Allende i
Biblioteca Carles Rahola

La semana laboral de 4 horas
Ferriss, Timothy. Barcelona: RBA Libros, 2012.

Ferriss proposa trencar esquemes i plantejarse un canvi de vida i fer realitat els somnis de
cadascú. La guia recull els passos i consells
per a dissenyar-se un mateix un estil de vida
propi.
Disponible a: Biblioteca Just Casero i
Biblioteca Carles Rahola

Hoja de ruta para emprendedores.
Crear una empresa en tiempos difíciles
Medina, Agustín. Madrid: Pirámide, DL 2013.

El llibre proposa un full de ruta a aquelles
persones que volen crear una empresa a partir
de tots els aspectes que cal tenir en compte i
de l’exeperiència de testimonis que ja han fet
aquest camí abans.
Disponible a: Biblioteca Ernest Lluch i
Biblioteca Carles Rahola

Empresa i iniciativa emprenedora
Salinas Sánchez, José Manuel; Gándara Martínez, Araceli
Alonso Sánchez. Madrid: McGraw-Hill Education,
Internamericana de España, 2015.

Si bé es tracta d’un llibre de text per a alumnes
de Formació Professional, ofereix informació
d’interès i actualitzada en relació a normativa i
tramitació per a la creació d’empreses amb
referències específiques a l’àmbit català.
Disponible a: Biblioteca Carles Rahola

Aprender a emprender: cómo nacen,
crecen y se consolidan los jovenes
emprendedores
Molina, Vis. Barcelona: Connecta, 2013.

A partir de casos reals d’empreses de recent
creació a l’estat espanyol, el llibre reflexiona
sobre el procés emprenedor i dels canvis
socials de la nova cultura emprenedora.
Disponible a: Biblioteca Carles Rahola i
Biblioteca Ernest Lluch

El libro de los emprendedores
Alcázar, Pilar (coordinadora). Barcelona: Deusto, cop.
2013.

Manual sobre el procés de creació d’una
empresa. El llibre tracta, de forma pràctica i
amb exemples pràctics, des de la idea de
negoci, els tràmits a seguir, l’elecció de la
fórmula jurídica, el model de negoci, el pla de
màrqueting, etc.
Disponible a: Biblioteca Carles Rahola
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