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PREPARA’T
JOVE

QUINES OPORTUNITATS T’ OFEREIX
EL NOU ENTORN DIGITAL?

SER EL QUÈ VOLS SER

CONNECTA AMB LES EMPRESES
DE LA COMARCA

L’AVENTURA D’EMPRENDRE

21 de novembre de 2019
de 9.30 a 11.00h

Prepara’t Jove és una activitat dirigida als alumnes 

de 4t d’ESO de les escoles d’Igualada.

L’Ateneu tornarà a ser l escenari de la quarta edició 

d’aquest acte que pretén acostar als joves la realitat 

empresarial del territori, promoure la reflexió sobre 

el seu futur professional, ajudar-los a analitzar les 

seves preferències, interessos, vocacions, motiva-

cions i la seva projecció en el mercat laboral, en el 

món de l'empresa i l’emprenedoria.

L’acte comptarà amb la intervenció de l’esportista 

David Bosch, expilot professional d’automobilisme, 

va ser Campió d’Espanya i Sotscampió d’Europa de 

Fórmula Renault; Fran Rojas educador social i 

promotor de l’educació i la formació en clau 

d’humor, i l’enginyer i escriptor Marius Mollà.

Les inscripcions s’han de fer a través dels centres 

escolars.

I PELS JOVES TORNA EL 

Un any més l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de 
l’Anoia organitzem una nova proposta del Prepara’t la 
Setmana de l’Ocupació que enguany arriba a la vuitena edició.
En els darrers anys el mercat laboral ha evolucionat ràpida-
ment i ha entrat en l’era digital. El procés de recerca de feina 
també s’ha transformat, hem passat de buscar feina en els 
anuncis dels diaris a fer-ho a través de les xarxes socials o 
d’aplicacions mòbils que poden connectar a entrevistador i 
entrevistat en qualsevol moment, ... Per tant, és convenient 
focalitzar les energies en les noves fórmules de recerca de 
feina.
 
Les empreses també estan canviant: la incorporació de les 
noves tecnologies i la digitalització tenen un impacte en els 
perfils professionals demanats per les empreses i en l’aparició 
de noves professions que fins ara no existien.
En aquesta edició ens centrarem en aquesta transformació 
digital, però també en la importància de l’autoconeixement 
per orientar la nostra vida professional i prendre decisions 
realistes sobre els nostres objectius professionals.

Com a novetat destacada, hem organitzat una activitat 
relacional entre empreses i persones que busquen feina: 
Connecta, una oportunitat única per a contactar en un matí 
amb empreses de la nostra comarca que cerquen personal.

Dates: del 28 al 31 d’octubre de 2019 
Horari: de 9:30 a 13:00h
Lloc: Ig-Nova empresa

Inscripcions a través de la web www.uea.cat
Especificant el dia i activitat a la qual vols assistir
Més informació a uea@uea.cat o al tel.93 805 22 92

INSCRIPCIONS

Informació: uea@uea.cat
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DILLUNS 28 D'OCTUBRE

QUINES OPORTUNITATS T’OFEREIX EL NOU 
ENTORN DIGITAL? 

9.30h a 10h 
PRESENTACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL 
MERCAT LABORAL I RECURSOS PER A LA  
RECERCA DE FEINA

A càrrec de Joan Domènech, president de la UEA i Jordi 
Marcè, regidor de dinamització econòmica de l’Ajunta-
ment d’Igualada.

10h a 10.30h
LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I EL SEU IMPACTE 
EN EL MERCAT LABORAL

Explicarem de manera entenedora què suposa l’horitzó 
de la transformació empresarial i el seu impacte en les 
empreses i les persones.
A càrrec d’Anna Marsal, tècnica de dinamització de 
sectors a la UEA.

11h a 13.00h
BUSCAR FEINA EN L’ERA DIGITAL: EMOTIONAL 
BRANDING

Analitzarem quina és l’estratègia digital més adequada 
que hem de seguir per a trobar feina. 
Sessió a càrrec d’Enric Bastardes comunicador, 
il·lusionador i provocador, consultor i formador.

DIMARTS 29 D'OCTUBRE

SER EL QUÈ VOLS SER
9.30h a 13h
TALLER: LIDERA EL TEU PROJECTE DE VIDA

Taller matinal per descobrir el teu potencial i liderar el 
teu projecte de vida: aportarem les eines, conceptes i 
coneixements, per tal d’ajudar persones en situació 
d’atur laboral a liderar-se a si mateixes i construir el 
futur que volen i no donar-se per vençudes. Lluitar per 
la vida que volem i assumir-ne el lideratge.

Ponent: Albert Bosch, aventurer, emprenedor i escriptor. 
Reconegut divulgador d’actituds de lideratge. És 
emprenedor des dels 26 anys. En les dues vessants ha 
aconseguit alguns èxits destacats, però també 
acumula un gran nombre de fracassos que ell accepta 
amb orgull i que formen part inseparable de la seva 
trajectòria.

DIMECRES 30 D'OCTUBRE

CONNECTA AMB LES EMPRESES
DE LA COMARCA

9.30h a 13h
CONNECTA: ESPAI DE TROBADA AMB EMPRESES. 
CONTACTA AMB LES EMPRESES I PROPOSA’LS LA 
TEVA CANDIDATURA 

Espai de trobada entre les empreses i persones que 
busquen feina. Una oportunitat única per contactar 
amb empreses de diferents sectors econòmics de la 
nostra comarca que cerquen personal per a les seves 
plantilles.
Cadascuna de les empreses atendrà a totes les 
persones interessades en conèixer la seva oferta i 
proposta laboral.

15h a 16.30h
COM FER UN CURRÍCULUM EFICIENT?

Si estàs pensant en canviar de feina has de fer un bon 
currículum. Avui en dia és imprescindible tenir un 
document que reflecteixi les teves qualitats com a 
professional i que et faci diferenciar de la resta 
A càrrec de: Carlos Bella, docent universitari, conferen-
ciant, consultor i formador en habilitats directives i 
intel·ligència emocional. Realitza programes integrals 
d'educació emocional en centres educatius.

DIJOUS 31 D'OCTUBRE

L’AVENTURA D‘EMPRENDRE
9.30h a 13.30h
ATREVEIX-TE A EMPRENDRE: SI VOLS, POTS!

És possible tenir èxit en un projecte d’autoocupació. En 
aquesta sessió inspiracional donarem energia a totes 
aquelles persones que per qualsevol motiu pensen que 
l’autoocupació pot ser una bona sortida professional 
tinguin o no una idea de negoci.
Treballarem en dues línies. Reconèixer les barreres que 
no ens deixen tirar endavant amb un projecte engres-
cador d’emprenedoria i descobrirem els àmbits en els 
quals podríem situar-nos per maximitzar l’èxit.
A càrrec d’Anna Viñals Rioja, coach, professora 
associada a la UPF, col·laboradora acadèmica en 
Esade i consultora. Ha estat consellera i directora de la 
comissió de dones emprenedores a Fidem.

13.30h a 14.00h
HO TORNARIA A FER?

Escoltarem les experiències de dos emprenedors de
l’Anoia que han fet un canvi en les seves trajectòries 
professionals. Si tornessin a començar ho tornarien a fer?
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Centres Locals de Serveis a
les persones emprenedores


