“MOLTA GENT PETITA, EN LLOCS PETITS,
FENT COSES PETITES, POT CANVIAR EL MÓN”
EDUARDO GALEANO

Encetem la II Setmana de l’emprenedoria que tindrà
lloc del 27 al 31 de maig.

emprenedores, espais de trobada i de networking, formacions, presentacions de llibres, i molt més.

Una iniciativa promoguda pel CEDEM, el Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de Manresa,
que vol posar en valor l’emprenedoria al nostre territori
com a concepte que equival a innovació, creativitat i qualitat i que forma part de la nostra cultura 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 i en diferents temàtiques, però
principalment centrades en l’emprenedoria i el món digital i en com adaptar els models de negoci a les tendències
del mercat actual, ja que les tecnologies de la informació
són un element clau, per la viabilitat dels projectes empresarials i per potenciar l’economia del nostre territori.

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 consolidació. Les darreres xifres del CEDEM mostren un increment
d’empreses creades gràcies al suport del centre: del 2017
al 2018 s’ha passat de 77 a 138 empreses creades i de 101
a 145 nous llocs de treball. El servei, per tant, es consolida
i esdevé un referent a la capital de comarca.

Per reflexionar i gaudir de l’emprenedoria a tots els nivells
les activitats es duran a terme en diferents formats i en
diferents espais de la ciutat i de la comarca per visibilitzar
el nostre ecosistema emprenedor: des de taules rodones,
xerrades motivacionals i inspiradores, relats i experiències

Esperem que la proposta sigui del vostre interès i en pugueu treure el màxim profit possible!
Salutacions,
Cristina Cruz
REGIDORA D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.

DILLUNS 27
09:30h a 11:00h

12:00h a 14:00h

19:00h a 21:00h

JORNADA INAUGURAL

COMENÇA A EMPRENDRE

CINEFORUM*

Benvinguda a càrrec del Sr. Valentí Junyent,
alcalde de l’Ajuntament de Manresa i la Sra.
Cristina Cruz, regidora d’Ocupació i Emprenedoria.

Primers passos per a crear una empresa:

Projecció del documental River blue. Amb la
participació de: Míriam Ponsa i Àngels Perramon de Cotó Roig, projectes han incorporat la
proximitat i la sostenibilitat ambiental com a
pilars de la seva manera de treballar.

EMPRENDRE EN UN MÓN DIGITAL:
EXPERIÈNCIES D’ÈXIT D’EMPRENEDORS
MANRESANS
A partir d’aprenentatges viscuts en primera
persona, diferents emprenedors manresans
ens compartiran la seva experiència i els aspectes que consideren clau que ha de tenir un
projecte emprenedor per assolir l’èxit.
A càrrec de: Jordi Sanllehí, CEO i cofundador
de BeRepublic, cofundador i conseller de BeAgency i Antai Venture Builder (Wallapop, Glovo, Cornerjob, Marmota, Carnovo, Mascoteros,
Shopery, ...), Xavier Pladellorens. CEO i cofundador de Deporvillage, Jordi Manero. CEO i
cofundador de Claudia&Julia.
Moderat per Carles Jodar, periodista i fundador
de Gedi Media.
LLOC: CEDEM. PALAU FIRAL (CASTELLADRAL, 5-7)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

 Estudiar la viabilitat del negoci
 Les principals línies de finançament i ajuts
 Formes jurídiques, aspectes laborals i tràmits.
ORGANITZA: CEDEM - AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: CEDEM. PALAU FIRAL (CASTELLADRAL, 5-7)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

17:30h a 19:00h
TALLER D’ELEVATOR PITCH:
APRÈN A VENDRE EL TEU PRODUCTE/
SERVEI EN 30 SEGONS.
A càrrec de Marc Fernandez (Innio). Empresari,
conferenciant, expert en consolidació i creixement d’empreses i fundador de diverses startups.
ORGANITZA: INNIO I CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: CEDEM. PALAU FIRAL (C/CASTELLADRAL, 5-7)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

* En el marc de la setmana de la cultura i l’economia transformadores (www.festadelriu.cat)

El documental explica els impactes ambientals
a nivell global de la indústria tèxtil.
ORGANITZA: ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA
CENTRAL
LLOC: CASA FLORS SIRERA (C/ SALESES, 10)

DIMARTS 28
10:00h a 13:00h

19:00h a 21:00h

T’ESCOLTEM

CINEFORUM*

Assessoraments oberts a emprenedors i
empreses per part de membres de l’associació
Gest! amb la voluntat d’aportar el valor de la
seva experiència i xarxa relacional professional
acumulada.

Projecció documental Foodcoop.

ORGANITZA: GEST!. ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS SÈNIORS AL SERVEI DEL TERRITORI
LLOC: CENTRE CULTURAL EL CASINO (PG. PERE III, 27)

19:00h a 20:00h
III EDICIÓ DEL PREMI INICIATIVES AL
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
Entrega de premis organitzada per l’Associació
de Professionals Sèniors al Servei del Territori-Gest!, amb el suport econòmic de l’Obra Social La Caixa, i la col·laboració de l’Ajuntament
de Manresa i les Fundació Universitària del Bages (FUB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) i la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC).

El documental s’endinsa en l’ànima de Park
Slope Food Coop, un dels supermercats d’aliments cooperatius més antics dels Estats Units.
Explica la història i el funcionament quotidià
d’aquest supermercat cooperatiu, que des de
1973 agrupa més de 16.000 socis al barri de
Brooklyn, que treballen cada un d’ells 3 hores
mensuals per tenir l’opció de comprar el millor
menjar de Nova York i al millor preu possible.
Amb la participació del grup motor del Supermercat Cooperatiu de Manresa.
ORGANITZA: ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA
CENTRAL
LLOC: AUDITORI PLANA DE L’OM (PLANA DE L’OM, 5)

ORGANITZA: GEST!. ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS SÈNIORS AL SERVEI DEL TERRITORI
LLOC: AUDITORI EURECAT (PLAÇA DE LA CIÈNCIA,2)

* En el marc de la setmana de la cultura i l’economia transformadores (www.festadelriu.cat)

DIMECRES 29
DIA DE L’E-COMMERCE
La consultoria e-commerce Juunts coordina
una jornada plenament dedicada als projectes
e-commerce: aspectes a tenir en compte abans
de crear una botiga, com dissenyar-la nosaltres mateixos i eines pràctiques per a donar a
conèixer la nostra marca i fer créixer la botiga
de forma sostenible.
Sessions formatives de:








Shopify (Jordi Manero)
Logística (Marc Cotxarrera)
Canva 2.0 (Marc Harryhausen)
Mailchimp (Clàudia Ferrer)
Instagram (Laura Sanmiquel)
Imatge i vídeo (Carles Jodar)
E-commerce (Jordi Manero i Clàudia Ferrer)

ORGANITZA: JUUNTS I CEDEM-AJUNTAMENT DE
MANRESA
LLOC: GENERAL COFFEE&STORE (PASSATGE
CATALUNYA, 6)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

09:30h a 10:30h
CREA LA TEVA BOTIGA ONLINE
SENSE INVERSIÓ AMB SHOPIFY
A càrrec de Jordi Manero, cofundador de la
botiga Claudia&Julia i consultor e-commerce a
Juunts.
Descobreix Shopify, una eina que revoluciona
l’e-commerce a tot el món. Sense cap inversió
podem crear nosaltres mateixos una botiga
online amb un potencial increïble.

10:30h a 11:30h
LA LOGÍSTICA COM A ELEMENT
DE VALOR EN L’E-COMMERCE
A càrrec de Marc Cotxarrera, consultor
d’operacions a Okai Systems i cofundador de
Sibylicon Global Brands.
On comprar eficientment? Quan fer-ho? Com
he d’emmagatzemar el producte? On puc vendre? Una visió transversal de la influència de la
Supply Chain en els projectes e-commerce.

11:30h a 12:00h
Pausa - cafè

12:00h a 13:00h
INTRODUCCIÓ A L’APP CANVA:
DISSENY PER A NO DISSENYADORS
A càrrec de Marc Harryhausen, dissenyador
gràfic i director creatiu de THINK i impulsor de
Kiwi Coworking i Tarannà Cosmètica Natural.
Coneix Canva 2.0, una eina espectacular que
ens ajudarà a crear composicions increïbles
sense que siguem professionals del disseny
gràfic. És la solució ideal per a les nostres
necessitats a xarxes socials, materials de
màrketing, presentacions comercials, etc.

DIA DE L’E-COMMERCE
15:30h a 16:30h
EL PODER DE L’E-MAIL MARKETING
AMB MAILCHIMP
A càrrec de Clàudia Ferrer, cofundadora de la
botiga Claudia&Julia i consultora ecommerce a
Juunts.
La importància de crear una base de dades i
les possibilitats de l’email marketing. Què ha
de contenir un newsletter. Busquem excuses i
bons motius per a contactar els nostres clients,
atraure’ls al nostre negoci... i vendre!

16:30h a 17:30h
INSTAGRAM: CONSTRUEIX LA TEVA
PRESÈNCIA A LES XARXES
A càrrec de Laura Sanmiquel, dissenyadora
gràfica i community manager.
Què són les xarxes socials i per què tenen tant
d’èxit? Com fer créixer el teu perfil d’Instagram?
Quines publicacions tenen èxit assegurat? Què
són els influencers i com ens poden ajudar?
Descobrirem totes les respostes amb exemples
reals.

17:30h a 18:00h
Pausa - cafè

18:00h a 19:00h
CREA VÍDEOS ESPECTACULARS
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL
A càrrec de Carles Jódar, periodista i fundador
de Gedi Media. Veu de les retransmissions
de Ràdio Manresa, (SER). Pioner en Mobile
Journalism (MoJo) que usa els dispositius
mòbils com a principal eina de treball.
Avui en dia gairebé tothom porta una càmera a
la butxaca i exprimir-ne les seves possibilitats es
converteix en una eina de venda molt potent.

19:00h a 20:00h
CONSTRUEIX EL TEU E-COMMERCE:
PUNTS CLAUS PER TENIR ÈXIT
A càrrec de Clàudia Ferrer i Jordi Manero,
fundadors de la botiga Claudia&Julia i
consultors e-commerce a Juunts.
Aspectes a tenir en compte a l’hora de crear i
construir la nostra marca i una botiga online.
Escollir el posicionament, imatge i públic
objectiu. Accions efectives per donar-la a
conèixer i créixer de forma sostenible.
ORGANITZA: JUUNTS I CEDEM-AJUNTAMENT DE
MANRESA
LLOC: GENERAL COFFEE&STORE (PTGE. CATALUNYA, 6)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

DIMECRES 29 (CONT.)
17:30h a 19:00h
AJUTS PER A PROJECTES D’ECONOMIA
CIRCULAR I PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
INDUSTRIALS
Donar a conèixer què és i quines oportunitats
ens ofereix l’economia circular i com configurar
una proposta exitosa per accedir als ajuts
A càrrec de Laia Puigmal, consultora en
ajuts i finançament de projectes empresarials
d’INIGEST SL, i Josep Rosell, fundador de OÎCOS Estratègia Ambiental, col·laborador de
Simbiosy, consultor especialista en ecologia
industrial i estalvi de costos; vocal del COAMB
a la Catalunya central.
ORGANITZA: CETIM I COAMB
LLOC: SALA DE FORMACIÓ DEL CETIM (PLANA DE
L’OM, 6, 2N 3A)
INSCRIPCIONS: CETIM@CETIM.CAT

18:00h a 19:30h
NOUS PARADIGMES PER L’EMPRESA:
LES ORGANITZACIONS TEAL
Les dinàmiques empresarials actuals, així com
els perfils professionals emergents que les acompanyen han fet les formes d’organització que
coneixem fins ara hagin quedat obsoletes i ineficients. En contrast a aquest fet, han aparegut
noves concepcions d’organitzacions que donen
resposta a aquests reptes, la Teal és d’una elles.
A càrrec de Marc Bernadich, consultor d’empresa i Ricard Sanz, consultor en Organitzacions Teal.
ORGANITZA: FUB. FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL
BAGES
LLOC: FUB (AV. UNIVERSITÀRIA, 4-6)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

19:30h a 20:00h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:
“Judo Management” de Ferran Agúndez.
Consultor de Connociam (Barcelona), IALAENA
(Manresa), especialitzat en el mètode Judo
Management (www.judomanagement.com),
on s’apliquen els principis del judo a la gestió i
a l’administració d’empreses.
El llibre ens descobrirà les claus per potenciar
la innovació en les organitzacions a través de
la metodologia del judo.
ORGANITZA: FERRAN AGÚNDEZ, IALAENA
LLOC: SALA DE REUNIONS C.C. EL CASINO (PASSEIG
DE PERE III, 27)

DIJOUS 30
09:15h a 12:00h
COMUNICA’T AMB ÈXIT: CONSELLS
PRÀCTICS DE COMUNICACIÓ I
MÀRQUETING DIGITAL
En aquesta sessió donarem consells pràctics per
treure el màxim rendiment tant dels canals offline com dels online del teu negoci.
Exposarem la importància del bon ús de la llengua en les nostres comunicacions i donarem
consells bàsics que tota empresa hauria d’aplicar
per treure profit dels seus canals digitals. Descobrirem i analitzarem conceptes com el posicionament SEO, SEM, la publicitat a la xarxa, l’e-mail
màrqueting, els canvis de comportament del
consumidor, l’anàlisi de resultats i la presa de decisions, entre altres.
Aquesta jornada s’adreça especialment a gerents
i propietaris de negocis, responsables de màrqueting, de comunicació i responsables de vendes.
ORGANITZA: CONSORCI PER LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I PIMEC CATALUNYA CENTRAL
LLOC: PIMEC CATALUNYA CENTRAL. PALAU FIRAL
(CASTELLADRAL, 5-7)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

09:30h a 11:00h

19:00h a 20:30h

LLIURAMENT DE PREMIS
“XV CONCURS IDEES JOVES”

AFTERWORKING!
Activitat amb Cocolisto

Lliurament de premis de la XV edició del concurs Idees Joves.

Trobada enfocada als coworkers de la ciutat
i emprenedors, amb pica a pica i joc inclòs (a
càrrec de Cocolisto) per fomentar el networking entre els assistents .

Idees Joves és un programa desenvolupat per
l’Ajuntament de Manresa que vol desenvolupar el potencial creatiu dels joves en l’àmbit de
la generació d’idees empresarials i premiar a
aquells/es que desenvolupin una idea fins a la
realització del pla d’empresa.
Les idees i plans d’empresa presentats en
aquesta edició versen sobre dos reptes.
Repte 1: Smart city. Com lluitar contra els efectes adversos del canvi climàtic amb eines intel·ligents.
Repte 2: Vida Saludable. Com fomentar els hàbits de vida saludable per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Manresa.

ORGANITZA: CEDEM - AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: AUDITORI PLANA DE L’OM (PLANA DE L’OM, 5)

ORGANITZA: CEDEM - AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: ESPAI RUBIRALTA (MURALLA ST. DOMÈNEC, 14)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

DIVENDRES 31
09:30h a 11:30h
RUTA: TRANSFORMEM L’ECONOMIA,
PRACTIQUEM EL CONSUM RESPONSABLE
A MANRESA*
Visitarem: Mengem Bages, Cotó Roig, Roba
Amiga, Artfic i Fent País.
Cada cop tenim més opcions que ens faciliten
canviar d’hàbits de consum per afavorir
l’economia social i solidària. En aquesta ruta
coneixerem algunes d’aquestes experiències
que tenim a Manresa per incloure al nostre
consum diari i començar a ser part del canvi.
ORGANITZA: ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA
CENTRAL
LLOC: BOTIGA MENGEM BAGES (CTRA. DEL PONT DE
VILOMARA, 122)
INSCRIPCIONS: WWW.FESTADELRIU.CAT

10:00h a 12:00h
SESSIÓ “FES EL TEU PLA D’EMPRESA”
Sessió de petit format amb emprenedors que
volen estudiar la viabilitat del seu negoci.
El pla d’empresa és el pas previ a la posada
en marxa del projecte empresarial i és
imprescindible per posar per escrit tot allò que
hauràs de tenir en compte a l’hora d’iniciar la
nova empresa.
Fer el pla d’empresa t’ajudarà a analitzar el
projecte i a tenir ben estructurats tots els
passos que hauràs de seguir per crear l’empresa
i tots els factors que podran intervenir en el seu
funcionament. A més, et servirà per presentar
el projecte a altres persones, en cas que
hagis de demanar finançament o negociar la
participació de possibles socis.
ORGANITZA: CEDEM - AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: CEDEM. PALAU FIRAL (C/CASTELLADRAL, 5-7)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

* En el marc de la setmana de la cultura i l’economia transformadores (www.festadelriu.cat)

18:30h a 20:00h
TAULA RODONA: “FEM SALUT DES DE
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA”*
A càrrec de Jordi Vinadé (COS Salut), Jordi
Fàbrega (Pediatria dels Pirineus) i Anna
Moreno (Casa de Naixements Migjorn)
En aquesta taula coneixerem experiències de
l’economia cooperativa i solidària en l’àmbit
de la salut i reflexionarem sobre com el cooperativisme en l’àmbit de la salut està aportant una nova concepció de la medicina i fent
accessible l’anomenada medicina alternativa.
ORGANITZA: ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA
CENTRAL
LLOC: ATENEU DE LES BASES (CINTAIRES, 32)

SALLENT - 30 DE MAIG, DIA DE L’EMPRENEDORIA
TENS UNA IDEA DE
NEGOCI? NECESSITES UN
ESPAI?
09:00h a 18:00h
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 que ofereix l’Ajuntament per obrir un negoci a Sallent.

18:00h a 20:00h
SESSIÓ PER CONÈIXER ELS INSTRUMENTS
DE FINANÇAMENT ALTERNATIUS QUE
ESTAN A L’ABAST DELS EMPRENEDORS
SENSE PASSAR PEL BANC
Crowdfunding, l’Invoice Trading, Bootstrapping, Préstecs Participatius i altres.
A càrrec de Marc Fernàndez, empresari, conferenciant, expert en consolidació i creixement
d’empreses i fundador de diverses startups.

20:00h
CLOENDA DE LA JORNADA. NETWORKING
ENTRE ELS ASSISTENTS I REFRIGERI

15:00h a 18:00h
T´AJUDEM AMB LA TEVA IDEA O PROJECTE
IDAY, el dia de les idees! Sessions individuals
de consultoria creativa estratègica amb l’objectiu d’ajudar a les persones emprenedores a
tirar endavant la seva idea o projecte en desenvolupament i amb els consells d’un expert en
emprenedoria.

ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SALLENT
LLOC: VIVER D’EMPRESES EL SALT (CÓS, 20, SALLENT)

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Cal reservar hora per les sessions individuals de consultoria creativa, les visites
al Viver o informació dels locals comercials. També confirmar l’assistència a la
Sessió sobre instruments de finançament alternatiu al telèfon o correu del
Servei de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Sallent: 93 820 61 92 /
sll.promoeconomica@sallent.cat

ALTRES MUNICIPIS
DIMARTS 28

DIJOUS 30

SANT JOAN DE
VILATORRADA

NAVÀS
19:00h a 20:30h

19:00h a 21:00h
ECONOMIES FEMINISTES: COM POSAR LA
VIDA AL CENTRE DE L’ECONOMIA*
Què ens proposa l’economia feminista? I l’economia de les cures? Quins punts en comú i
debats tenen amb l’economia solidària? Ens
preguntarem com incorporar pràctiques d’economia feminista i de les cures a les nostres organitzacions.
A càrrec de Sandra Ezquerra, directora de la
càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i
Cultures de la Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya.

TAULA RODONA: “FINANCES ÈTIQUES:
TRANSFORMANT LA REALITAT”*
Coneixerem quines propostes d’entitats de finances ètiques existeixen actualment a Catalunya i quines opcions tenim perquè els nostres diners operin de manera coherent amb els
nostres principis ètics.
A càrrec d’ Elisabeth Duocastella (Fiare Banca
Ètica) i Sergi Salavert (FETS i Oikocrèdit).
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE NAVÀS
LLOC: SALA D’ACTES DE LA BIBLIOTECA JOSEP MAS I
CARRERAS (PASSEIG RAMON VALL, 69)

ORGANITZA: ATENEU COOPERATIU DE LA CATALUNYA
CENTRAL
LLOC: SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE VILATORRADA (C/ MAJOR, 1)

* En el marc de la setmana de la cultura i l’economia transformadores (www.festadelriu.cat)

AGRAÏMENTS
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.

COL·LABOREN

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

Tens una idea i vols crear una
empresa? Vine al CEDEM
SERVEI MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

www.cedem.manresa.cat
Segueix-nos!

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

