PLA DE
TREBALL

2022

SERVEI CONNECTEM
OBJECTIU 1: Facilitar un lloc de treball al territori
Oferim acompanyament a les persones que busquen feina o la volen millorar i ajudem a les empreses a
trobar els perfils professionals més adequats

Orientació laboral personalitzada
Borsa de treball, Borsa Jove i Borsa Viure i Treballar
Difusió d’ofertes en xarxes socials
Intermediació d’ofertes laborals amb empreses del territori

OBJECTIU 2: Formar persones per a millorar l’accés al mercat laboral
Oferim formació a persones que busquen feina en els àmbits més demanats al territori i els ajudem a
millorar les seves competències

CURSOS
Acompanyament a persones grans a la llar – 60h (Cardona – març)
Expert/a en neteja d’immobles – 45h (Solsona – març)
Prevenció de Riscos Laborals per a treballs de “paleteria” – 20h (Solsona – juny)
Operador/a de logística, magatzem i carretons elevadors – 35h (Cardona – setembre)

TALLERS SOBRE RECURSOS I ESTRATÈGIES PER A LA RECERCA DE FEINA
Realitzar tràmits amb identificació digital (Solsona i Cardona)
Recerca de feina des del telèfon mòbil (Cardona)
Tallers d’Orientació Globalleida (Solsona)

PLANS D'OCUPACIÓ PER RETORNAR AL MERCAT LABORAL O PRIMERA
EXPERIÈNCIA LABORAL
21 contractes per a persones desocupades d’entre 4 i 12 mesos de durada, en les
ocupacions següents: auxiliars administratius/es, operaris de les brigades municipals o
suport a altres serveis municipals.

PROJECTES ESPECÍFICS I TRANSVERSALS
Impuls de la FP al territori SolCar:
Finalitzar la creació del Consell de la FP i engegar-ne el funcionament segons
reglament
Estudi de prospecció de perfils i competències professionals al territori SolCar
Assessorament i assistència tècnica al projecte de gestió forestal de la Vall de Lord
Millora contínua del Servei Connectem (Intercanvi d’experiències)
Promoció del projecte Treball, Talent i Tecnologia al Bages

PUNT EMPRESA
OBJECTIU 1: Promoure la creació, la consolidació i el creixement
empresarial
Oferim acompanyament i assessorament a totes les empreses del territori, de les més petites a les més
grans, de qualsevol sector

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
Creació de nous projectes empresarials
Mediació en la cessió d’activitats econòmiques
Tràmits administratius
Informació de subvencions
Gestió d’ajuts dels ajuntaments de Solsona i de Cardona per a activitats econòmiques

LA NOVA COWORKING (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

ASSESSORAMENTS ESPECIALITZATS
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

COOPERACIÓ
Directori Digital d’Empreses per posar en contacte proveïdors i clients del territori
http://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)
Donar 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
Implementació del projecte “Estratègia pilot d’activació del treball col·laboratiu a la
Catalunya Central”

OBJECTIU 2: Formar persones en actiu i/o emprenedores per millorar la
competitivitat del teixit empresarial
Fomentem el talent i la cooperació perquè les empreses siguin més potents i adaptables als canvis

CURSOS
Instagram per al teu negoci – 12h (març)
Tècniques de negociació – 30h (març-abril)
Eines google – 30h (abril-juny)
Gestió del temps i metodologies àgils – 20h (maig-juny)

SEMINARIS
Bloc 1. Digitalització i màrqueting digital
Digitalització i transformació cultural (gener)
Disseny gràfic fàcil i ràpid amb Canva per a no dissenyadors/es (abril)
Linkedin per augmentar vendes (abril)
Com fer millors stories d’Instagram pel teu negoci (juny)
Fabricació digital en el sector industrial (octubre)
Bloc 2. Estratègia i model de negoci
Estocatge i organització logística (febrer)
Reskilling: habilitats front la indústria 4.0 (març)
Organització i gestió digital d’estocs en comerços (maig)
Aparadorisme (octubre)
Bloc 3. Sostenibilitat econòmica, social i ambiental
El valor de tenir un propòsit a l’empresa (maig)
Reducció de residus per a comerços alimentaris (octubre)
Reducció de residus per a comerços no alimentaris (octubre)
Estalvia i millora l’eficiència energètica del teu establiment (novembre)

OBJECTIU 3: Promocionar la gastronomia, el producte local, el comerç i el
territori
Organitzem esdeveniments i campanyes atractives per tal d’incentivar vendes, donar a conèixer el territori,
el producte local i fer créixer negocis

FIRES
Solsona (conjuntament amb Solsonès Fires)
Fira del Trumfo, la Tòfona i el Vi (març)
Solsoterra (octubre)
Fira del Tió (desembre)
Cardona
Festa de la Sal (juny)
Fira de la Llenega (octubre)

MERCATS
Mercat de dimarts i divendres a Solsona
Mercat de diumenge a Cardona

ACCIONS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ
Campanya Producte d’Aquí: dinamització i promoció de la producció agroalimentària
local, la restauració i el territori a partir de diferents accions amb participació d’entitats
públiques i privades
Campanyes de dinamització i promoció del comerç a Cardona i a Solsona
Campanya Xarxa Barris Antics a Cardona i a Solsona conjuntament amb 32 municipis de
Catalunya
El Barri de les Lletres i la Música a Solsona
Campanyes de dinamització i promoció del turisme a Solsona
PROJECTES ESPECÍFICS I TRANSVERSALS
Creació d’un directori comercial de Solsona
Implementació d’un sistema de click & collect pels comerços de Solsona
Creació d’un marketplace de producte local per a professionals del comerç i la
restauració de Solsona
Millora de la senyalització comercial de Solsona
Potenciació del producte local als menjadors escolars del territori SolCar

L'equip

Glòria Domínguez
Direcció
gloria.dominguez@adlsolcar.cat

Isabel Rodríguez
Ocupació
isabel.rodriguez@adlsolca.cat

Marta Soldevila
Ocupació
marta.soldevila@adlsolcar.cat

Montse Ribalta
Inserció laboral i FP
montse.ribalta@adlsolcar.cat

M. Goretti Sala
Empresa i emprenedoria
mgoretti.sala@adlsolcar.cat

Olga Buenaventura
Empresa
olga.buenaventura@adlsolcar.cat

Montse Riu
Empresa
info@empresarissolsones.com
administracio@aecardona.com

Carles Pujol
Agroalimentació i territori
carles.pujol@adlsolcar.cat

Trini Pià
Turisme
trini.pia@adlsolcar.cat

Tel. 973 48 10 09 Solsona
Tel. 93 869 22 87 Cardona
www.adlsolcar.cat

Rosa Maria Lanaspa
Comerç i nucli antic
rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat

Aleix Solé
Comerç i nucli antic
aleix.sole@adlsolcar.cat

@Adlsolcar

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

