
 

 

ECONOMIA	DEL	BE	COMÚ	
	

DIMARTS		16		D'OCTUBRE	

18h. INAUGURACIÓ SETMANA ECONOMIA LOCAL. 

A càrrec de Lorena Silvent Ruiz. 1a Tinent d'Alcalde i Regidora d'Impuls Econòmic 

 

TAULA REDONA . “ECONOMIA DE BE COMÚ”. 

Francisco Alvárez.  Director General d’Economia, Emprendiment i Cooperativisme. 

Maria Amigó Pérez.   Consultora EBC i Presidenta Associació Valenciana pel Fo-
ment de l'Economia del Bé Comú “Reptes i avantatges de ser una empresa EBC” 

Mª. Remedios Pérez Ibáñez  Secretaria General de l’Ajuntament de Catarroja.  
“Clàusules socials en la contractació amb l'Administració” 

 

TAULA REDONA . BONES PRÀCTIQUES EN EMPRESES DE LA COMARCA 

Fundació Novaterra. Formació e inserció sociolaboral . Christian Mecca. Gerent 
empreses per a l’inserció de Novaterra. 

Koopera. Innovación social y ambiental. 

Manipulados Catarroja. “Responsabilitat social , una experiència per a compartir”. 
Rafael  Morellá.Gerent de Manipulados Catarroja. 

Sucesores Leonardo  Garcia SA Responsabilidad social en Gestión de Residuos. 
Leonardo García Sancho.Director Comercial 

 

Modera: Francesc de Paula Pons . Foro Empresarial de l’Horta Sud  

 

Objectiu: Reflexionar sobre els fonaments d'un nou tipus d'economia basada en el principi que les 
activitats econòmiques haver de servir als interessos generals o al be públic. Activitat organitzada pel 
Fòrum Empresarial Horta Sud 

Ubicació: Escenari Saló Actes TAC 

 

En finalitzar se servirà un vi d'honor entre els assistents. 
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FORUM	OCUPACIÓ	I	EMPRENDIMENT	
DIMECRES	17		D’	OCTUBRE	

Comptarem amb  un espai d'entrevistes laborals amb la presència de diferents empreses i entitats  
que realitzaran durant el  matí, processos de selecció per a ampliar la seua base de dades de can-
didats  per a cobrir llocs de treball actuals o futurs . Les persones interessades a participar en el 
procés de selecció de les ofertes hauran d'inscriur e's en la web del fòrum i adjuntar el seu cv 
perquè l'empresa gestiones la seua candidatura. Els processos de selecció es realitzaran durant el 
matí. 

IMPORTANT: NO OBLIDES PORTAR EL TEU CURRICULUM 

 

 9h  Acreditacions  

9:30h - 10h: Inauguració Forum 

Lorena Silvent Ruiz.1a Tinent d'Alcalde i Regidora d'Impuls Econòmic 

Tallers dirigits a la millora de la empleabilidad de persones que cerquen ocupació 

10.00 - 11.00: Taller. “Supera amb èxit el procés de s elecció”. Joan Carles Roselló 

Objetiu: Conèixer les eines per a dominar l'entrevista de treball, control de nervis i ansie-
tats, elaboració discurs personal, aprendre a transmetre els valors a destacar en les entre-
vistes 

11.00:11:30 Descans.  

11.30 - 12.30: Taller. “Eines per a potenciar la rec erca d'ocupació”. Gemma Font 

Objetiu:  Itineraris per a la recerca d'ocupació, autoconeixement, CV, cartes presetna-
cón,estratègia 2.0, marca personal, comunicació positiva, elevator pitch, pla d'acció. 

12.30 - 13.30: Taller. “Que he de fer avui per a ce rcar treball demà. L'actitud en la 
recerca d'ocupació” Carolina San Miguel 

Objetiu:  Treballar actituds que afavoreixen la recerca d'ocupació, com la motivació, l'acti-
tud positiva o el concocimiento d'un mateix 

 

10h:14h Entrevistes laborals amb empreses col·labora dores en la primera planta. 

 

17H: PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES EMPRESES. ECONOMIA FEMINISTA 

Objetiu .L'economia feminista aporta nous valors al sistema econòmic tradicional propo-
sant un canvi en el model de societat d'acord amb  les propostes de l'Economia del be 
comú. Amb la  col·laboració de la Regidoria d'Igualtat 

17h-19h. Taller de emprendiment.  Inmaculada Marco. Coach. Patrocinada per la Diputació 
de València. 

19:00h Experiència de la empresa Ferros La Pobla, S.A.  “Mujeres de Hierro”, a càrrec 
d’Alexandra Cortés Klopf, Managing Director de Ferros La Pobla, S.A., i Dolores Vidal Co-
nesa, representant de ALIA, associació per la igualtat d’oportunitats entre dónes i homens  

19:30.-20:30h. Xarrada: “Aportacions de l ‘Economia Feminista”. Mª Luisa Moltó Carbo-
nell. Catedràtica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i  directora de la 
Cátedra de Economía Feminista  

 

Modera: Trinidad Moreno . Agent d'Igualtat Ajuntament de Catarroja 

 

Ubicación: Escenario Salón Actos TAC 
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COLABORACIÓ	ENTRE	EMPRESES.	NETWORKING		

DIJOUS	18		D’	OCTUBRE	

8:30h- 9:30h. Xarrada informativa.  "Comerç local: nous mitjans de pagament, la in-
fluència de l'entorn digital i les xarxes socials”  

Toni Ferrer, Director de Medis de Pagament de Caixa Popular  
Mar Mestre, Directora de Comunicació  i Experiència de Client de Caixa Popular  

Patrocinada per  Caixa Popular 

 9:30h .  Desdejuni empresarial:  PRACTIQUES EL NETWORKING ? 

Objetiu:  Promoure el coneixement entre les empreses i les persones del teixit empresarial de de 
la localitat i la comarca amb  la finalitat d'incrementar la xarxa de contactes professionals i cercar 
oportunitats de negoci. 

9:30h Xarrada . Networking professional com a eina de treball.  

            Sr. José Luis Folgado. 

10:00h -11:30h   Dinàmica i presa de contactes 
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CATARROJA	EMPRÈN	
19h Xarrada . MOTIVACIÓ PER A EMPRENEDORS I EMPRESES. Maty Tchey Conferenciant  
professora d'oratòria i escriptora . Coaching 

20h.  RECONEIXEMENTS A EMPRESES DE LES ASSOCIACIONS COMERCIALS I EMPRE-
SARIALS LOCALS 

• ACIPE. Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris 

• AECA. Associació Empresarial Catarroja 

 

LLIURAMENT PREMIS “ II Edició  de premis a persones emp renedores i gestió empresarial 

“ Patrocina: Ajuntament de Catarroja i Caixa Popular 

• Premi a la creació  d'empresa nova  

• Premi a la trajectòria empresarial 

• Premi a la creació d'empreses per dones 

 

CLOENDA  Setmana Economia Local 

 

En finalitzar l'acte se servirà un vi d'honor entre els assistents 

 

 


