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La transformació positiva,
el nostre repte col·lectiu

Informació i orientació
Creació de nous projectes
Mediació en la cessió d'activitats econòmiques
Tràmits administratius
Informació de subvencions
Gestió d'ajuts dels Ajuntaments de Solsona i Cardona per a activitats
econòmiques

Algunes empreses creades el 2021

Assessoraments personalitzats
Estratègia digital
Control financer
Gestió del talent i del canvi
Transformació del model de negoci amb valor compartit
Millora en l'eficiència de processos
Millora en l'establiment comercial i de serveis
Fabricació digital

Espai coworking La Nova - Cardona
Servei d'allotjament empresarial que s'adreça a persones que volen iniciar,
desenvolupar o consolidar una activitat econòmica.
Més informació: https://bit.ly/lanovacoworking

Cooperació
Directori Digital d'Empreses per posar en contacte proveïdors i clients del territori
https://empresessolcar.cat/
Visita a l'empresa Avinent a Santpedor (abril)
Visita a l'empresa Alvic a Solsona (maig)

Intermediació laboral
A través del Servei Connectem donem suport en la cerca i captació de les persones
professionals més adequades per a cada lloc de treball.

Projectes de suport al teixit empresarial
Actuacions de millora de polígons i desenvolupament de nou sòl industrial
Millora de les zones comercials
Fires, campanyes comercials i de promoció del territori
Promoció i dinamització del 'Producte d'Aquí'

Formació
Cursos
Instagram per al teu negoci (12h)
Formadora: Marta Albet
Tècniques de negociació (30h)
Formador: Llorenç Martín
Eines Google (30h)
Formador: Marc Vilaplana
Gestió del temps i metodologies àgils (20h)
Formador: Oriol Cuatrecasas

març
març - abril
abril - juny
maig - juny

Seminaris
Bloc 1. Digitalització i màrqueting digital
Digitalització i transformació cultural (1h)
Ponent: Victor Ardura
Disseny gràfic fàcil i ràpid amb Canva per a no dissenyadors (3h)
Ponent: Laura Juárez
LinkedIn per augmentar vendes (9h)
Ponent: Cèlia Hil
Com fer millors stories d'Instagram pel teu negoci (3h)
Ponent: Glòria Cervelló
Fabricació digital en el sector industrial (3h)
Ponent: Klaab SCCL

gener
març
abril
juny
octubre

Bloc 2. Estratègia i model de negoci
Estocatge i organització logística (3h)
Ponent: Oriol Pastor
Reskilling: Habilitats front la industria 4.0 (2h)
Ponent: Virginio Gallardo
Organització i gestió digital d'estocs en comerços (3h)
Ponent: Jordi Bacaria
Aparadorisme (4h)
Ponent: Pep Navarro

febrer
març
maig
octubre
(presencial)

Bloc 3. Sostenibilitat econòmica, social i ambiental
El valor de tenir un propòsit a l'empresa (3h)
Ponent: Joan Martí
Reducció de residus per a comerços alimentaris (3h)
Ponent: a determinar
Reducció de residus per a comerços no alimentaris (2h)
Ponent: a determinar
Estalvia i millora l'eficiència energètica del teu establiment (3h)
Ponent: Òscar Montserrat

maig
octubre
octubre
novembre

EQUIP TÈCNIC

Glòria Domínguez
Direcció
gloria.dominguez@adlsolcar.cat

M. Goretti Sala

Olga Buenaventura

Tècnica d'empresa

Tècnica d'empresa

mgoretti.sala@adlsolcar.cat

olga.buenaventura@adlsolcar.cat

Rosa Maria Lanaspa

Aleix Solé

Montse Ribalta

Tècnica de comerç (Cardona)

Tècnic de comerç (Solsona)

Tècnica del Servei Connectem

rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat

aleix.sole@adlsolcar.cat

montse.ribalta@adlsolcar.cat

Contacte:
Tel. 973 48 10 09 Solsona
Tel. 93 869 22 87 Cardona

Carles Pujol
Tècnic d'empresa agroalimentària
carles.pujol@adlsolcar.cat

Montse Riu

www.adlsolcar.cat

Dinamitzadora
de les associacions empresarials
info@empresarissolsones.com
administracio@aecardona.com

@Adlsolcar

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’FSE en el marc dels Programes de
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