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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.



Doctor, la meva empresa és invisible?. 
A càrrec de Eva González. 
De 12.00 a 16.30 h. 
Diplomada en Ciències Empresarials, per la
UB,i en Economia Per la Univ. 
Saragossa,formadora i consultora des del 
2006, està especialitzada en assessorar a 
persones emprenedores .  
Aquest taller, tracatarà la negociació de 
com ser proactiu a les ventes. 

P R O G R A M A

Dimecres 11 d'Octubre

Octubre del 23 al 27 
SETMANA PER A L'OCUPACIÓ. 

Dijous 14 de Desembre
EMBOLICA'T PEL TEU FUTUR 
A càrrec de: Maria Batet. 
Lloc: Sala Cal Soler. 
De 11.30 a 13.00. 
Entrendora d'emprenedors, mestra, formada 
a  ESADE i màster en Promoció Econòmica 
per la Universitat de Barcelona. 
TALLER EXPERIENCIAL, espectacle de teles 
acrobàtiques i una conferència, on els 
assistents descobriran a través de la 
metàfora de les teles els valors fonamentals 
del fet d’emprendre i les habilitats essencials. 
Un grup de joves atrevits, valents i 
apassionats ens embolicaran en una història 
que demostra que emprendre és possible.
Són els Acrobatistes. 

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 EMBOLICA'T PEL TEU 

FUTUR a la sala Cal Soler.

Setmana del 13 i 20 de Novembre
CURS APARADORISME 
A càrrec de: Andreu Boluda 
De Dilluns a Divendres de 15.00 a 17.00 . 
Expert en creació d'espais efímers i assessor 
creatiu.  
Curs orientat al comerç i a aquella persona 
interessada en adquirir coneixements de la 
tècnica. 
L'aparador és el principal canal publicitari 
d'una comerç,..., ja que està actiu 24 hores al 
dia i 364 dies l'any. Per això, la seva funció 
principal és la de transmetre qui som i què fem. 
Han de ser una finestra, per crear curiositat 
als espectadors i fer que ens vulguin conèixer. 
En aquest curs aprendrem a transmetre. 

Dilluns 6 i Dimarts 7 de Novembre 
Curs de manipulador d'aliments.  
A càrrec de: IDFO. 
De 15.00 a 20.00 . 
El curs de manipulació d'aliments té com a 
objectiu formar als manipuladors d'aliments 
sobre les normes de seguretat alimentària 
esmentades, segons legislació vigent. 
La normativa vigent estableix que 
l’empresa alimentària és responsable de 
supervisar i formar els manipuladors de 
productes alimentaris, recaient sobre ella la 
sanció corresponent en el cas 
d’incompliment. Per això és molt important 
que dediqui recursos al compliment dels 
requisits formatius d’aquests treballadors. 

“Actitud positiva en la recerca de 
feina”. Volem fomentar una setmana 
dirigida a totes aquelles persones que 
estan en recerca de feina amb activitats 
que es duran a terme per diferents 
professionals experts en la matèria. 
Estratègies per a la recerca de feina i 
taula rodona que no deixaran indiferent 
a ningú. (Més informació Tríptic Setmana 
per a l’Ocupació).  


