
SETMANA DEBenvinguts a la setmana de l’Emprenedoria SVC 
emprèn, una oportunitat per aprendre, compartir i 
detectar noves oportunitats de negoci a Sant 
Vicenç de Castellet.

Des dels serveis de Promoció Econòmica i 
Ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet potenciem la difusió del coneixement 
i ajudem a generar noves oportunitats al 
municipi.

Volem promoure el networking entre la gent que té 
un negoci propi o que es proposa emprendre. Ho fem 
des d’un punt de vista pràctic amb ponents de primer 
nivell que ens donaran consell en matèria de 
finances, pla d’empresa, màrqueting, vendes 
i networking.

L’Ajuntament concentra els esforços per ajudar 
a revertir la situació actual. L’ Espai Impuls SVC 
és tota una declaració d’intencions. Ha de ser 
un centre d’oportunitats referent per a les 
empreses, els emprenedors i les persones 
que es busquen feina al municipi.

La formació també serà un dels pilars bàsics del nou 
Espai Impuls SVC. Aquest programa que teniu entre 
mans és un primer pas. Us convidem a participar-hi, 
convençuts que valdrà molt la pena.

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

L’EMPRENEDORIA
DEL 22 AL 26 DE MAIG
A L’ESPAI IMPULS SVC

SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
I OCUPACIÓ

C/ MONTSERRAT, 50
08295 Sant Vicenç de Castellet

TEL: 93 222 71 30
svc.promoeconomica@svc.cat

impuls.svc.cat



PROGRAMA
DILLUNS 22 DE MAIG
¿COM CREAR UNA ESTRATEGIA DE CONTINGUTS SEO

Màrqueting de continguts enfocat a augmentar la visibilitat 

en Google d’un negoci o marca.
José Facchin, Consultor de Marketing Digital, especialitzat 
en Marketing de continguts i posicionament web. Tècnic 
analista en Sistemes de la Informació per la Universitat 
Tecnològica Nacional i Postgrau per la Universitat Siglo 
XXI. Analista de Sistemes de la Informació per la 
Universitat Tecnològica Nacional. Amb un postgrau en 

RRHH.

Horari: 19:00 - 21:00

DIMARTS 23 DE MAIG
LES CLAUS DE L’ÈXIT EN 
EL PROCÉS EMPRENEDOR

Factors de viabilitat de la idea, la persona i els recursos clau 
(quins són i amb quins puc comptar).
Roger Fosas , economista. Consultor en creació i consolidació 
d’empreses, professor col·laborador a la Universitat Oberta de 
Catalunya i de la Fundació Universitària del Bages (UVic-UCC).

Horari: 18:00 - 20:00

DIMECRES 24 DE MAIG
DESIGN THINKING
Mètode per generar idees innovadores que ens permetin la 
resolució de problemes que usuaris reals estan tenint.
Marc Fernández, consultor sènior independent, amb més 
de 14 anys d’experiència en estratègia i millora de negoci. 
Especialitzat en consolidació i creixement d’empreses. 
Fundador d’INNIO, StartupDayBages, Grouin entre d’altres.

Horari : 19:00 - 20:30

DIJOUS 25 DE MAIG
SIMULTÀNIES D’ASSESSORAMENT

Com si d’una simultània d’escacs es tractés, un grup d’emprenedors 
col.locats en línia i amb el seu CANVAS, rebran de forma individual i 
simultània assessorament.
Maria Batet, entrenadora d’emprenedors. Mestra. Màster a ESADE
de Promoció Econòmica per la Universitat de Barcelona.

Horari: 10:00 - 13:00

DIVENDRES 26 DE MAIG
NETWORK TALENT

Dinamització sessió NETWORK TALENT (Empreses i personal)
PIMEC és una confederació patronal que representa i defensa 
els interessos de les micro, petites i mitjanes empreses (Pimes) 
i els autònoms de Catalunya.

Horari: 9:00 – 12:00

ENFOCADA A CAPTAR MÉS CLIENTS? JOSÉ FACCHIN

ROGER FOSAS

MARC FERNÁNDEZ

DIJOUS 25 DE MAIG
3 HISTÒRIES EMPRENEDORES D’ÈXIT DEL BAGES

Marc Bernadich, doctor en creació i gestió d’empreses (UAB). 
Màster en gestió d’Empreses. Llicenciat en ADE. Responsable 
d’Emprenedoria a Umanresa. Professor d’escoles de negoci. 
Copropietari d’Atàvica cosmètics i fundador de Neòfit. 
Conseller executiu del basquet Manresa.

Horari: 20:00 - 21:30

MARC BERNADICH

PIMEC

MARIA BATET


