


Enguany neix “La Setmana d’Emprenedoria a Man-
resa”, que tindrà lloc del 14 al 18 de maig. Una iniciati-
va promoguda pel CEDEM, el Centre de Desenvolupa-
ment Empresarial, i que té per objectiu posar en valor 
l’emprenedoria i el seu impacte en  l’activitat econò-
mica, el teixit productiu, i la societat en general. Per 
aquest motiu, s’ha organitzat un ventall d’activitats, 
al llarg de tota la setmana, per reflexionar i gaudir de 
l’emprenedoria a tots els nivells: des de taules rodones, 
xerrades motivacionals i inspiradores, relats i experièn-
cies emprenedores, espais de trobada i de networking, 
formacions, activitats amb el comerç i les parades de la 
ciutat, presentacions de llibres, i molt més.

Aquestes activitats es realitzaran de manera descentra-
litzada en diversos espais de la ciutat gràcies a la col·la-
boració d’entitats i institucions de referència. D’altra 
banda, a la Setmana d’Emprenedoria s’hi ha inclòs tam-
bé totes les activitats que es duran a terme en el decurs 
d’aquesta setmana als municipis de Sallent, Sant Joan 
de Vilatorrada i Sant Vicenç de Castellet. 

El CEDEM, que organitza aquesta Setmana d’Empre-
nedoria, ofereix un servei tècnic especialitzat adreçat 
a les persones interessades a crear una empresa i a les 
empreses ja constituïdes, especialment microempre-
ses i PIMEs. Les darreres xifres del CEDEM mostren un 
increment d’empreses creades gràcies al suport del 
centre: del 2016 al 2017 s’ha passat de 52 a 77 empre-
ses creades i de 66 a 101 nous llocs de treball. El servei, 
per tant, es consolida i esdevé un referent a la capital 
de comarca.

Esperem que la proposta sigui del vostre interès!

Salutacions, 

Cristina Cruz
REGIDORA D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

“LA MILLOR MANERA
DE PREDIR EL FUTUR ÉS CREANT-LO”
PETER DRUCKER



DILLUNS 14
09:30h a 12:00h

JORNADA INAUGURAL 
“EL VALOR D’EMPRENDRE”

Sota el lema “El valor d’emprendre”, es donarà el 
tret de sortida a la 1a Setmana d’emprenedoria a 
Manresa amb l’objectiu doble de preuar les ini-
ciatives emprenedores, per una banda i, de po-
sar de manifest l’impacte que té l’emprenedo-
ria en el conjunt de  la societat i, especialment, 
en el teixit productiu i econòmic del territori. 

La jornada, comptarà amb la ponència central  
“L’aventura de l’emprenedoria. Lliçons apre-
ses i les que queden per aprendre”, a càrrec de  
Jordina Arcal, emprenedora i fundadora de Ga-
rage lab. A continuació, una  taula rodona amb 
les entitats més representatives del territori ens 
donaran a conèixer els serveis que ofereixen als 
emprenedors i a les empreses i, per concloure, 
comptarem amb el relat de tres persones em-
prenedores que ens aproparan una mica més a 
la realitat d’emprendre. En finalitzar, les persones 
que ho desitgin podran fer un recorregut guiat 
pels espais d’allotjament empresarial del Palau 
Firal (vivers d’empresa i espai coworking) i rebre 
la informació detallada de les condicions d’accés.

LLOC: SALA ACTES PALAU FIRAL (C/CASTELLADRAL, 5-7)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

DIMARTS 15
MATINAL D’EMPRENEDORIA PER A JOVES 

09:00h a 12:25h

INOVAEXPO: ACTE D’INNOVACIÓ, 
D’EMPRENEDORIA I TECNOLOGIA

12:30h a 13:05h

LLIURAMENT DE LA XIV EDICIÓ PREMIS 
IDEES JOVES 
Dinamització de l’acte: Eva Torrents, periodista i 
fundadora de Dívik Comunicació i Màrqueting SL

13:05h a 14:40h

LLIURAMENT DELS PREMIS DEL 
CONGRÉS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
I EMPRENEDORIA. TALENT + EMPRESA 
Dinamització de l’acte: Jordi Cuadras, 
periodista Canal Taronja.

LLOC: TEATRE EL KURSAAL (PASSEIG DE PERE III, 35)

DIMECRES 16
12:00h a 14:00h

XERRADA “EL TEU CERVELL ÉS EL PITJOR 
SOCI PER A COMENÇAR UN NEGOCI: 
EMPRENDRE I MALES DECISIONS”
Amb Sílvia Cubo i Xavier Sardà, Neuro in business

Equivocar-se al començar un negoci és fàcil... sa-
ber perquè t’equivoques requereix més esforç, 
però et permet avançar-te a certes situacions 
o, com a mínim, riure-te’n d’elles després!En 
aquesta xerrada veurem perquè es produeixen 
els errors més comuns a l’hora de prendre de-
cisions quan s’inicia un negoci i recursos per a 
intentar mitigar-ne els seus efectes. 

LLOC: PALAU FIRAL (C/CASTELLADRAL, 5-7)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

18:30h a 20:00h

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “HISTORIAS 
DE UN BOTIGUER”, DE LLUÍS SERRA

Primer llibre de l’autor amb 1500 exemplars 
venuts. Novel·la autobogràfica escrita en 3ª 
persona on s’explica a través dels diversos per-
sonatges de les 5 històries, com es pot fer una 
transformació digital. Ed. Seurat. Pàgines: 320, 
en castellà.

LLOC: LLIBRERIA PAPASSEIT (C/BARCELONA 25, BXS 2)

https://goo.gl/forms/FsjUItlJ7k2M3eBE3
https://goo.gl/forms/rRUO1yLkTcu3FBdX2


DIJOUS 17

OPORTUNITATS COMERCIALS PER ALS 
EMPRENEDORS AL CENTRE DE MANRESA 
A càrrec de la Sra. Carme Peix i Sra. Mercè Pinto, 
Consultora Hidra.

Apropa’t en 2 hores a quines són les últimes ten-
dències del sector comerç i coneix de primera mà 
passejant pel Centre històric de la ciutat i el Mer-
cat Puigmercadal les possibilitats de locals buits i 
negocis que han emprès apostant pel comerç.

LLOC: CAMBRA DE COMERÇ (CAN JORBA)
INSCRIPCIONS: CAMBRA DE COMERÇ; Josep M. Mon-
ge (jmonge@cambramanresa.org) – TEL. 938 724 222

TAULA D’IDEES EMPRENEDORES:
“LA MIRADA DELS MILENIALS” 
A càrrec de Marc Bernadich i diversos empresaris.

Milennials s’exposen a explicar els seus projec-
tes a alumnes de primer d’ADE en una dinàmica 
on tant empresaris com alumnes, s’enriqueixen 
mútuament. Els empresaris pregunten sobre as-
pectes de les seva empresa i els estudiants els 
donen la seva visió milennial en grups reduïts. 
Si ets empresari i/o emprenedor, aquesta sessió 
t’aportarà una mirada que potser desconeixes.

 
LLOC: FUB, AULA 104
INSCRIPCIONS: mbernadich@umanresa.cat

10:00h a 12:00h

16:30h a 20:00h

19:00h a 20:30h

Sessió de clausura de la 1a SETMANA DE L’EM-
PRENEDORIA A MANRESA: XERRADA “ENS 
REPENSEM?”, a càrrec d’Enric Bastardes, co-
municador, il·lusionador i provocador. 

Canviar les formes de pensar en l’àmbit del tre-
ball i personal per trobar solucions diferents. 
Enfocament cap a la solució i no cap el proble-
ma. Estimular la creativitat. Pensar de forma di-
ferent.

LLOC: VOILÀ (C/ DEL CÓS, 74)

DIVENDRES 18
09:30h a 11:00h

6È ESMORZAR KF’S DINÀMICS

Trobada joves emprenedors, organitzada per 
Pimec Joves Catalunya Central, per fomentar el 
networking empresarial.

LLOC: EL BERENADOR, PARC DE L’AGULLA
INSCRIPCIONS: PIMEC (pimec.catc@pimec.org / 
TEL. 93 875 22 40).

SESSIÓ DE FINANÇAMENT ALTERNATIU PER 
EMPRENEDORS (ACCIO,  CROWDFUNDING)

Sessió de petit format amb emprenedors i 
start up’s que vulguin conèixer les fórmules de 
finançament alternatiu. L’objectiu de la sessió 
és informar dels instruments de finançament 
alternatiu que estan a l’abast dels emprenedors 
i conèixer les claus per poder fer una campanya 
de crowdfunding exitosa. 

Places limitades!

LLOC: PALAU FIRAL (C/CASTELLADRAL, 5-7)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

11:30h a 14:00h

https://goo.gl/forms/IISr7xC4moTGgARG2


 
DIA DE PORTES OBERTES I INFORMACIÓ

 Jornada de portes obertes al Viver 
d’Empreses “El Salt” de Sallent.

 Informació dels locals comercials disponibles 
per llogar a la zona comercial de la vila.

 T’expliquem les facilitats i subvencions que 
ofereix l’Ajuntament per obrir un negoci a 
Sallent.

 
T’AJUDEM AMB LA TEVA IDEA O PROJECTE 

IDAY, el dia de les idees!!! Sessions individuals 
de consultoria creativa estratègica amb l’ob-
jectiu d’ajudar a les persones emprenedores a 
tirar endavant la seva idea o projecte en desen-
volupament i amb els consells d’un expert en 
emprenedoria. 

19:30h a 20:45h

EXPERIÈNCIES D’EMPRENEDORS/ES

Emprenedors d’èxit explicaran les seves 
experiències: 
 La cooperativa manresana “FENT PAÍS”, amb 

èxit de vendes en “capses regal” d’oci i turisme 
per Catalunya.

09:00h a 19:00h

15:00h a 19:00h

 L’empresa de Sant Fruitós “PONS GUITARS”, 
que ha revolucionat el món de les guitarres 
amb els seus cossos intercanviables i amb 
èxit a nivell mundial.

Taula rodona amb les dues empreses convidades 
i amb les experiències de tres emprenedors/es del 
Viver d’Empreses “El Salt”: NUMON, dedicada a la 
creació i implantació de l´e-commerce, producció 
online i offline; PLANET FACTORY, especialitzada 
en aplicacions educatives per a mòbils i tauletes, 
amb jocs per explorar el món que ens envolta (tra-
duïts a una quinzena d’idiomes i distribuïts per tot 
el món); I-Tailored GRUP, dedicada a la creació i 
implantació d’aplicacions informàtiques persona-
litzades, sistemes i disseny Web. Amb la marca “STI” 
presta els serveis de suport tècnic, manteniment 
d´equips i sistemes i venda de material informàtic.

Moderador: Marc Fernàndez, empresari, conferen-
ciant, expert en consolidació i creixement d’em-
preses i fundador de diverses Startups.

NETWORKING entre els assistents i refrigeri. 

LLOC: VIVER D’EMPRESES EL SALT (C/ CÓS 
20, SALLENT; AL COSTAT DE LA PLAÇA DE LA 
VERDURA).

20:45h

INSCRIPCIONS I CONTACTE

Cal reservar hora per les sessions indi-
viduals de consultoria creativa, les vi-
sites al Viver o informació dels locals 
comercials i subvencions. També confir-
mar l’assistència a la jornada d’experièn-
cies d’emprenedors al telèfon o correu 
del Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Sallent: 93 820 61 92 / 
sll.promoeconomica@sallent.cat

www.sallent.cat

SALLENT - 17 DE MAIG, DIA DE L’EMPRENEDORIA

http://www.sallent.cat


DILLUNS 14
18:00h a 19:30h

COM DISSENYAR UNA ESTRATÈGIA DIGITAL 
PER AL TEU NEGOCI
A càrrec de Maria Redondo, Social Media con-
sultant and teacher for Businesses, Brands and 
Politics Digital Strategy.

Es revisaran els aspectes a de tenir en compte 
abans d´endinsar-se a les xarxes socials.

19:30h a 21:00h

MINICONSULTORIES DIGITALS
A càrrec de Maria Redondo, Social Media con-
sultant and teacher for Businesses, Brands and 
Politics Digital Strategy.

Es tracta de miniauditories de 15/20 minuts per 
analitzar l’estratègia digital dels assistents. 

Inscripcions prèvies.

DIMARTS 15
18:30h a 19:30h

ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING DE CONTIN-
GUTS PER NEGOCIS ONLINE
A càrrec de Jose Facchin, Consultor de Màrque-
ting Digital, especialitzat en Màrqueting de con-
tinguts i posicionament web.

Taller de dues hores de durada, a on aprendrem 
els factors més importants per dissenyar la nos-
tra estrategida de continguts digitals per millo-
rar la visibilitat SEO del nostre negoci a Internet i 
captar clients potencials al nostre web.

DIMECRES 16
18:30h a 20:00h

COM GESTIONAR LES XARXES SOCIALS PER 
ACONSEGUIR CLIENTS
A càrrec de Celia Hil: Consultora, formadora i 
conferenciat en Marca Personal – Xarxes Socials 
– Feina 2.0 i RRHH 2.0.

ST. VICENÇ DE CASTELLET 

DIJOUS 17
17:30h a 18:30h

JORNADA DE PORTES OBERTES
Vine a conèixer l’espai coworking de Sant Vicenç 
de Castellet.

18:30h a 20:00h

COM ES CALCULA EL ROI DIGITAL?
A càrrec de Laura Torra, Economista amb més de 
15 anys d’experiència (Hera Holding). Especialit-
zada en Controlling i Reestructuring.

Tenir clares les accions que s’han executat, sa-
ber-les mesurar (KPIs) i cas pràctic amb excel del 
ROI en marketing online.

DIVENDRES 18
10:00h a 12:00h

CLOENDA JOVEMPREN 2017/18
Auditori Mª Carme Grauvilardell. Biblioteca de 
SVC. Speech motivacional amb Set de Màgia.INSCRIPCIONS I CONTACTE

Tel. 932 227 130 - www.svc.cat
Inscripcions i contacte: solagy@svc.cat

Totes les ponències es realitzaran a:
Espai Impuls de SVC (C/Montserrat, 50)

http://www.svc.cat


DIVENDRES 18
09:30h a 13:30h

VOLS SER UN INSTAGRAMER, YOUTUBER 
O BLOGGER PROFESSIONAL? 
INFORMA’T DELS REQUISITS LEGALS
A càrrec de Yolanda Presa Alamillos, Consultora 
de YPAPROJECT.

En els últims anys les xarxes socials han co-
brat molta importància en la societat actual, 
afiançant-se com a una de les principals vies de 
creació d’opinió i canviant exponencialment el 
panorama de la publicitat, convertint-se en un 
dels principals canals de màrqueting (l’anome-
nat Màrqueting 2.0) per davant de les opcions 
tradicionals.

Això ha fet que neixi un nou professional emer-
gent “l’influencer” que és demandat pels com-
munity managers de les empreses i de les grans 
marques per augmentar les seves vendes. Les 
persones que col·laboren en xarxes socials sota 
la figura de blogger, instagramer, youtuber, etc, 
poden arribar a tenir una activitat econòmica 
encoberta per la qual haurien de tributar i co-
titzar, posant-se en el punt de mira de l’Agència 
Tributària i de la Seguretat Social. 

ST. JOAN DE VILATORRADA

INSCRIPCIONS I CONTACTE

Centre d’Iniciatives per l’Ocupació “Cal Gallifa”
Passeig Gallifa 1, 2a planta
08250 Sant Joan de Vilatorrada
www.santjoanvilatorrada.cat

Inscripcions i contacte: 
Tel. 93 876 40 00
pellicerpe@santjoanvilatorrada.cat

L’objectiu general es explicar com legalitzar 
aquests tipus d’activitat econòmica, aclarir en 
quins casos un col·laborador en xarxes socials 
ha d’estar donat d’alta com a autònom, els trà-
mits que ha de fer i les obligacions fiscals i le-
gals que això comporta, a fi d’evitar que inco-
rrin en il·legalitats.

LLOC: SALA D’ACTES DEL CIO “CAL GALLIFA”, 
PASSEIG GALLIFA 1, 2ª PLANTA

http://www.santjoanvilatorrada.cat 


COL·LABOREN

AGRAÏMENTS
Una menció especial i d’agraïment a totes les entitats 
col·laboradores del territori que s’han sumat a la inicia-
tiva i que l’han fet possible.



Tens una idea i vols crear una 
empresa? Vine al CEDEM

www.cedem.manresa.cat
SERVEI MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

ORGANITZA AMB EL SUPORT DE

Segueix-nos!

http://fb.com/CEDEMmanresa
https://twitter.com/CEDEMmanresa
https://www.instagram.com/cedemmanresa/

