
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2022 
 Fem  DIGITALITZACIÓ  

Digitalitza el teu negoci i 
triomfa! 

 

 

Adreçat a 

 
A les persones emprenedores que tenen un projecte empresarial. 
Empreses del territori interessades en incorporar estratègies de transformació digital per mantenir i potenciar 
la seva competitivitat.  
 
 

Objectius i metodologia  

 Conscienciar de la necessitat què les persones emprenedores i les pimes integrin estratègies de 
transformació digital per mantenir i potenciar la seva competitivitat. 

 Entendre com s’ha de definir l’estratègia de transformació digital, i quines són les eines i metodologies 
a seguir en la seva implementació. 

 Realitzar per part de cada persona participant un primer esborrany del seu Pla de transformació digital 
del seu negoci. 

 
Es combinarà el coneixement de la metodologia i les diferents eines amb la pràctica in situ per l’aplicació als 
casos i interessos concrets de cada persona participant. 
 

Continguts  

Sessió 1 
 

 Transformació digital (TD). Què és, perquè i quins beneficis té per emprendre. 
 Tecnologies de la TD. Explicació pràctica de les diferents tecnologies. 
 Estratègia de TD. Vinculació entre la transformació digital i la teva estratègia i model de negoci. 
 Procés de TD. Full de ruta prioritzat i planificat. 

 
Sessió 2 
 

 Digitalitza la teva organització, estratègia i model de negoci. 
 Digitalitza les operacions i processos empresarials. 
 Digitalitza els productes i crea serveis basats en les dades. 
 Qualifica les teves habilitats digitals personals. 

 
 
 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

 
 

Calendari 

Els dimecres 19 i 26 d’octubre de 2022, de 9.30 a 13.30h 
 
L’acció formativa s’impartirà en presencial a les instal·lacions del Centre Àgora, Pl. Àgora, 1 
de Vilafranca del Penedès (Polígon Domenys II). Les aules del Centre Àgora compleixen la normativa sanitària 
vigent. 

 Acció formativa impartida per Xavier Gallardo Rodríguez de Novatec Advisors, SL, empresa 

creada al 2004 dedicada a la prestació de serveis d’assessorament tècnic i de gestió orientats a 

les empreses. En Xavier Gallardo és enginyer industrial per la UPC, Doctor en innovació 

tecnològica per UPC i diferents postgraus. www.nvtc.cat 

 

A tenir en compte  

 Aquesta activitat formativa que té un cost està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Diputació de Barcelona.  

 Per participar cal fer la inscripció a l’enllaç 
o Inscripció 

 

 Les persones inscrites que no puguin participar hauran d’informar amb antelació a la data d’inici de l’acció 
formativa enviant un mail a: 

o njust@vilafranca.cat o promocioeconomica@vilafranca.cat 
 

o Per Whatsapp al mòbil 683511245 
  

       
Més informació i inscripcions  

Tel.   93 817 11 69           
Web    https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio 

http://www.nvtc.cat/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7P8KJLcYZeqvXyzevVJaUGeDyT4gBGXcPYPrFqmfv6BHKBg/viewform
mailto:njust@vilafranca.cat
mailto:promocioeconomica@vilafranca.cat
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