Cicle d'activitats i tallers per
a la promoció de l'autoocupació
juvenil al Barcelonès
Més informació i inscripcions
als tallers:
Badalona
Badiu Jove - CIREJ
C. Francesc Layret, 65-71 3a planta
Tel. 93 483 29 34
sij@badalona.cat
www.barcelonesjove.net/cirej
Barcelona
CIAJ
C. Sant Oleguer, 6-8
Tel. 93 442 29 39
www.ciajbcn.cat
L’Hospitalet de Llobregat
Oficina Jove d’Emancipació
C. Llobregat 127 - 141
Tel. 93 448 73 72
www.joventutlh.cat
Sant Adrià de Besòs:
Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor
Pl. Guillermo Vidaña, s/n
Tel. 93 462 74 46
www.sabjove.cat
Santa Coloma de Gramenet:
CRJ Mas Fonollar
C. Sant Jeroni, 1-3
Tel. 93 385 55 01
www.grame.net/masfonollar

www.barcelonesjove.net\ideacrea

IDEA LA TEVA FEINA!
CREA LA TEVA OCUPACIÓ!
A continuació us presentem tot un seguit de tallers i activitats que es realitzaran per a la
promoció de l’autoocupació juvenil als municipis de la comarca del Barcelonès (Badalona,
Barcelona, L’Hospitalet, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet).
Amb aquests tallers impulsats per les Regidories de Joventut dels Ajuntaments de la
comarca, el Consell Comarcal del Barcelonès i les entitats CP’AC, Secot BCN, JIS,
Cambra de Comerç de Barcelona, IMPO, Grameimpuls i VAE, us volen acostar tota la informació i recursos que existeixen per tal de crear la vostra ocupació i treure l’emprenedor
o emprenedora que tots i totes porteu dins.
Molta empenta!!!
Badalona
Tallers emprenedoria jove
Data: dilluns 28/10/2013 i dimecres 30/10/2013
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Badiu Jove
Tallers amb l’objectiu de motivar als participants envers l’autoocupació, com alternativa de qualitat, en
el seu itinerari d’inserció laboral i desenvolupament
professional.

Jornada 'Badalona emprèn amb
els joves'
Data: dimarts 29/10/2013
Hora: de 9:00 a 13:30 h
Lloc: BCIN (Pol. Ind. Les Guixeres, S/N)
La jornada “Badalona emprèn, amb els joves” organitzada per l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç,
Consum i Turisme i el Departament de Joventut de
l’Ajuntament de Badalona, amb la col·laboració de
l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO),
se centrarà en el talent jove i la motivació dels joves en
iniciar i poder consolidar les seves idees en un negoci.
Programa aproximat:
9:00 h - Recepció dels participants
9:15 h - Benvinguda i presentació de la Jornada
9:30 h - Aprofitar el potencial de l’empresa jove.
Ponències:
“La idea i la innovació”
“Quines qualitats ha de tenir l’emprenedor?”
“L’empresa jove i l’estratègia”
11:00 h - Torn de preguntes
11:30 h - Networking entre els assistents per tal de
fomentar la col·laboració, amb l’objectiu que els as-

Taller: Habilitats emprenedores
\ Formes jurídiques
Dia: dijous, 24/10/2013
Hora: 18 h
Lloc: CIAJ
A càrrec de C’PAC. Fundació per l’Autoocupació

Taller: Com no ser un més?
L'Hospitalet
Taller Monogràfic d'autoocupació
Dates: dimarts, 22/10/2013 i dimecres, 23/10/2013
Hora: de 18:30 a 20:00 h
Lloc: Casa Modernista del Centre Cultural Tecla Sala.
1a sessió: Capacitats, aptituds i habilitats per ser emprenedor.
2a sessió: Creació d’una empresa pas a pas (conceptes
jurídics bàsics, recursos a la ciutat, ...).

sistents puguin intercanviar informació de l’activitat
a la que es dediquen, generar contactes professionals
i cercar sinèrgies que els permetin ajudar-se mútuament per a orientar-se al futur.
13:30 h - Cloenda

Taula d'experiències de joves
emprenedors

Campanya de difusió als IES el Servei d’Informació
Juvenil oferir informació i orientació específica sobre
aquesta temàtica durant tota la setmana.

Taula d’experiències on joves emprenedors explicaran
el procés de decisió, creació de la seva pròpia activitat (empresa,cooperativa, entitat/associació i Servei
de Voluntariat Europeu) i com han aplicat les TICs en
aquest procés.

Barcelona
Taller: L'experiència de muntar
la teva pròpia empresa
Dia: dilluns 21/10/2013
Hora: 18 h
Lloc: CIAJ
A càrrec de VAE - Voluntaris Assessoria Empresarials

Taller: Programes europeus per
a joves emprenedors, Erasmus
per a joves emprenedors
Dia: dimarts 22/10/2013
Hora: 10 h
Lloc: CIAJ
A càrrec de Isabel Estany. Departament Internacional.
Cambra de Comerç de Barcelona

Taller: Sense feina, l'autoocupació una solució
Dia: dimarts 22/10/2013
Hora: 18 h
Lloc: CIAJ
A càrrec de C’PAC. Fundació per l’Autoocupació

Hora: 18 h
Lloc: CRJ Mas Fonollar
Sessió introductòria on aprendrem quins són els principals elements a tenir en compte abans de llençar-nos
a emprendre el nostre propi negoci: finançament, forma jurídica, presa de decisions, etc.

Data: dijous 24/10/2013
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Centre Municipal Multimèdia Torre Barrina

Sant Adrià de Besòs
Taller d´anglès per a emprenedors
Dates: dimarts 22/10/2013 i dijous 24/10/2013
Hora: 18 h
Lloc: Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor

Presentació del projecte
d´emprenedoria musical
Data: dimecres 23/10/2013
Hora: 18 h
Lloc: Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor

Santa Coloma de Gramenet
Taller: Què és l'emprenedoria?
Tot allò que sempre has volgut
saber per emprendre el teu
propi negoci
Data: dimarts 22/10/2013

Data: dimecres 23/10/2013
Hora: 18 h
Lloc: CRJ Mas Fonollar
Taller de creativitat i innovació aplicat al món de l’empresa, on descobrirem com diferenciar-nos dels nostres competidors i treure el màxim rendiment a les
nostres idees.

Taller: Ells\es van fer-ho..., perquè jo no?
Data: dijous 24/10/2013
Hora: 18 h
Lloc: CRJ Mas Fonollar
Coneixerem les experiències d’emprenedoria de joves
colomencs que van llençar-s’hi i avui tenen valuosos
consells per als que comencen. Una forma de conèixer
de primera mà què és possible fer de la teva idea, la
teva empresa.

Recursos
online
Agraïm la col·laboració
de la Fundació Privada
per a la Promoció
de l’Autoocupació de
Catalunya, CP’AC i de
Voluntariat Sènior d’Assessorament
Empresarial, SECOTbcn per la realització
d’aquests vídeos.
Videoconsells i videoexperiències
www.barcelonesjove.net/teve
Recursos online
www.barcelonesjove.net/area/emprendre
Butlletí Jove d’Autoocupació
www.barcelonesjove.net/butlletí

