
Des del servei 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.
Cada dona té un cas per explicar, però totes tenen un punt en
comú: la perseverança, l'empenta, la convicció en allò que fan i
en el camí per tirar endavant. 
Emprendre sovint també comporta haver de fracassar per
aprendre. Ho saben molt bé les dones emprenedores que han
hagut de batallar per fer realitat els seus projectes.
Aquesta setmana pretén ser un espai per promoure la formació
i el debat sobre l'emprenedoria i la recerca de feina femenina,
compartir experiències i aprendre i aprendre!!!!
L'Espai Impuls vol ser un espai per als talents locals i que
participin en les jornades d'aquesta setmana aportant el seu
talent i expertesa.
No us ho podeu perdre! US HI ESPEREM !!!

c/ Montserrat, 50
08295.Sant Vicenç de Castellet

 
 

93 222 71 30
 

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

 
impuls.svc.cat

SERVE I  DE  PROMOCIÓ
ECONÒMICA I  OCUPACIÓ

SETMANA DE
L'EMPRENEDORIA I
PER A L'OCUPACIÓ
DEDICADA A LA DONA 

Vine  a  l 'Espai  Impuls  
del  21  al  25  d 'Octubre

Les inscripcions són gratuïtes, però cal confirmar

l'assistència a través del correu electrònic

ocupacio@svc.cat o promoeconomica@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).



Dijous 24 d'octubre.

PROGRAMA
Dilluns 21 d'octubre

PRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ LA INQUIETA.
Xarxa d'emprenedoria i lideratge femení
Presentació de l'associació: Qui són? Què fan? D'on
venen? si vols saber tot el procés de creació de La
Inquieta, no t'ho pots perdre!!
La ponència constarà d'una segona part sobre un
testimoniatge d'una sòcia fundadora que ha creat
una petita empresa anomenada "Deu Pometes" al
Solsonès. 
 

Verónica Soto, Coach i periodista
amb més de 15 anys d'experiència en

els mitjans de comunicació.
Especialitzada en lideratge femení,

apoderament, comunicació assertiva,
gestió emocional i de pensaments.

Horari:  10.00 - 11.00 h.

Horari:  9:30- 11:00 h.
Dimecres 23 d'octubre

DONES AMB PROJECTES: EMPRENDRE PER
VIURE.

Tenim somnis, idees i projectes, reptes i
objectius que ens empenyen.

Això és emprendre i això és viure.
En parlarem, i ho veurem a través d'una 

VISION BOX 
que cadascuna de nosaltres construirem.

T'hi apuntes?

Horari: 11.00 - 12.30 h.

Maria Batet, entrenadora
d'emprenedors. Mestra, Màster en

Promoció Econòmica per la
Universitat de Barcelona

Divendres, 25 d'octubre
Horari: 13.00 - 16.00 h.
M'ENAMORO DE MI.
Després d'una setmana d'activitats, xerrades i coneixements
sobre emprenedoria, tanquem amb un networking pràctic
d'empoderar-nos eficientment i agafant consciència del
nostre talent.
En un format de cites a cegues jugant amb l'auto estimació i
sentir emocionalment l'amor propi.
Amb aquest format coneixem l'exemple professional de
diferents tipologies de dones i com poder arribar a elles amb
tots els dubtes que suposa, "com ho ha aconseguit?"  i "com
ho puc fer jo?"
Emprenedores convidades:
 
Sandra Rivera, Superació. Aconseguir el que vols depèn de tu
Laura Torra, Comunicació. Com comunico i perquè
Alba Martínez, Empresa independent. Produeixo, comercialitzo i
creixo.
Marta Estrada,  Empresa. Fer gran i actualitzar un negoci.
Mercè Rial, Empresa de serveis. Com em gestiono els projectes
com autònom. 
 
LOVE TALK (Xerrada amb amor): les cinc ponents ens donaran a
conèixer la seva experiència professional i autonalitzarem fins al
dia d'avui.
 
GOT TALENT (Tinc talent). Activitat molt participativa entre les
assistents.
 
SPEED DATING (Cites ràpides). Mantindrem una cita a cegues 
 preservant la intimitat de cada conversa, facilitant així la
participació de totes les assistents i ponents convidades.
 
Durant la jornada es servirà un refrigeri.

Moderada per: Esther Boniquet, assessora d'imatge i
esdeveniments comercials, especialitzada en la dinamització
experimental o digital, amb la finalitat d'arribar al client final per
la via emocional.
Assessora d'imatge personal, transmetre la nostra identitat més
adequada en cada moment, en imatge i comunicació.

L'ACTITUD, LA CONSTÀNCIA I
L'ESFORÇ EN EL MÓN LABORAL
En aquesta xerrada es reflexionarà
sobre l'equilibri entre actitud i aptitud,
que és on radica l'èxit professional i
com cada cop més, les empreses posen
en valor les persones polivalents i
proactives per incoporar-les a les seves
organitzacions. Com són d'importants
per a les empreses les actituds no
curriculars dels seus equips de treball. 

Dimarts 22 d'octubre 
Horari: 9.30 - 11.30 h.

LA COMUNICACIÓ T'APODERA PER
ACONSEGUIR FEINA.

En aquest taller aprendrem a fer servir la
comunicació i sentir-nos apoderades amb

aquesta competència estrella. La
comunicació s'ha convertit en els nostres

temps en una competència imprescindible
per entrar en el mercat laboral. Les dones

hem d'apoderar-nos a través d'aquesta eina
tan valuosa. Xarxa La Inquieta. Xarxa d'emprenedoria i

lideratge femení . Ponents: Sònia Ortega, 
Montse Mas,  Montse Miquel i Alba

Santaeulària

Montserrat Ambròs, Gerent de les
Associacions d'Empresaris dels polígons
de Bufalvent, els Trullols, el Pont Nou i els
Dolors de Manresa. 

GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA!!!!


