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Del 26 al 30 d’octubre de 2020



Encetem la III Setmana de l’emprenedoria que tindrà 
lloc del 26 al 30 d’octubre. 

Una iniciativa promoguda pel CEDEM, el Centre de 
Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de 
Manresa, que vol posar en valor l’emprenedoria al nos-
tre territori com a concepte que equival a innovació, 
creativitat, i qualitat, i que forma part de la nostra cul-
tura i ADN. En aquest sentit, conjuntament amb altres 
entitats i empreses del territori hem organitzat tot un 
ventall d’activitats adreçades a diferents col·lectius de 
diferents temàtiques que versen sobre els reptes pre-
sents i futurs que han sorgit fruit de les conseqüències 
de la Covid-19 al món. Posant el focus en la persona 
emprenedora, tractarem aspectes com la innovació, la 
tecnologia, les emocions, les pors i molt més per tal de 
reflexionar i aportar eines i metodologies que ens per-
metin adaptar-nos a la nova realitat i anticipar-nos als 
canvis.

Com sempre, hi seran presents, experiències emprene-
dores amb gran valor afegit, que poden ser el reflex i el 
mirall per als nous projectes.

El CEDEM, ofereix un servei tècnic especialitzat adreçat 
a les persones interessades a crear una empresa i a les 
empreses ja constituïdes, per ajudar-les en la seva con-
solidació..

Esperem que la proposta sigui del vostre interès i en 
pugueu treure el màxim profit possible!

Salutacions, 

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

“LES OPORTUNITATS PETITES 
SÓN EL PRINCIPI DE LES GRANS EMPRESES”
DEMÓSTENES, ORADOR I POLÍTIC D’ATENES



DILLUNS 26
10:00h a 12:00h

JORNADA INAUGURAL

Benvinguda a càrrec del Sr. Marc Aloy, al-
calde de l’Ajuntament de Manresa i la Sra.  
Cristina Cruz, regidora d’Ocupació, Empresa i 
Coneixement de l’Ajuntament de Manresa.

CONFERÈNCIA-TALLER: 
 “METAMORFOSIS: LA POSSIBLE 
SOLUCIÓ AL NOU PARADIGMA”

Actualment, la societat experimenta una se-
rie de canvis y de sacssejos que la condueixen 
a una transformació de vèrtic. El més senzill i 
habitual és culpabilitzar als altres del què suc-
ceeix, enlloc de detenir-nos a pensar i pregun-
tar-nos: Què és el què podem canviar nosaltres 
mateixos per tal de tenir eines que ens perme-
tin afrontar adequadament, aquesta incertesa?

Hauríem de preparar-nos bé per tal de saber 
adaptar-nos a aquest moment que ens toca 
viure. En aquesta conferència-taller es donaran 
les pautes per tal d’aconseguir l’èxit personal i 
professional mitjançant una progressió conti-
nuada de diferents punts a seguir: “Petits can-
vis, produeixen grans resultats”

El format conferència- taller està orientat a po-
tenciar l’autoconfiança i afavorir el creixement 
integral de les persones. Pretenem tenir els ma-
teixos resultats, fent el mateix què fem sempre? i 

va dirigida a empresaris i autònoms; directius 
o comandaments intermedis d’empreses que 
vulguin realitzar una transformació o es trobin 
en fase de desenvolupar una estratègia digital 
i, en general, a totes aquelles persones que es 
troben en un procés de canvi professional i/o 
personal. 

A càrrec de Lluís Serra, conferenciant, asses-
sor i provocador digital. Professor de Màrque-
ting Digital, Comerç Electrònic, Xarxes Socials i 
OmniChannel en diverses Universitats, Diputa-
cions i Cambres de comerç.

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
COL·LABORA: PIMEC CATALUNYA CENTRAL
STREAMING DES DEL PALAU FIRAL A TRAVÉS DEL 
TWITTER @CEDEMmanresa

12:30h a 14:30h

COMENÇA A EMPRENDRE

Primers passos per a crear una empresa:

- Estudiar la viabilitat del negoci
- Les principals línies de finançament i ajuts
- Formes jurídiques, aspectes laborals i tràmits

A càrrec de Cedem Manresa.

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   
 

https://twitter.com/CEDEMmanresa
https://forms.gle/BbiTp3Dt3cFZDG2a9


19:00h a 20:00h

IV EDICIÓ DEL PREMI INICIATIVES AL 
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 

Entrega de premis organitzada per l’Associació 
de Professionals Sèniors al Servei del Territo-
ri-Gest!, amb el suport econòmic de l’Obra So-
cial La Caixa, i la col·laboració de l’Ajuntament 
de Manresa i les Fundació Universitària del Ba-
ges (FUB), la Universitat Politècnica de Catalun-
ya (UPC) i l’Escola Politècnica Superior d’Engin-
yeria de Manresa (EPSEM).

ORGANITZA: GEST!. ASSOCIACIÓ DE PROFESSIO-
NALS SÈNIORS AL SERVEI DEL TERRITORI 
ACTE PENDENT DE TANCAR. INFORMAREM PROPE-
RAMENT

DIMARTS 27
10:00h a 12:00h

VOLS VENDRE PER INTERNET SENSE 
RISCOS LEGALS?

Informar sobre la normativa relacionada amb 
el comerç electrònic i la publicitat a internet.

1. Els textos legals d’un web.
2. Continguts dels diferents textos legals.
3. Textos legals d’un web que es dedica al 

comerç electrònic. 

4. Contingut de les condicions generals de 
contractació.

5. Procediment de contractació a internet 
segons la normativa.

6. Com hem de fer la publicitat (internet, correu 
electrònic, etc.) per no incórrer en sancions.

A càrrec d’Àngels Galiana, advocada.

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   
 

13:00h a 14:00h

VULL CREAR UNA EMPRESA:
FACTORS  D’ÈXIT I FRACÀS

Repàs d’alguns factors que contribueixen 
positivament a assolir l’èxit en un projecte 
empresarial, així com dels errors més habituals 
i que es poden evitar.

A càrrec de Cedem Manresa.

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

DIMECRES 28
10:00h a 12:00h

MARKETING EMOCIONAL: COM SEDUIR 
ALS NOSTRES CLIENTS MITJANÇANT LES 
EMOCIONS

Conèixer què és el màrqueting emocional i com 
aplicar-lo al seu projecte. Quines emocions es 
poden associar a la seva marca i com fer-ho. 
Descobrir les grans emocions del màrqueting. 
Aprendre tècniques per aplicar-lo i comunicar-
lo. Veure casos d’èxit de la seva aplicació.

A càrrec de Marc Fernandez, director d’Innio 
Assessors. Empresari. Conferenciant. Expert en 
consolidació i creixement d’empreses.

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

https://forms.gle/ciyhUvtyNM94CSvEA
https://forms.gle/ciyhUvtyNM94CSvEA
https://forms.gle/ciyhUvtyNM94CSvEA


15:30h a 16:30h

GESTIÓ EMOCIONAL A L’HORA 
D’EMPRENDRE : COM VÈNCER LES
 PORS QUE ENS BLOQUEGEN

Conèixer les nostre emocions, quines són les 
pors que ens bloquegen, les creences que 
limiten les nostres accions i ens allunyen del 
nostre objectiu

Prendre consciència dels nostres patrons 
mentals per utilitzar-nos al nostre favor. 
Ampliar el nostre coneixement sobre emocions, 
creences, bloquejos i pors. Descobrir tècniques 
així com recursos interns per fer front i superar 
les dificultats com a emprenedores.

A càrrec de Carlos Bella, Orientador pel Desen-
volupament personal i professional, estratègies 
de cerca de feina, formació en competències i in-
tel·ligència emocional aplicada.

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS D’INSTAGRAM 
(@CEDEMMANRESA), SENSE INCRIPCIÓ PRÈVIA 

18:00h a 19:00h

ES TRASPASSA. LA COOPERATIVA UNA 
OPCIÓ PER REEMPRENDRE

Què vol dir reemprendre el negoci de forma 
cooperativa: possibilitats i casuístiques 

Quins recursos tenim per rebre suport en el 
relleu cooperatiu: Reempresa (CEDEM Manresa-
Ajuntament de Manresa) i Ateneu Cooperatiu 

Experiència d’èxit: PM Postal, SCCL.

ORGANITZA: CEDEM-ATENEU COOPERATIU DE LA 
CATALUNYA CENTRAL
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

DIJOUS 29
10:00h a 12:30h

ARA ÉS EL MOMENT DE VENDRE PER 
INTERNET!

Crea la teva pròpia botiga digital o optimitza la 
que ja tens per vendre més per Internet. Parla-
rem de la millor plataforma per crear una botiga 
digital, Shopify, amb dos casos d’emprenedors 
manresans: Marc Harryhausen (insensats.cat, 
tarannacosmetics.com) i Ivà Osorio (familiao-
sorio.com). 

També parlarem d’eines i accions de màrque-
ting per fer créixer la teva botiga online amb 
Clàudia Ferrer (claudiaandjulia.com) i de com 

organitzar l’entrega a Manresa de forma soste-
nible amb Carles Jodar (camalics.cat). 

ORGANITZA: JUUNTS
STREAMING DES DEL LOCAL DE JUUNTS I PEL CANAL 
DE TWITTER @CEDEMMANRESA

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

http://serveis.coopcatcentral.cat/program/es-traspassa-la-cooperativa-una-opcio-per-reemprendre
https://insensats.cat/
https://tarannacosmetics.com/
https://www.familiaosorio.com/
https://www.familiaosorio.com/
https://www.claudiaandjulia.com/
https://camalics.cat/
https://forms.gle/1MJ2jEL4qoAQKfcd7


18:00h a 19:00h

MASTERCLASS: “INNOVAR EN L’ÀMBIT 
DE LA SALUT. UNA BONA OPORTUNITAT 
PELS EMPRENEDORS.”

1. Tots podem innovar. 
2. El procés de la innovació. De la idea al 
mercat.
3. Oportunitats en el món de la salut.
4. Habilitats per saber innovar.
5. Com navegar en aigües tempestuoses.
6. Debat. 

La masterclass forma part del Màster en 
Transformació Digital de les Organitzacions de 
la Salut i Socials . UManresa  

A càrrec de Joan Cornet, Director 
del Digital Health Observatory de la 
ECHAlliance. Dublín. Coordinador del 
Màster en Transformació Digital de les 
Organitzacions de la Salut i Socials . UManresa.

ORGANITZA: UMANRESA
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

DIVENDRES 30

COM ÉS EL CLIENT EN TEMPS DE 
COVID-19?

Què ha canviat amb la nova normalitat? Quins 
son els nous hàbits de consum després de la 
pandemia?  Hem abandonat velles costums per 
crear noves rutines?  Ara toca descobrir noves 
oportunitats de negoci, revisar la nostra propos-
ta de valor i adaptar l’estratègia de l’empresa al 
nou target.

A càrrec de Marta Albet, experta en Màrketing i 
Comunicació

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

10:30h a 12:00h

https://forms.gle/ciyhUvtyNM94CSvEA
https://forms.gle/ciyhUvtyNM94CSvEA


DIVENDRES 30

AVALUA LA IDEA EMPRESARIAL I 
CONCRETA  ELS ELEMENTS CLAU DEL 
TEU NEGOCI

Avaluar la idea com a oportunitat de negoci i de-
finir l’estratègia a  seguir. Emprarem la metodo-
logia SCOPE.

- Adquirir una metodologia de pensament es-
tratègic sobre el model de negoci, de manera 
senzilla, ràpida i eficient.

- Visualitzar exemples reals on inspirar-se.
- Conèixer una nova eina d’anàlisi i diagnosi i per 

tal d’avaluar la idea i la coherència entre els ele-
ments clau.

- Identificar els elements més determinants del 
nostre model de negoci.

A càrrec de Cedem Manresa.

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

12:30h a 14:30h 17:30h a 19:00h

LES NOVES PRESTACIONS PELS 
AUTÒNOMS ARREL DEL RD LLEI 30/2020

Noves prestacions per a autònoms creades pel 
Reial decret llei 24/2020, de 29 de setembre, de 
mesures socials de reactivació de l’ocupació i 
protecció del treball autònom:

- Prestació de cessament d’activitat per a 
autònoms que suspenguin la seva activitat 
per resolució de l’activitat competent.

- Prestació extraordinària de cessament 
d’activitat per a autònoms sense dret a la 
prestació ordinària.

- Prestació extraordinària de cessament 
d’activitat pels treballadors de temporada. 

- Prestació de cessament d’activitat i pròrroga 
de prestacions ja causades (Disposició 
addicional 4rta RDL-30/2020). 

A càrrec de Laura Escamilla, de Gles Advocats.

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   
 

https://forms.gle/beUT86oUeMvpHyG9A
https://forms.gle/FFWV1m9xNDVVqgiq6


DIMARTS 27 I
DIJOUS 29
SANT JOAN DE 
VILATORRADA

 
TREBALLO A CASA, COM EM PLANIFICO

Sembla que treballar a casa sigui el somni de 
moltes persones, però també s’ha de saber po-
sar ordre en aquesta conciliació per tal que no 
esdevingui un malson.  Aparentment és senzi-
ll i ho és, tanmateix com viu el nostre entorn 
aquest fet? Respecte el nostre espai, els nostres 
horaris? I nosaltres, ho fem? Treballarem les ei-
nes i els recursos que ens permetran disfrutar 
de la millor vessant de poder treballar a casa.

A càrrec de Elisenda Porras Gonzalez (Enpro-
gress)

ORGANITZA: AJUNTAMENT ST. JOAN DE VILATORRADA
PLACES LIMITADES, INSCRIPCIÓ PRÈVIA
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ   

12:00h a 14:00h

DIMARTS 27
SALLENT

 
EMPRENDRE EN TEMPS DE CRISI

La situació actual de crisi econòmica i social 
fruit de la pandèmia generada pel Coronavirus 
ha obligat a molts negocis a tancar, o bé a re-
convertir-se per adaptar-se a la nova normali-
tat. Però de la mateixa manera que ha succeït 
en crisis anteriors, hi ha sectors econòmics que 
han sortit beneficiat d’aquesta situació. Durant 
aquesta sessió, els assistents podran conèixer 
quines són les tendències actuals del mercat i 
veure quines possibles oportunitats de negoci 
s’estan generant a partir de la situació actual i 
dels nous canvis d’hàbits de consum.

A càrrec de Marc Fernandez, director d’Innio 
Assessors. Empresari. Conferenciant. Expert en 
consolidació i creixement d’empreses.

ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SALLENT
FORMACIÓ ONLINE, PLATAFORMA A CONCRETAR

12:30h a 13:45h

ALTRES MUNICIPIS

Cal inscripció prèvia al correu sll.promoeco-
nomica@sallent.cat o trucar al telèfon de Pro-
moció Econòmica de l´Ajuntament de Sallent 
93 820 61 92.

https://forms.gle/Nf3caWeumpd4oAG2A


COL·LABOREN

AGRAÏMENTS

NOTA

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

El programa està subjecte a modificacions a causa de les restriccions 
que hi puguin haver d’ara en endavant fruit de la Covid-19.



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

manresa.cat/cedem
SERVEI MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

ORGANITZA AMB EL SUPORT DE

Segueix-nos!

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del Fons Social Europeu

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

