JORNADA
A:

Impulsant la col∙laboració empresarial

IM
MPULSAN
NT LA COL∙LABOR
RACIÓ EM
MPRESAR
RIAL

Dijous 30 de novembre de 2017
Centre Cultural Can Gruart, C/Farigola, 50, Vilablareix

Dijous 30
0 de novemb
bre de 2017
De 8.45 a 13.1
15 h
Centree Cultural Can Gruart
C/Farigola, 50, Vilablareix

PROGRAMA
08.45 h Recepció i acreditacions
09.00 h Benvinguda i presentació de la jornada

La jorrnada
La jo
ornada “Imp
pulsant la col∙laboració empresariaal” està orgganitzada peer l’Ajuntam
ment de
Vilablareix i el Co
onsell Comarrcal del Gironès, a travéss de l’Àrea de
d Promoció Econòmica, amb la
d Girona.
col∙laaboració de la Diputació de
Els ob
bjectius de laa jornada són
n:
‐ Donar a conèixer el paper dee les institucions en el suport als polígons d'aactivitat
econòmicca
‐ Presenttar dos progrrames de dessenvolupament local eco
onòmic
‐ Compaartir experiències i casos
c
d'èxitt sobre asssociacionism
me i col∙laboració
publicoprrivada als po
olígons d'activitat econòm
mica
A quii s'adreça



A personal d'empreses amb els perfils
p
següe
ents: gerentss i responsab
bles d'empre
esa dels
polígons d'activitat ecconòmica.
A agents tècnics i responsables de
d promoció
ó econòmicaa que vulguin aportar un
na visió
pràctica de
d la gestió d’una associiació empressarial, fomen
ntar la coopeeració empre
esarial i
la col∙labo
oració publiccoprivada.

Organitzen

Col∙laaboren

 Il∙lm. Sr. David Mascort i Subiranas, alcalde de Vilablareix
 Il∙lm. Sr. Josep Antoni Frías i Molina, diputat de Promoció Econòmica i DIPLAB de la
Diputació de Girona
09.15 h BLOC I: El paper de les institucions en el suport als polígons d'activitat econòmica
Impulsant els polígons d’activitat econòmica:
 Sr. Carlos Rodríguez, gerent de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya
 Sra. Marcela Véliz, responsable PIMEC Polígons
 Sr. David Coromina, director de Desenvolupament Empresarial de la Cambra de
Comerç de Girona
Torn obert de preguntes
10.00 h BLOC II: Programes de desenvolupament local econòmic
Programa Investin Girona‐Figueres:
 Sra. Mireia Esteve, tècnica de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona
Pla d’acció de l’Àrea Urbana sud‐oest del Gironès:
 Sra. Marta Rodríguez, tècnica de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del
Gironès
Torn obert de preguntes
10.30 h BLOC III: COMPARTIM EXPERIÈNCIES: L'associacionisme i la col∙laboració
publicoprivada als polígons d'activitat econòmica
El model d'Associació de Propietaris del Polígon de Riudellots de la Selva
 Sr. Narcís Xifra, com a president de l’Associació de Propietaris del Polígon de
Riudellots de la Selva (APRS)
El model de sistema mancomunat de gestió de residus dels Industrials al Consorci
de la Zona Franca
 Sra. Beatriz Tena, com a adjunta de direcció d'urbanisme del Consorci de la Zona
Franca
Torn obert de preguntes
11.00 h Esmorzar‐tast a càrrec de Folktruck: empresa de la incubadora gastronòmica de Salt Xef

Amb el suport de
e

11:30 h Grups de Treball per a la creació d'un mapa de necessitats del polígon
Dinàmica de treball basada en la metodologia de world cafè per tal d'afrontar el repte
d'impulsar la col∙laboració empresarial
13:00 h Conclusions i fi de la jornada

