Més informació i inscripcions als tallers:
Badalona:

Sant Adrià de Besòs:

Badiu Jove
C. Ausiàs Marc, 61
Tel. 93 483 29 34
mail: badiujove@badalona.cat

Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor
Pl. Guillermo Vidaña, s/n
Tel. 93 462 74 46
www.sabjove.cat
Casal de Cultura
carrer del Carme, 22
Tel. 93 462 03 78

http://www.barcelonesjove.net/cirej

Barcelona:
CIAJ
C. Sant Oleguer, 6-8
Tel. 93 442 29 39
www.ciajbcn.cat
Espai Jove La Fontana
Carrer Gran de Gràcia, 190 – 192
Tel. 933 681 004
mail: espaijove@lafontana.org
www.lafontana.org

L’Hospitalet:
Oficina Jove d’Emancipació
C. Llobregat 127 - 141
Tel. 93 448 73 72
www.joventutlh.cat
Centre Municipal de Creació
Multimèdia Torre Barrina
Parc de la Marquesa
Carretera de Collblanc, 67
Tel. 93 447 30 47
www.torrebarrina.cat

Santa Coloma de Gramenet:
CRJ Mas Fonollar
C. Sant Jeroni, 1-3
Tel. 93 385 55 01
http://www.grame.net/masfonollar
UNED-Santa Coloma de Gramenet
Recinte Torribera
C/Prat de la Riba, 171
Tel. 93 468 28 19
https://extension.uned.es/&idcentro=150

IDEA LA TEVA FEINA!
CREA LA TEVA OCUPACIÓ EN
EL SECTOR CREATIU I CULTURAL!
Cicle d’activitats i tallers per a la promoció de l’autoocupació juvenil
al Barcelonès en el sector creatiu i cultural
http://www.barcelonesjove.net/ideaicrea2014

Tota la informació per a realitzar les
inscripcions la trobeu a la web
www.barcelonesjove.net/ideaicrea2014
Els tallers que es realitzen a la seu de la
UNED a Santa Coloma de Gramenet es
poden seguir tant presencialment com
veure online en directe via streaming. Cal
fer la inscripció d’aquests tallers a la web
https://extension.uned.es/&idcentro=150
Col·labora

www.barcelonesjove.net/ideaicrea2014
Amb el suport:

organitza:

Presentació
A continuació us presentem tot un seguit
de tallers i activitats que es realitzaran
per a la promoció de l’autoocupació juvenil
dins de l’àmbit creatiu i cultural als
municipis de la comarca del Barcelonès
(Badalona, Barcelona, L’Hospitalet, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet).
Amb aquests tallers i activitats impulsats
per les Regidories de Joventut dels Ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal
del Barcelonès 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 por teu dins.
Molta empenta!!!

Badalona:
Jornada ‘Badalona, emprèn amb els joves’
Data: divendres 17/10/2014
Hora: de 9:00 h a 13:30 h
LLoc: Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) (Pol. Indd. 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.
Connect ’Ar t, 2ª Fira de Joves Creadors de
Badalona
Data: dissabte 18/10/2014
Hora: de 10:00h a 20:00h
LLoc: Plaça Pompeu Fabra
Taller: Millora el posicionament de la teva
pàgina web en motors de cerca (SEO).
Optimitza els teus productes online.
Posiciona’t bé!
Data; dimarts 21/10/2014
Hora: de 18:00h a 20:00h
Lloc: Badiu Jove
Taller: Com negociar ? Aprèn habilitats per
negociar al món de l’empresa.
Data: dijous 23/10/2014
Hora: de 18:00h a 20:00h
Lloc: Badiu Jove

Barcelona:
Taula d’experiències de joves emprenedors
al Sector Cultural
Data: dijous 6/11/2014
Hora:18:00h
LLoc: Centre d’Informació i Assessorament per
a Joves (CIAJ)
A càrrec de: Barcelona Activa i tres experiències
de joves emprenedors.

Taller: I això com ho moc? La gestió d’un
grup de música
Data: dilluns 17/11/2014
Hora: 19:30 h
Lloc: Espai Jove La Fontana
A càrrec de: Sergi Egea, codirector de Famèlic
Records, Albert Guàrdia, codirector de La
Castanya i membre de Nueva Vulcano i Miquel
Cabal Guarro, director adjunt d’Heliogàbal.
Taula Rodona: Coneix els recursos públics
en el sector cultural
Data: dimecres 19/11/2014
Hora: 19:00h
Lloc: Espai Jove La Fontana – Sala polivalent
A càrrec d’un representant de: l’Associació de
Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
(APGCC), de l’Ajuntament de Barcelona - Suport
als Sectors Culturals - Projecte Fàbriques de
Creació i un de l’Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC) - Àrea de Desenvolupament
Empresarial.

L’Hospitalet:
Taller: Ven les teves creacions online
Data: dijous 23/10/2014
Hora: de 18:30h a 20:30h
Lloc: Centre Municipal de Creació Multimèdia
Torre Barrina.
Aprofita els recursos que t’ofereix Internet per
vendre les teves creacions fetes a mà.
Descobreix quines eines tens al teu abast per
introduir-te en el món de la venta online.
Taula d’experiències: Fes del teu hobby una
professió
Data: dijous 30/10/2014
Hora: de 18:30h a 20:00h
Lloc: Centre Municipal de Creació Multimèdia
Torre Barrina.
Taula d’experiències on joves emprenedors
explicaran com han aconseguit fer del seu hobby una font d’ingressos i convertir-lo en la seva
professió.
Taller: Explica el teu projecte amb un vídeo.
Data: dijous 11/12/2014
Hora: de 11:30h a 13:30h
Lloc: Centre Municipal de Creació Multimèdia
Torre Barrina.
Eines que es treballaran: Animoto, Videolean,
Powtoon o similar, etc.
Taller: Crea la teva pàgina web en 3
passos.
Data: dijous 18/12/2014
Hora: de 18:30h a 20:30h
Lloc: Centre Municipal de Creació Multimèdia
Torre Barrina.
Eines que es treballaran: Moonfruit, Wix, Jimdoo
o similar, etc.

Sant Adrià de Besòs:
Taller: Anglès per a emprenedors en el
sector creatiu i cultual
Dates: dimarts 21/10/2014 i dijous 23/10/2014
Hora: 18:00h
Lloc: Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor
Taller: De què tracta la meva empresa
creativa? La idea de negoci en una frase
Data: dimecres 22/10/2014
Hora: de 18:00h a 19:00h
Lloc: Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor
L’encant, Fira Creativa
Data: dissabte 22/11/2014 i diumenge 23/11/2014
Hora: dissabte de 12:00h a 21:00h i diumenge
de 10:00h a 14:00h
LLoc: Casal de Cultura
Taller: Qui serà el meu client? (trucs per
saber quin serà el target)
Data: dimecres 26/11/2014
Hora: de 18:00h a 19:00h
Lloc: Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor

Santa Coloma de
Gramenet:

Els tallers que es realitzen a la seu de la UNED
a Santa Coloma de Gramenet es poden seguir
tant presencial com veure online en directe via
streaming, cal fer la inscripció d’aquets taller a la
web https://extension.uned.es/&idcentro=150
Taller: Com crear una empresa creativa
viable? De la idea al Model de Negoci amb
el Canvas.
Dates: dilluns 3/11/2014
Hora: de 17:00h a 19:00h
Lloc: UNED Santa Coloma de Gramenet
Ajudant-nos del Canvas de Osterwalder i del
càlcul del punt d’equilibri, aquesta sessió pretén
fer una primera aproximació per valorar si la
nostra idea pot convertir-se en una empresa.
Taller: Màrqueting i comercialització per
a emprenedors i empreses culturals i
creatives.
Data: dimarts 4/11/2014
Hora: de 17:00h a 19:00h
Lloc: UNED Santa Coloma de Gramenet

La formació dóna les eines bàsiques per a
definir una estratègia de màrqueting i venda
(anàlisi de mercat, posicionament, segmentació i
màrqueting mix) que ens porti a definir una sèrie
d’accions comercials.
Taller: Com organitzar una empresa creativa per créixer sent eficients i eficaços i
com establir preus i pressupostos sense
ofegar-se.
Data: dilluns 24/11/2014
Hora: de 17:00h a 19:00h
Lloc: UNED Santa Coloma de Gramenet

Crear i gestionar una empresa no és només
una qüestió de tenir els coneixements teòrics
de màrqueting, producció o econòmics. Cal
que aquests vagin acompanyats d’una sèrie
de competències que ens ajuden a posar-los
en pràctica per tal de créixer essent eficients i
eficaços i definir una política de preus
competitiva però viable.
Taller: Aspectes clau de les formes
jurídiques i altres aspectes legals per a
empreses culturals i creatives
Data: dimarts 25/11/2014
Hora: de 17:00h a 19:00h
Lloc: UNED Santa Coloma de Gramenet
En la formació s’explicaran els criteris per
escollir una forma jurídica, posant especial
èmfasi en aquelles formes més habituals en el
sector, i es plantejaran altres aspectes legals
a tenir en compte per a empreses culturals i
creatives.

Recursos per a joves que vulguin
emprendre i autoocupar-se en el
sector creatiu i cultural
Assessoria Comarcal en autoocupació
juvenil en el sector creatiu i cultural.
Si tens un hobby o vols viure com a grup de
música, artista, creador multimèdia, dissenyador/a, pintor/a, escultor/a, ballarí/na, etc,
aquesta és la teva assessoria.
T’orientarem i acompanyarem durant tot el
procés, facilitant-te eines i recursos per a
poder viure del que més t’agrada: la cultura i la
creació.
Aquesta assessoria és gratuïta i està adreçada
a joves menors de 35 anys de la comarca del
Barcelonès (Badalona, Barcelona, L’Hospitalet, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet).
Per a demanar hora pots consultar la web:
http://www.barcelonesjove.net/
serveis-comarcals/assessories-joves

Recursos online
Videoconsells i videoexperiències
www.barcelonesjove.net/teve
Recursos online
www.barcelonesjove.net/area/emprendre
Butlletí Jove d’Autoocupació
www.barcelonesjove.net/info/butlletí-jove

