
INSCRIPCIONS I CONTACTE

SETMANA PER A L’OCUPACIÓ

Les inscripcions són gratuïtes, però cal confirmar 
l’assistència a través del correu electrònic 
ocupacio@svc.cat o trucar al telèfon 93 222 71 30 
indicant dia i acció escollida.
Totes les ponències se celebraran a l’Espai Impuls 
SVC (c/Montserrat, 50).

Benvinguts a la segona setmana per a l’Ocupació 
Actitud positiva en la recerca de feina SVC 
Ocupa’t que tindrà lloc del 23 al 27 d’octubre a 
l’Espai Impuls SVC. 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 fomentar una setmana dirigida a totes 
aquelles persones que estan en recerca activa 
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. Us 
convidem a participar-hi, convençuts que serà 
molt interessant i enriquidor.

SETMANA PER
A  L’OCUPACIÓ
‘ACTITUD POSITIVA EN LA
RECERCA DE FEINA’

DEL 23 AL 27
D’OCTUBRE

A L`ESPAI
IMPULS SVC

C/Montserrat, 50
08295 Sant Vicenç de Castellet

Telèfon 93 222 71 30
ocupacio@svc.cat

impuls.svc.cat

SERVEI DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I OCUPACIÓ



Dimarts 24

L’ENTREVISTA PER COMPETÈNCIES

TASTET D’OFICIS

UNA ESTRATÈGIA PER TROBAR FEINA

Quina és la teva actitud en la recerca de feina? 
Ets una persona positiva? Ets optimista? Ets 
protagonista? Trobes oportunitats? En la majoria 
de situacions hi ha tant aspectes positius com 
negatius però tu decideixes en quins enfocar-te. 
Només tu decideixes els teus pensaments i ningú 
et pot prendre aquesta llibertat. El que tu pensis 
crearà la teva realitat, marcarà la diferència.
Ponent: Roser Sellés.
Coach, formadora i conferenciant.

Joan Torres, alcalde Sant Vicenç de Castellet.

Vols conèixer quines son les tendències del 
mercat de treball? Quines feines seran les més 
demandades? Quins professionals necessitaran? 
No et perdis la taula rodona on es parlarà de totes 
aquestes temàtiques.
Ponents: Marc Fernàndez. Director d’Innio 
Assessors. Empresari. Conferenciant. Expert en 
consolidació i creixement d’empreses. Màster en
Direcció Financera, Executive MBA, Màster en 
Qualitat Empresarial, Màster en PRL. Inversor i 
fundador de diverses Startups: Innovative Green
Solutions, Bsg Manresa, Nexus TS, StartupDay, Sap 
Serveis, Grouin entre d’altres.
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.
Maria Batet. Entrenadora d’emprenedors. Mestra. 
Màster en Promoció Economica per la Universitat 
de Barcelona.
Moderada per Carles Jódar.

“Speed dating” vine a practicar el teu elevetor 
speech i et retornarem el feedback per millorar la 
teva presentació. T’esperem!
Ponents: Tècnics d’ocupació de la Comarca del 
Bages. 
- Miguel A. Granados. Tècnic Servei Empresa i 
Ocupació de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.
- Lourdes Grau Aymerich. Tècnica d’Ocupació i 
Empresa de l’Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort.
- Rosa Garcia. Tècnica d’Ocupació del Centre 
d’iniciatives per l’Ocupació – CIO- Servei d’Ocupació
i Universitats de l’Ajuntament de Manresa.
- Mireia Trullàs Martos. Insertora laboral de 
l’Ajuntament de Castellgalí.
- Maria Josep Pascual. Tècnica d’inserció i orientació 
de la Fundació Ampans.

23 Dilluns

24 Dimarts

 De 9:30 a 11.30 h.

De 18:00 a 20:00 h

De 9:30 a 12.30 h.

SEMPRE EN POSITIU

25 Dimercres De 10:00 a 11:00 h.

SPEED DATING

26 Dijous De 10:00 a 12.00 h.

- Cristina Aguilella. Tècnica en Tutoria i Orientació 
del programa Treball i joves a Sant Vicenç de 
Castellet.
- Laura Gordo Llurba. Tècnica d’ocupació de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

CLOENDA SVC OCUPA’T

TAULA RODONA 
TENDÈNCIES DEL MERCAT DE TREBALL

27 Divendres De 10:00 a 10:15 h.

De 10:15 a 12:00 h.

ORGANITZACIÓ 
DE LA SETMANA

L’objectiu de l’entrevista és recollir evidències de 
les competències del perfil.
La hipòtesi és: “comportaments passats, prediuen 
comportaments futurs”.
Ponent: Francesc Gelida.
Consultor de desenvolupament professional, docent 
i blogger a elcandidatoidoneo.com, blog d’orientació 
laboral i selecció de personal.

Quant una persona es queda sense feina, la 
primera pregunta que es fa és: I ara què faig? 
Aquesta xerrada respon aquest neguit oferint un
mètode en tres fases...que funciona!
Ponent: Jan Martínez. 
Orador, formador i consultor amb més de 25 anys 
d’experiència en el món de la formació d’adults, 
especialitzat en la reinserció i el replacement laboral 
d’aturats i en l’emprenedoria. És membre fundador 
de l’Associació Internacional d’Oratòria i actualment 
director d’Appren formació.

Tastet d’oficis on podràs conèixer diferents 
sectors professionals. Els ponents explicaran la 
seva trajectòria així com les tasques que
desenvolupen i les competències clau més 
importants.
Ponents: Diferents professionals de varis sectors, 
moderada per Carles Jódar.


