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ACTIVITATS DEL PROJECTE
CATCENTRAL 2.0

INNOVACIÓ I TALENT

Susanna Cardona: susanna.cardona@ctfc.cat

Presentació

El Consorci de Formació d’Iniciatives 
Cercs-Berguedà, el Consorci del Moianès i el 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, en el 
marc del Projecte Innovador “CATCENTRAL 
2.0 innovació i Talent” presenten un conjunt 
d’activitats adreçades tant a les empreses dels 
sector turístic i agrolalimentàries, com a la 
població que està a l’atur o persones que 
treballen i volen millorar la seva quali�cació, 
així també està dirigit a les entitats de promo-
ció econòmica de la Catalunya Central.

El conjunt de propostes que s’ofereixen tenen 
com a objectiu:
· Oferir eines i instruments per retenir el 
talent al territori.
· Impulsar les capacitats i potencialitats dels 
habitants i empreses del territori.
· Identi�car empreses amb potencial de 
creixement.
· Millorar la competitivitat dels tres territoris: 
Berguedà, Solsonès i Moianès.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, el Departament d’Empresa 
i Ocupació, el Fons Social Europeu i compta amb el 
suport d’ACC1Ó.
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El treball en equip és el combustible per al vehicle de l'èxit

BLOC 1:ACTIVITATS PER EMPRESES
DEL SECTOR AGROALIMENTARI I 
DEL TURISME

1. JORNADA GETTING CONTACT
Jornada d'intercanvi entre les empreses del 
sector agroalimentari,  turístic i de serveis 
dels territoris. Per tal de poder comparar 
experiències, maneres de treballar i possibi-
litats de negoci.
Data prevista: 15 de novembre
Horari: matí de 10 a 13:30 hores
Lloc: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Destinat a: Sector agroalimentari, turisme. 
Es realitzarà la jornada “El treball en equip 
és el combustible de l’èxit ”, es realitzarà la 
Jornada que comptarà amb dues parts:
•Un bloc centrat en maneres de treballar 
col·laboratives i de gestió del talent.
•Una sessió de contactes eficients entre 
empresaris de diferents comarques.

Coordina: Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya.
La sessió correrà a càrrec de l’expert Sr. Santi 
López-Villa: Consultor de Recursos Humans 
i Coach

2. JORNADES I ASSESSSORAMENTS 
ESPECIALITZATS EN TEMES D´INTERNA-
CIONALITZACIÓ I COMERCIALITZACIÓ
Títol: Com internacionalitzar el negoci 
turístic o multisectorial

Descripció: Les jornades volen impulsar la 
internacionalització de les empreses de la 
Catalunya Central. Consta de dues accions 
ben diferenciades, la primera adreçada al 
negoci turístic i la segona oberta a tots els 
sectors productius.

Data prevista 1a jornada: 17 de novembre
Horari: matí de 10 a 13:30 hores
Lloc: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
La demanda turística està força diversifica-
da i ofereix una gamma àmplia de produc-
tes segmentada segons els interessos de 
cada turista. 
Actualment tota la demanda turística és 
global, existeix una forta competència 
entre totes les destinacions turístiques per 
guanyar-se un espai en els mercats interna-
cionals.  El factor clau per captar aquest 

client global és ser 'visible', el que equival a dir 
que cal disposar d’una estratègia internacio-
nal de vendes per captar i oferir un missatge 
per convèncer al client.

A causa d’això la zona de la Catalunya Central, 
i especialment, els territoris del Berguedà, 
Moianès, Solsonès i Vall de Lord poden desen-
volupar la seva pròpia proposta a través d’una 
oferta empresarial estructurada i organitzada. 

•10 matí, xerrada sobre internacionalització de 
les cases de Turisme Rural  a càrrec del Sr. Octavi 
Bono, Gerent del Patronat de Turisme Costa 
Daurada 
•11-11:30 h pausa- cafè
•11:30 h L’experiència de Tancant Cercles. A 
Sagàs (Berguedà) s’hi troba l’hotel rural ‘Els 
Casals,  amb el seu treball han unificat els 
processos de producció i transformació 
d'aliments de l’explotació.  

Data prevista 2a jornada: 24 de novembre
Horari: matí de 10 a 13:30 hores
Lloc: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
A hores d'ara la internacionalització està 
cobrant un protagonisme davant el qual les 
empreses, sigui quin sigui el seu tamany, no es 
poden quedar indiferents. La internacionalit-
zació cada vegada més es configura com una 
via de creixement que, encara que lenta, té un 
gran potencial. Internacionalitzar no només 
obre nous mercats en temps difícils sinó que a 
més està demostrat que contribueix a millorar 
la gestió empresarial i suposa una experiència 
de gran enriquiment per l'empresari/ària. 

Amb aquest taller pràctic ofert per tècnics ACC10 
(Agència de Suport a la Competitivitat de 
l’empresa catalana, especialitzada en el foment 
de la innovació i la internacionalització empresa-
rial) es posarà èmfasi en els punts clau que una 
petita empresa ha de tenir en compte a l’hora 
d'enfrontar un procés d’internacionalització. 

•10 a 13 h  Taller per internacionalitzar l'empresa 
a càrrec de la Sra. Cristina Serradell, Gerent de 
Creixement Empresarial d'ACC10.

Assessoraments: Dins d’aquesta activitat 
s’ofereix la possibilitat de realitzar assessoraments 
personalitzat en temes d’internacionalització a les 
empreses que ho sol·licitin.


