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Del 23 al 27 de maig de 2022

“APRÈN LES REGLES COM UN PROFESSIONAL,
PERQUÈ DESPRÉS LES PUGUIS TRENCAR COM UN ARTISTA”
PABLO PICASSO

Tenim reptes constants i el món es transforma dia a dia
i després de dos anys de pandèmia tornem a engegar
amb molta il·lusió i motivació la Setmana de l’Emprenedoria, aquest any en la seva 4ª edició.
Aquesta Setmana pretén donar visibilitat a l’ecosistema emprenedor del Bages, per establir connexions,
desenvolupar idees i concentrar el talent en cinc dies
plens de propostes realitzades pels diferents agents
de la comarca. Perquè és fonamental estar al dia, estar
connectat en xarxa, conèixer les eines que tens al teu
abast i aprofitar les oportunitats que t’envolten.
En aquesta edició hem volgut donar el protagonisme
al sector de la Indústria Creativa, en el seu sentit més
ampli (artistes, artesans, arquitectes, dissenyadors, editors digitals,...) amb moltes activitats i una jornada final sota el nom de VIURE DE CREAR que vol mostrar el
dinamisme del sector i la seva capacitat d’atracció de

talent jove. És un dels sectors amb més futur i ha de ser
una línia estratègica clara de creixement en el nostre
territori.
No t’ho pensis més i participa-hi! Connecta’t amb l’ecosistema emprenedor del Bages.
Salutacions,
Cristina Cruz Mas
REGIDORA D’OCUPACIÓ, EMPRESA I CONEIXEMENT
AJUNTAMENT DE MANRESA

DILLUNS 23
09:30h a 14:30h
PARLAR EN PÚBLIC AMB L’ACTOR
FERMÍ FERNÁNDEZ
Continguts:
• Sintetitzar i argumentar la nostra presentació.
• Els impactes d’una bona presentació.
• Credibilitat dels nostres missatges.
• Reconèixer les pròpies virtuts comunicatives.
• Expressar i provocar a través de les emocions.
• La força de la comunicació no verbal.
Dirigit a emprenedors/es que necessitin parlar
en públic, fer presentacions de serveis o projectes, persuadir, informar o comunicar en general el seu projecte empresarial.
Un curs totalment pràctic impartit pel psicòleg
Jaume Martí i l’actor Fermí Fernández, que
desenvoluparan un decàleg on s’explicaran els
principals factors per a parlar de forma eficient
davant d’un públic objectiu.
ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: CEDEM-PALAU FIRAL (MANRESA)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

10:00h a 12:00h
COMENÇA A EMPRENDRE
Primers passos per a crear una empresa:
Conèixer tots els tràmits necessaris i passos
a seguir per crear una empresa. Conèixer i
definir el model de negoci. Valorar la forma
jurídica més eficient i les obligacions fiscals i
comptables que comporta crear una empresa.
Saber mètodes de finançament, ajudes i
subvencions de què es disposa.
A càrrec de David Hernandez, tècnic del Centre
de Desenvolupament Empresarial (CEDEM)
ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: CEDEM-PALAU FIRAL (MANRESA)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

16:00h a 18:30h
LA COOPERATIVA: UN MODEL VIABLE
PEL NOSTRE NEGOCI?
La cooperativa és un model d’empresa basat
en l’associació de persones, que es caracteritza
per tenir un funcionament intern democràtic i
autonomia en la seva gestió. Alhora hi ha diferents tipus de cooperatives en funció de les
necessitats de les persones sòcies. Ens escau
la cooperativa pel nostre projecte? Quin tipus
de cooperativa s’adapta millor a les nostres necessitats? Què hem de tenir en compte a l’hora
d’iniciar un projecte cooperatiu? Quins passos
hem de seguir?
A càrrec de Blanca Pellicer de l’Ateneu Cooperatiu Catalunya Central.
ORGANITZA: ATENEU COOPERATIU CATALUNYA CENTRAL
LLOC: CEDEM-PALAU FIRAL (MANRESA)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

DIMARTS 24
09:30h a 14:00h
CREA DISSENYS VISUALS IMPACTANTS I
APRÈN A VIRALITZAR-LOS
Conèixer les infografies com a contingut visual
atractiu. Aprendre a utilitzar eines com el
Canva i el Piktochart per a crear infografies que
són fàcils de viralitzar-les a través de les xarxes
socials, webs o blogs. Conèixer el Pinterest
Business com a xarxa social professional per a
compartir contingut visual.
A càrrec de l’Emili Rodríguez. Enginyer de
telecomunicació / Coach professional Formació
continuada en noves tecnologies, sistemes de
telecomunicacions, informàtica, xarxes socials
i màrqueting on-line per a pimes.
ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: CEDEM-PALAU FIRAL (MANRESA)

10:00h a 10:30h
EL TRÀMIT DE LA CAPITALITZACIÓ
DE L’ATUR PER A PERSONES
EMPRENEDORES
A través d’aquesta píndola formativa s’explicarà
què és la capitalització, quins requisits cal
complir per sol·licitar-la, les diverses modalitats
de capitalització existents així com també on
i com es tramita. Adreçada a persones que
vulguin iniciar un projecte d’emprenedoria i
d’autoocupació.
A càrrec de Laura Sellarès, tècnica de l’Oficina
de Treball de Manresa del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
ORGANITZA: SERVEI D’OCUPACIÓ DE LA CATALUNYA
CENTRAL
FORMACIÓ ONLINE A TRAVÉS DE ZOOM

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 
17:00h a 18:30h
DESIGN THINKING. L’EINA IDEAL PER
DONAR SOLUCIÓ A NECESSITATS REALS
DELS CLIENTS
Tenim la inèrcia de començar a desenvolupar
molts projectes a partir d’una idea... però
realment estem donant resposta al què el
client realment necessita? El #designthinking
és l’eina ideal per desenvolupar projectes que

responguin a aquestes necessitats.
A càrrec de Marc Fernandez, director d’Innio
Assessors. Empresari. Conferenciant. Expert en
consolidació I creixement d’empreses.
ORGANITZA: INNIO ASSESSORS
LLOC: CEDEM-PALAU FIRAL (MANRESA)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

19:00h a 20:00h
V EDICIÓ DEL PREMI INICIATIVES AL
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
Entrega de premis organitzada per l’Associació
de Professionals Sèniors al Servei del TerritoriGest!, amb el suport econòmic de l’Obra Social
La Caixa, i la col·laboració de l’Ajuntament
de Manresa, la Fundació Universitària del
Bages (FUB), la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) .
ORGANITZA: GEST!. ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS
SÈNIORS AL SERVEI DEL TERRITORI
LLOC: AUDITORI EURECAT PLAÇA DE LA CIÈNCIA, 2
(MANRESA)

DIMECRES 25
09:00h a 13:00h
MERCAT CUEME DE COOPERATIVES
ESCOLARS DEL BAGES
CuEmE és un projecte que té com a finalitat treballar el foment de la cultura emprenedora en
el cicle superior de l’educació primària, per desenvolupar els valors, hàbits i capacitats claus
vinculades a l’emprenedoria.
Alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles
Espill, La Salle, Joviat, Puigberenguer i Bages
vendran els productes que han fabricat al llarg
dels curs 21-22 dins el Projecte Cultura Emprenedora a l’Escola al Mercat de les Oques.
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: PLAÇA DE LES OQUES (MANRESA)

10:00h a 13:00h
EMPRENDRE DES DELS VALORS
Els valors són una font increïble de creativitat
i un punt inqüestionable de diferenciació. La
gent ja no compra per “el que fas”, sinó “per
a què ho fas”. Els valors són més que mai una
peça clau de l’èxit.
A càrrec de Ricard Planas d’Èxit Product.
Consultor en creativitat i en innovació de
producte, especialitzat en Product Discovery.
ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: CEDEM-PALAU FIRAL (MANRESA)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

11:00h a 12:30h
TALLER SOBRE “PROPOSTES
MOTIVADORES PER TREBALLAR
L’EMPRENEDORIA AMB PERSONES
JOVES”
Tastet de dinàmiques “Fem tec!”. Et donarem a
conèixer aquesta eina adreçada a la promoció
de l’emprenedoria entre les persones joves. https://www.diba.cat/web/fem-tec/materials
Adreçat a personal tècnic, professorat i altres
professionals que treballin amb joves.
A càrrec de l’equip dels Serveis Territorials del
Departament d’Empresa i Treball a la Catalunya Central amb la col·laboració d’Acció.
ORGANITZA: SERVEIS TERRITORIALS A LA CATALUNYA
CENTRAL - DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL AMB
LA COL·LABORACIÓ D’ACCIÓ
LLOC: SALA D’ACTES DEL PALAU FIRAL (MANRESA)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

17:00h a 19:00h
EMPRENEDORIA I OPORTUNITAT DE
NEGOCI AL VOLTANT DEL PROTOTIPATGE,
EL DISSENY I LA IMPRESSIÓ 3D
Xerrada amb part pràctica / demostració al
voltant de les innovadores eines disponibles
de fabricació mitjançant impressió 3D.
S’analitzaran les diverses possibilitats de
negoci i emprenedoria disruptiva que aquestes
eines ens estan oferint en l´actualitat, tant
per a noves empreses com per a indústries ja
existents. Visita a les instal·lacions del TechlabUPCManresa: l’espai maker, creatiu i de
prototipatge de Manresa.
A càrrec de Joan A. López, responsable de l’àrea
de Disseny i del Techlab de la UPCManresa.
És ideal, encara que no imprescindible, tenir
algunes nocions de disseny 3D i d’impressió 3D.
ORGANITZA: TECHLAB-UPCMANRESA
LLOC: AULA INFOCAD + TECHLAB A LA UPC MANRESA
(MN1-PLANTA 1ª)
INFORMACIÓ: techlab.manresa@upc.edu

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

18:00h a 19:00h
BERENAR LITERARI “CONFERÈNCIA
TENIR SORT A LA VIDA DEPÈN DE TU”
La filosofia Happy-Go-Lucky demostra que no
cal esperar que et passin coses bones per ser
feliç. Funciona justament a l’inrevés: una actitud feliç és la que atraurà totes les coses bones
a la teva vida.
A càrrec de Xènia Vives, escriptora i conferenciant motivacional. Autora del llibre “Tenir sort
a la vida depèn de tu”.
ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: GENERAL STORE AND COFFE (PASSATGE
CATALUNYA, 6 - MANRESA)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

DIJOUS 26
09:30h a 11:00h
LLIURAMENT DE PREMIS XVI CONCURS
IDEES JOVES
ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
LLOC: AUDITORI PLANA DE L’OM-PLANA DE L’OM, 5 (
MANRESA)

10:00h a 11:00h
EL VALOR DE TENIR UN PROPÒSIT A
L’EMPRESA
El valor compartit com a factor de competitivitat empresarial. Durant aquesta jornada on-line
entendrem per què és tan important tenir un
propòsit a l’empresa. Es tracta de definir una
estratègia de gestió empresarial transversal i
desenvolupar noves oportunitats de negoci per
a la maximització del valor competitiu, considerant els reptes socials i mediambientals a través
del seu model de negoci i les operacions.
A càrrec de Joan Martí, director de la Unitat
d’Estratègia Empresarial d’ACCIÓ.
ORGANITZA: ACCIÓ / GENERALITAT DE CATALUNYA
FORMACIÓ ONLINE

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

12:30h a 13:00h

18:00h a 20:00h

FINANÇAMENT I AJUTS PER PERSONES
EMPRENEDORES

AFTERWORK DE PRIMAVERA AMB JOVES
EMPRENEDORS/ES DEL TERRITORI

T’expliquem conceptes econòmics i financers,
fent especial èmfasi en les alternatives de finançament. A més d’explicar-te els recursos disponibles,
t’expliquem com buscar-los i on trobar-los.

Durant aquesta jornada, en què comptarem
amb la participació de Carles Pons, president
de PIMEC Joves Catalunya Central, gaudirem
d’un entorn immillorable, amb un maridatge
de vins de petits cellers de la Catalunya Central i formatges de La Brolla a càrrec de Josep
Pelegrín, sommelier de l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa.

A càrrec de Roger Fosas, tècnic del Centre de
Desenvolupament Empresarial (CEDEM).
ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA
FORMACIÓ ONLINE

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

16:00h a 19:00h
COMUNICACIÓ EFICIENT: L’ÚS DE LES XXSS
La comunicació és un element clau per difondre
la nostra activitat, productes o serveis. Tot i així,
tenim poc temps i recursos per dedicar-hi. En
aquesta formació aprendrem a optimitzar la comunicació de la nostra cooperativa o entitat.
A càrrec de Norman Lopez, streamer i creador
de contingut. Director del projecte Gedi Media.
ORGANITZA: ATENEU COOPERATIU CATALUNYA CENTRAL
LLOC: CARRER DEL BRUC, 59 (MANRESA)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

Aquesta activitat té un preu de 20 €, que es pagarà in situ.
ORGANITZA: PIMEC JOVES CATALUNYA CENTRAL
LLOC: CAL SEGUDET, S/N CASTELLNOU DE BAGES

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

VIURE DE CREAR
JORNADA INDÚSTRIES CREATIVES
DIVENDRES 27
09:30h a 15:00h

PROGRAMACIÓ
9:30h -11h

Taller “Gestió del temps i productivitat”.
A càrrec de Cooperativa Guanya Temps.

Jornada que té per objectiu posar en valor les
empreses de la indústria creativa i cultural del
territori del Bages, promoure el networking
entre elles i mostrar les noves oportunitats de
negoci que poden sorgir en aquest àmbit.

11h

Acte enfocat a empreses i a persones
emprenedores, en especial vinculades a la
indústria creativa i cultural (arts visuals, arts
escèniques, audiovisuals, disseny, arquitectura,
artesania, serveis creatius, media interactiva..).
Obert a totes les persones interessades.

11:50h - 12:15h

La jornada estarà conduïda per l’actriu Laia de
Mendoza.

13:00h - 13:40h

ORGANITZA: CEDEM-AJUNTAMENT DE MANRESA/
FABA
LLOC: BAIXOS ANÒNIMA - CARRER LLUSSÀ 15-17
(MANRESA)

13:40h

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

Benvinguda
11:10h -11:50h

Presentació de 5 projectes de base creativa.
20 imatges x 20”
Pausa-cafè
12:15h -13:00h

Xerrada “Viure de crear i no defallir en l’intent”,
amb Guillem Roma, músic, realitzador i director de videoclips.
Presentació de 5 projectes de base creativa.
20 imatges x 20”
Clausura, per part de l’Il·lm. Sr. Marc Aloy,
alcalde de Manresa
13.50h

Brunch - networking & música, amb DJ Coconauta

DIVENDRES 27
19:00h
XERRADA: PROCÉS DE CREACIÓ DE
“PUGEM ALS ESCENARIS” I VISITA
GUIADA DE L’EXPOSICIÓ
Pugem als escenaris és un projecte el qual posa
de manifest la invisibilització que pateixen les
dones, persones del col·lectiu LGTBI o amb
identitats dissidents, de la indústria musical
catalana. Aquest se centra en l’escena actual
referent a Catalunya i vol donar veu tant a les
dones que es troben sobre els escenaris com
les que treballen darrere. S’ha creat una exposició itinerant per diferents ciutats de Catalunya,
a Manresa es podrà veure al Centre Cultural del
Casino del 24 al 29 de maig, de 17:30 a 20:30.
A càrrec de Maria Tatjé, creadora del Projecte
“Pugem als Escenaris”.
ORGANITZA: MARIA TATJÉ
LLOC: CENTRE CULTURAL EL CASINO DE MANRESA –
PASSEIG PERE III, 27

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 

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

TAMBÉ US POT INTERESSAR...

FESTA DEL RIU
Dissabte 28 de maig - Festa del Riu, podeu consultar tota la
programació a www.festadelriu.cat. Gaudeix la gran festa del
l’Economia Social i Solidària a la Catalunya Central!

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

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

manresa.cat/cedem
Segueix-nos!

Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball

