
  

Tota la informació sobre 
Tarragona Impulsa la trobaràs a: 

tarragonaimpulsa.tarragona.cat

Porta B
Arquitecte Rovira, 2
 43001 Tarragona

Línia 21, 23, 41, parada “Estació”

PALAU FIRAL I
DE CONGRESSOS
DE TARRAGONA

7a JORNADA
TARRAGONA IMPULSA
EL TEU PROJECTE
12 DE DESEMBRE
PALAU FIRAL I 
DE CONGRESSOS 
DE  TARRAGONA

Les jornades «Tarragona Impulsa el teu 
projecte» neixen l’any 2012, quan el Servei 
Municipal d’Ocupació es reubica a l’Espai 
Tabacalera amb la missió d'informar i sensibi-
litzar la població de Tarragona i el teixit 
empresarial dels serveis disponibles d’orienta-
ció, formació, empresa i emprenedoria que 
ofereix el nostre departament. 

Aquesta jornada anual, oberta a tothom, 
té com a objectiu principal proporcionar 
oportunitats per millorar el projecte o 
la trajectòria professional dels assistents i 
dotar-los de coneixement i eines per 
retrobar o engegar el seu camí professional.

Aquest any volem que la 7a Jornada Tarrago-
na Impulsa sigui un espai on trobar idees per 
reinventar-se o descobrir nous camins 
professionals. En definitiva, per ajudar els 
assistents a «obrir els ulls».



  

9.00 h ACREDITACIONS

PAUSA-CAFÈ

Tancament institucional
a càrrec de Francesc Roca, conseller
d'Ocupació i Desenvolupament Econòmic.

Benvinguda institucional
a càrrec de Josep Fèlix Ballesteros, alcalde 
de Tarragona, i Francesc Roca, conseller
d'Ocupació i Desenvolupament Econòmic.

«El candidat – Speaktacular»

9.10 h

9.20 h

10.50 h

11.20 h

14.00 h

Conferència teatralitzada i de caràcter 
motivador en un format sorprenent.

Albert Bosch, aventurer i emprenedor. 
Experiència en direcció de projectes i 
especialitzat en gestió de projectes d’inversió 
en energia i medi ambient. 
Més informació: albertbosch.info

Joan Plans Esperabé, fundador i soci 
director de la consultoria Directa CDO, SL. 
Especialista en habilitats directives, presenta-
cions persuasives, negociació i direcció de 
persones. Més informació: joanplans.com

«Els nous paradigmes laborals i
professionals, estàs preparat/da?» 
Evolució del mercat de treball mundial i 
repercussió en el nostre ecosistema laboral.

Anna Laura Rizzo, formadora, emprenedo-
ra i orientadora en processos d’adaptació 
als nous paradigmes professionals i laborals 
d’emprenedors i persones en cerca activa 
de feina. Més informació: www.linkedin.
com/in/ana-laura-rizzo-cabanellas/

Mostra d’empreses impulsades.
«"The exam", passaràs l'examen 
de la teva vida?»

13.00 h

«Cocolisto Experience» desafiarà la teva 
ment i posarà les teves habilitats i el teu 
pensament creatiu al descobert. Et convidem 
a gaudir d’una experiència intel· ligent utilitzant 
tècniques semblants a les d’un escape room.

«Coneix-te i coneix l’entorn,
tu pots generar noves 
oportunitats, noves economies»

12.00 h

Experiències motivadores: models i experièn-
cies de persones que han fet de la seva afició 
la seva feina o han aconseguit treure benefici 
professional de coses poc convencionals.

Neus Virgili, llicenciada en Psicologia i 
mastermind coach certificada. Després 
d'haver-se reinventat personalment i profes-
sional gràcies a la seva maternitat, l’any 2013 
inicia el seu propi projecte.
Més informació: neusvirgili.com

Alvaro Mancilla, CEO i cofundador de 
Workkola, una plataforma que vol canviar les 
relacions entre estudiants i start-ups. Més 
informació: workkola.com/es/estudiantes/

Sara Batalla i Gerard Galofré, emprenedors 
i fundadors d’Estol Verd Celler. L’any 2017 
posen en marxa Orien-tast, una experiència 
enoturística en grup. Més informació: 
www.estolverd.cat

Inscripcions a:
tarragonaimpulsa.tarragona.cat

Anota dins les 
ulleres tot el que 
la jornada t’hagi 
inspirat, les noves 
idees i els nous 
descobriments.


