
 

 

TURISME		
	

DILLUNS	16		D’OCTUBRE	

	

19h. INAUGURACIÓ SETMANA ECONOMÍA LOCAL. 

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

 

TAULA REDONA TURISME. “CATARROJA MUNICIPI TURÍSTIC: REPTES I  OPORTUNITATS”. 

José Manuel Gisbert Querol.  Director d'estratègia territorial turística.  Conselleria 
de  Turisme. Agència Valenciana de Turisme. 

Evarist Caselles.  Director del Patronat de Turisme 

Manuel Espinar Robles.  President de la Federació valenciana d'hostaleria 

Mª José Carretero Jiménez Directora de l'Àrea de Serveis a les Persones i Partici-
pació ciutadana. Turisme (Ajuntament de Catarroja) 

 

 

Objectiu: Davant la imminent qualificació de Catarroja com a municipi turístic, es reflexionarà  sobre  
les oportunitats que suposa per a l'economia local, incidint en la futura repercussió del Port de Cata-
rroja 

 

Ubicació: Escenari Saló Actes TAC 

 

 

En finalitzar se servirà un vi d'honor entre els assistents 
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E-COMMERCE	
	

DIMARTS	17	D’OCTUBRE	

 

19h.  “Fotografia millor per a vendre més”. 

 Objectiu: Necessites mostrar els teus productes o serveis en internet? Tens una tenda online i 
vols millorar les fotografies dels teus productes?  Desitges augmentar l'abast de les teues publica-
cions en xarxes socials?.  En la xarrada es parlarà de la importància de la gestió de la imatge del 
comerç en les xarxes socials 

 

Impartida per  Javier Sancho. Andana Foto 

 

Ubicació: Hall TAC 

 

 

20h.  “El comerç electrònic una amenaça i una oportu nitat per a les empreses”.   

Organitzada pel Foro Empresarial de L’Horta Sud 

Impartida per Javier Echaleku. Director de nous negocis de Kuombo 

 

Taula Redona : Experiències  d'empreses  en la venda  on line.  

Moderada per Antonio Alagarda. Membre Fòrum Empresarial de L'Horta Sud i 

President València Parc Tecnològic.  

 

Objectiu: Conèixer l'experiència d'empreses i comerços de la zona  que han aprofitat la venda on 
line per a rellançar les seues vendes. 

Nineta shop. Raquel Ríos. (Catarroja) 

Libertad Zanón Fotógrafa y ALIQUES Disseny Gràfic Gràfic, web i comunicació 

(Catarroja) 

Capel Mobiliario. Patricia Capel. (Torrent) 

VETRAVAL Manises. Carlos López. (Manises) 

 

Ubicació: Entresòl TAC 

 

En finalitzar se servirà un refrigeri per als assistents 
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FORO	OCUPACIÓ	I	EMPRENDIMENT	
DIMECRES	18		D’OCTUBRE	

Objectiu:  En aquest fòrum s'impartiran tallers i xarrades dirigides a la millora de la empleabili-
dad de persones que cerquen ocupació i estudiants d'últims cursos formatius que vulguen conèi-
xer aquestes eines.  

Comptarem amb  un espai d'entrevistes laborals amb la presència de diferents empreses i enti-
tats que realitzaran durant el  dia processos de selecció per a ampliar la seua base de dades de 
candidats  per a cobrir llocs de treball actuals o futurs . Les persones interessades a participar en 
el procés de selecció de les ofertes hauran d'inscriure'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 tot el dia. 

 

IMPORTANT: NO OBLIDES PORTAR EL TEU CURRICULUM 

S'ofereixen diferents tallers en els quals s'haurà de fer inscripció prèvia: 

10.00 - 11.00: Claus per a superar amb èxit l'entre vista de treball 

Objectiu: Introduir al participant en les principals dinàmiques a superar durant el procés 
de selecció treballant comunicació verbal i no verbal . 

11.00 - 12.00: Potencia la teua marca personal. 

Objectiu: Amb la comunicació 2.0 pots construir la teua imatge personal en les xarxes 
socials. Internet posa al teu abast crear el teu propi segell. Ací et donem les claus 

12.00 - 12.30: Descans 

12.30 - 13.30: Estratègia 2.0 per a la recerca d'ocu pació 

Objectiu: Tendències actuals sobre l'elaboració de cv atractiu i eficaç. Xarxes professio-
nals com LinkedIn, i principals eines d'internet per a la recerca eficaç d'ocupació. 

14h - 16h: Descans 

16.00 - 17.00: Guanyar quan tenim les de perdre. Cr ea la teua pròpia ocupació 

Objectiu: Xarrada motivacional que ens ajudarà a veure oportunitats on uns altres veuen 
problemes. Descobrir oportunitats, generar idees i aprendre a resoldre problemes 

17.00 - 18.00: Eines i recursos per a emprenedors 

Objectiu: Principals recursos disponibles a l'hora  d'emprendre. 

18.00-19:00h Oportunitats laborals a Europa. 

Objectiu: Estudiar i treballar a Europa, entitats d'assessorament durant tot el procés i 
beques al teu abast. Impartida per  Bartolomé Nofuentes,  Diputat Provincial de Projec-
tes Europeus 

 

19h. TAULA REDONA. CLAUS DE L’EMPRENDIMENT 

Objectiu Conèixer les experiències  personals de tres emprenedors des dels seus inicis 

Antonio Liu Yang . Guardonat Primer Premi Talent Jove Comunitat Valenciana.  

Miguel Navalón . Navlandis. Iniciativa emprenedora I+D+i 

Carlos Genovés . Ex alumne del CIPFP Catarroja del  Cicle Superior de dis-
seny i amoblament. 

Trini Moreno Cobos. Agente de igualdad municipal y fundadora de ''Mujeres 

con habitación propia'' 
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CATARROJA	INNOVA	
	

DIJOUS	19		D’OCTUBRE	

8.30h-9:15h . Desdejuni empresarial: COMERÇ EXTERIOR. Ex portar amb seguretat.  

Organitzat per Caixa Popular 

Impartida per Eva Uroz Sisternas. Directora comerç exterior de Caixa Popular 

 

Ubicació: Entresòl TAC 

 

CATARROJA INNOVA 

Objectiu:  Foment de la col·laboració i desenvolupament de projectes innovadors entre 
els diversos agents de Catarroja (empreses, comerços, administració pública i altres 
agents)  

Jornada dinamitzada per València Lab amb les següents activitats: 

9:30h-10:15h . NETWORKING  

Objectiu:  Promoure el coneixement mutu de les empreses i les persones del teixit em-
presarial de Catarroja . 

Esmorzar 

10:30h a 12:30h  WORKSHOP  
Objectiu:  Partint dels resultats obtinguts en la jornada realitzada en 2016, reprendre les 
necessitats comunes identificades i arribar a proposar xicotetes projectes / accions en 
col·laboració on tots els impulsors troben beneficis. 

 

13:00h a 13:45h  PONÈNCIA “Open Innovation” : Els avan tatges de la col·laboració 

Objectiu:  L'objectiu de la sessió consisteix en traslladar el concepte d'innovació oberta, 
sensibilitzar als participants cap a aquest tipus d'innovació així com mostrar els avantat-
ges d'innovar i desenvolupar projectes de manera conjunta. 
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CATARROJA	EMPREN					
	

DIJOUS	19		D’OCTUBRE	

19h. RECONEIXEMENTS A EMPRESES DE LES ASSOCIACIONS COMERCIALS I EMPRE-
SARIALS LOCALS 

 

• ACYPE. Associació de Comerciants i Xicotetes Empresaris 

• AECA. Associació Empresarial Catarroja 

 

 

19:30h LLIURA PREMIS “ I Edició  de premis a persones e mprenedores i gestió empresa-
rial “ 

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 
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Entidades colaboradoras en el Foro Ocupació i Emprendiment 


