
Dinamització del teixit
productiu dels municipis
de St. Vicenç i Sallent

FEM XARXA,
FEM EMPRESA
BAGES- LLOBREGAT

INSCRIPCIONS I CONTACTE

La participació al projecte és gratuït.
Cal confirmar l´assistència a l´acte 
de presentació d´aquest projecte i a 
la sessió de networking prevista pel 
dia 11 de juliol  a les 12:00 a l´Edifici 
Empresarial de Sallent (Antic CAT) als 
següents telèfons  o correus:

Ajuntament de Sallent:
Servei de Promoció Econòmica:
93 820 61 92 
sll.promoeconomica@sallent.cat

Ajuntament de Sant Vicenç: 
Servei de Promoció Econòmica:
93 222 71 30
svc.promoeconomica@svc.cat

Tel: 93 820 61 92

AJUNTAMENT DE SALLENT 
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 sll.promoeconomica@sallent.cat

Tel: 93 222 71 30

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ 
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

  svc.promoeconomica@svc.cat

AMB EL SUPORT DE:



QUÈ ÉS FEM XARXA, FEM 
EMPRESA BAGES-LLOBREGAT

És un projecte promogut pels 
Ajuntaments de Sallent i Sant Vicenç de 
Castellet que per les  ubicacions dels 
seus municipis en l’eix del Llobregat, 
els situa com a referents en el Bages 
Nord i Bages Sud. Aquest projecte ha de 
permetre la consolidació empresarial i 
l’establiment de sinèrgies entre el teixit 
productiu dels municipis referents i així 
dinamitzar l’eix del Llobregat dins la 
comarca del Bages.

SELECCIÓ DE LES EMPRESES 
PEL SERVEI DE MENTORING 
EMPRESARIAL I CONDICIONS

Les empreses interessades a les 
sessions individuals  de mentoring de 
consolidació empresarial totalment 
gratuïtes, hauran de presentar una sol.
licitud d´ admissió a aquest projecte 
entre el 14 i el 28 de Juliol. En l´acte de 
presentació s´explicarà en més detall les 
Sessions de mentoring. 
Es seleccionaran 6 empreses de Sallent i 
6 empreses de Sant Vicenç de Castellet  
per ordre d´entrada de les sol·licituds
al Registre general de cada municipi.  
El model de sol·licitud estarà
disponible a les webs de 
l´ Ajuntament de Sallent
i Sant Vicenç de
Castellet.

OBJECTIUS
Generar sinergies entre les empreses 
dels municipis de Sallent i Sant Vicenç 
de Castellet, per assolir-ho s´han previst 
3 sessions de networking.
Oferir sessions individuals de mentoring 
per la consolidació empresarial  a un 
màxim de 12 empreses que rebran  un 
diagnòstic de la seva empresa, les 
accions a desenvolupar per la seva 
consolidació i  creixement empresarial, 
així com també el  seguiment de les 
accions realitzades.   

QUI HI POT PARTICIPAR

El projecte està dirigit a les empreses ja 
constituïdes de Sallent i Sant Vicenç de 
Castellet.

EL PROGRAMA DESEMBRE
CLAUSURA DEL PROJECTE

Sessió final de tancament del projecte, 
amb l’exposició de les sinèrgies 
generades entre les empreses i exposició 
de l’èxit de les accions desenvolupades 
durant el programa.  Networking entre les 
empreses del projecte.

11 DE JULIOL
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Presentació del projecte a les empreses 
dels dos municipis. Networking entre les 
empreses assistents a la sessió .

Horari: 12:00 - 14:00 (inclou refrigeri)
Lloc:  Edifici Empresarial  (ANTIC CAT)

SETEMBRE – NOVEMBRE
MENTORING, SESSIONS DE DIAGNÒSTIC
I SEGUIMENT A 12  EMPRESES 

Les empreses participants del projecte 
rebran un diagnòstic i accions a 
desenvolupar, i seguiment de les 
mateixes, per desenvolupar la seva 
consolidació i evolució.

OCTUBRE
SESSIÓ DE NETWORKING

En l’equador el projecte es realitzarà una 
sessió de mentoring de qualitat entre 
empreses per tal de enfortir les possibles 
sinergies entre elles.


