
 

 

Mercats	sostenibles,	oportunitats	per	a		

empreses	

	
DIMECRES	13	DE	NOVEMBRE.		Plantejament	de	REPTES.	

9h. INAUGURACIÓ SETMANA ECONOMIA LOCAL.  

Lorena Silvent Ruiz. Vicealcaldía Lourdes  Rodríguez  Regidora d’impuls econòmic 

 

9:30h. SOSTENIBILITAT O EXTINCIÓ. Com adaptar l'empresa en mercats cap a la sostenibilitat 

Albano López. Gerent de Natura i Cultura. Serveis Ambientals. Llicenciat en Biologia i Màster d'Edu-
cació Ambiental  

 

Objectiu: Reflexionar sobre les implicacions dels mercats sostenibles en les empreses. Experiències 
d'empreses que han aconseguit un buit de mercat amb criteris de sostenibilitat i adaptant-se a nous 
hàbits dels consumidors, generant noves oportunitats per a les empreses  

BONES PRÀCTIQUES. EMPRESES QUE S'ESTAN ADAPTANT A AQUEST REPTE 

Pausa-café 

 

11h-12:30h. PLANTEJAMENT DE REPTES PER PART DE L'EMPRESARIAT LOCAL  

Objectiu  Sessió dissenyada perquè l'empresariat local plantege reptes concrets que té la seua em-
presa quant a sostenibilitat. Comptarem amb la participació de joves talents en què a través d'una 
metodologia innovadora,  resoldran  els reptes que des de les empreses locals  es plantegen quant a 
l'adaptació a mercats sostenibles  

 

14h-16.30 PLANTEJAMENT DE REPTES PER PART DEL COMERÇ LOCAL  

Sessió destinada a comerciants 

Refrigeri 
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FÒRUM	OCUPACIÓ	I	EMPRENDIMENT	

	
DIJOUS	14	DE	NOVEMBRE	

Comptarem  amb un espai d'entrevistes laborals amb la presència de diferents empreses i entitats  
que realitzaran durant el  dia processos de selecció per a ampliar la seua base de dades de candi-
dats  per a cobrir llocs de treball actuals o futurs . Les persones interessades a participar en el pro-
cés de selecció de les ofertes hauran d'inscriure's en la web del fòrum i adjuntar el seu cv perquè 
l'empresa gestione la seua candidatura.  

.  

IMPORTANT: NO OBLIDES PORTAR EL TEU CURRÍCULUM 

 

10– 11:30h:  Taller: El procés de la reserca d'ocupa ció 

Impartit per Espai LABORA Catarroja. Rafael Alonso i Natalia Climent 

11:30 h-12:30h  Taller emprenedoria sostenible 

Impartit per Natura y Cultura.  

10h- 13h. Resolució de reptes. 

Objectiu: Aquesta sessió es dedicarà a la resolució dels reptes plantejats en la primera sessió de la 
jornada a través d'una metodologia innovadora. Els participants s'organitzaran en diferents equips 
multidisciplinaris  dirigits per un *coach que treballaran durant tota la jornada per a obtindre la solu-
ció més adequada als reptes plantejats el primer dia  per les empreses 

 

10h-14h Entrevistes laborals amb empreses col·labora dores . 

 

19h. Agenda 2030: per l’economia circular cap al de senvolupament sostenible. 
Com afecta a les xicotetes empreses de la comarca d e l’Horta-Sud. 

Organitzada pel Fòrum Empresarial de ‘Horta Sud i AECA 

 

20:30h- 22:30h. Sessió de NEUROVENDES 

Esdeveniment de neuroventas per a les empreses i comerços de Catarroja. 

Organitzada per :Traineeship formació. Futur Piso  i ACYPE 
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DIVENDRES	15	DE	NOVEMBRE.	Presentació	de	resultats		dels		REPTES	

9:30h.-12.30h  Desdejuni empresarial: Presentació de  resultats  dels  REPTES  

Objectiu:   Presentació dels resultats dels reptes plantejats per l'empresariat local, amb les solu-
cions. Informació detallada de la resolució. Votació entre els assistents del millor equip que proposa 
solucions als reptes. 

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 buscar oportunitats 
de negoci. 
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CATARROJA	EMPRÉN	
20h.  RECONEIXEMENTS A EMPRESES DE LES ASSOCIACIONS COMERCIALS I EMPRE-
SARIALS LOCALS  

• ACYPE. Asociación de Comerciantes y Pequeños Empresarios 

• AECA. Asociación Empresarial Catarroja 

• ASMERCAT. Asociación Vendedores Mercado Municipal 

 

 ENTREGA PREMIS “ III Edició  de premis a persones emprene dores 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 

• Premi empreses sostenibles 

 

CLOENDA  Setmana Economia Local 

 

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