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El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l'Ajuntament de Sant Vicenç treballa per millorar 
l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur i 
dinamitzar les empreses del municipi. Potenciem la 
difusió del coneixement i ajudem a generar noves 
oportunitats al municipi. 

L'Ajuntament organitza durant aquest 2017, en el 
marc de 40 Setmanes 40 Activitats, jornades de 
formació setmanals, adreçades a persones en 
recerca de feina, emprenedors, empresaris i al 
comerç. 

Comptarem amb els millors professionals experts 
en les matèries, amb temàtiques que poden ser 
molt últils per als col.lectius esmentats i es podran 
posar en comú les vostres reflexions i inquietuds. 

En aquest programa recollim el primer trimestre 
d'aquest any. Us convidem a participar-hi.



Alfabetització digital per a la recerca 
de feina. 
A càrrec de: Albert Valenzuela. De 9.30 a 
14.00. 
Lloc: Aula Formació de la Biblioteca.* 
Professional amb àmplia experiència com 
a coordinador pedagògic, formador i 
dinamitzador ocupacional.

P R O G R A M A

De Dilluns 3 a Divendres 7 d'Abril

Dimecres 19 d'Abril 

Desmuntant idees falses sobre la recerca de 
feina... o no tan falses. 
A càrrec de: Francesc Gelida. De 9.30 a 11.30. 
Consultor de desenvolupament professional, 
docent i blogger a elcandidatoidoneo.com, blog 
d'orientació laboral i selecció de personal.

De dimarts 2 a dijous 4 de Maig 
Si la crisi et dóna llimones, fés llimonada. 
A càrrec de: Roser Sellés. De 9.30 a 12.50. 
Coach i formadora. 

Ens repensem? (Invencions i reinvencions). 
A càrrec de: Enric Bastardes. De 10.00 a 11.30. 
Comunicador, Il.lusionador i Provocador. 

Dijous 15 de Juny

Organitza't, encara que estiguis a l'atur, no 
t'aturis! 
A càrrec de: Maria Batet. De 09.30 a 11.30. 
Amb una àmplia i creixent trajectòria com a 
conferenciant, formadora i en l'àmbit de 
l'educació per a la creativitat i l'emprenedoria. 
Entrena i forma habilitats per emprendre 
projectes empresarials i de vida.

Dimarts 20 de Juny 

Vols ser un bon NETWORKER? 
A càrrec de: Silvia Noé. De 10.00 a 12.00. 
Llicenciada en Psicologia de les organitzacions i 
coach certificada. Consultora/facilitadora 
freelance en desenvolupament de 
competències, desenvolupament de lideratge, 
transició professional i coaching. 

Dimecres 28 de Juny

SEO BASIC: Top10 TIPS mínims per a 
posicionar la teva pàgina web. 
A càrrec de: Josep Alberti. De 15.00 a 17.00 
Conferenciant i Professor de MKT. Soci i CEO 
de Leksport.com. Mentor/Advisor Start-Ups 
TIC. 

SERVEI DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

 Les inscripcions són gratuïtes però cal 
confirmar l’assistència a través del correu 
electrònic: 
  

     svc.promoeconomica@svc.cat 
     ocupacio@svc.cat 

Totes les ponències se celebraran a l’Espai 
Impuls, excepte *.

SETMANA DE L'EMPRENEDORIA

Del 22 al 26 de Maig. 
Setmana de l'emprenedoria, una oportunitat per 
aprendre, compartir i detectar noves oportunitats 
de negoci a SVC. Potenciarem la difusió del 
coneixement i ajudarem a generar noves 
oportunitats al municipi. Promourem el networking. 
Tot això amb ponents de primer nivell que ens 
donaran consells en matèria de finances, pla 
d'empresa, màrqueting, vendes i networking. (Més 
Informació Tríptic Setmana de l'emprenedoria)

Dimarts 9 de Maig


