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Programa d’accions
formatives conjuntes
2n semestre de 2016

Els ajuntaments de Canet de Mar, Calella i Pineda
de Mar, amb la col·laboració de Diputació de
Barcelona, duen a terme aquest any 2016 un
projecte mancomunat amb l’objectiu de posar
a l’abast de les empreses i l’emprenedoria del
territori tot un conjunt de serveis i accions
formatives adreçades a satisfer la millora de
la competitivitat empresarial i la qualitat dels
productes i serveis ofertats.
Els tres ajuntaments disposem de Centres Locals
de Serveis a les Empreses (CLSE) a través dels quals
es presten serveis d’assessorament, formació i
consolidació a persones emprenedores i empreses
del territori. Amb aquest projecte conjunt oferim
la possibilitat a les persones i empreses residents
en qualsevol dels tres municipis, de gaudir dels
serveis i les accions de suport que es porten a
terme en qualsevol dels tres ajuntaments.

Centres locals de serveis
a les empreses (CLSE)
de Calella, Canet de
Mar i Pineda de Mar
Atenció i suport
integral a l’Empresa
i l’Emprenedoria
Programa formatiu
conjunt per a empreses
i emprenedors
2n semestre 2016

En aquest tríptic us donem a conèixer la nostra
oferta formativa per al segon semestre de 2016.

Amb el suport de:

Calella

Canet de Mar

Pineda de Mar

Octubre de 2016

Setembre - Octubre 2016

Octubre 2016

11, 13, 18 i 25 d’octubre
Estàs pensant en obrir una botiga on line?
T’expliquem les claus com fer-ho bé
A càrrec de Sandra Susana Cordone
(ACIERTA. Consultoria de màrqueting,
comunicació i IT)
Horari: de 10:00 h a 14:00 h

Novembre de 2016

8, 10 i 11 de novembre
Claus per internacionalitzar una petita empresa
A càrrec de Jordi Mundet (COFORMA, SCP)
Horari: de 9:00 h a 13:00 h

26 de setembre i 3, 10 i 17 d’octubre de 2016
Entens els números de la teva empresa?
A càrrec de Guillem Cotrina (Audilab, SL)
Horari: de 9:30 h a 13:30 h.
24 i 31 d’octubre de 2016
Descobreix les eines per gestionar amb èxit la
tresoreria de la teva empresa
A càrrec de Miquel Sacristán (Avenç Assessors, SL)
Horari: de 9:30 h a 13:30 h

Novembre de 2016

3 i 10 de novembre de 2016
Evoluciona les idees pensant en clau de
model de negoci
A càrrec de Jordi Puigdellívol
(Start-Up & Innovation Sherpa)
Horari: de 10:00 h a 13:00 h
7, 14, 21 i 28 de novembre de 2016
La teva web amb WordPress. Taller pràctic de
creació de webs corporatives
A càrrec de Montserrat Peñarroya
(Quadrant Alfa, SL, 3iSIC)
Horari: de 10:00 h a 14:00 h

4 d’octubre de 2016
Models de planificació de l’empresa:
el pla d’empresa
A càrrec de Joaquim Burjons
Horari: de 16.00 h a 19.00 h
6 d’octubre de 2016
Desenvolupa el teu talent emprenedor
amb lego serious play
A càrrec de Sílvia Marteles i Frederic de Gràcia Mir
Horari: de 9.00 h a 14.00 h
11 i 13 d’octubre de 2016
El pla de màrqueting de la meva empresa
A càrrec de Maribel Lapaz (Strages)
Horari: de 16.00 h a 19.00 h
25 i 27 d’octubre de 2016
Marca personal
A càrrec de Silvia R. Herráez (Impulsa tu marca, SL)
Horari: de 16.00 h a 19.00 h

Novembre de 2016

8 i 10 de novembre de 2016
Planificació econòmico-financera de
la teva empresa
A càrrec d’Emma Freijo
(Àgora Centre de Formació - Annalisa Valmori)
Horari: de 16.00 h a 19.00 h
22 i 24 de novembre de 2016
Emprendre i vendre
A càrrec d’Andreu Pérez
Horari: de 15.00 h a 19.00 h

Lloc de realització:
Sala d’Actes de l’Ajuntament Vell
Plaça de l’Ajuntament, 1-3
08370 - Calella
Tel. 93 769 72 40
aj035.promocioeconomica@calella.cat

Lloc de realització:
Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora
Riera Gavarra, s/n
08360 - Canet de Mar
Tel. 93 795 46 25
demperedm@canetdemar.cat

Lloc de realització:
Centre Innova
C/ Torres Quevedo, 16
08397 - Pineda de Mar
Tel. 93 767 15 60
innova@pinedademar.org

