
TOTS ELS DIES
  
XERRADES

Noves ocupacions tecnològiques amb futur  
A càrrec de Sergi Artigas del Centre 
Tecnològic LEITAT

Enllaç: https://youtu.be/YNlOAfx1fvU

L’ús de la tecnologia i com aquesta 
afectarà en el nostre dia a dia 
a càrrec de Sergi Artigas del Centre 
Tecnològic LEITAT

Enllaç: https://youtu.be/stOlBj6m3iw

També podeu parlar sobre tecnologia i inno-
vació amb ell, el divendres 13, de 10 a 19 
h. a través del correu electrònic:  
sartigas@leitat.org

TOTS ELS DIES

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) ofereix 
activitat els dies de Fira a través de la 
pàgina web: 
https://www.epsevg.upc.edu/ca/actes/firanovembre

DIJOUS 
5/11/20 
A les 19 h. 

PÒRTIC DE LA FIRA:  
Conferència inaugural 
“Empreses consistents, gent positiva”  
A càrrec de Xavier Marcet, consultor  
en estratègia, innovació i emprenedoria 
corporativa

Des de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Retransmissió en directe per Canal Blau 
Televisió i pel Canal Youtube de la FEGP
 
Organitza: 
Federació Empresarial del Gran Penedès 
 

DIVENDRES 
6/11/20 
A les 11.30 h. 

Neàpolis, una mirada d’innovació 
tecnològica i humana
Presentació de la Plataforma VNG. Neàpolis 
és l’Agència d’Innovació de Vilanova i la 
Geltrú i té la missió de promoure l’acti-
vitat econòmica i la co-creació de soluci-
ons innovadores amb impacte social en els 
sectors de la tecnologia, la creativitat i 
la comunicació. Té per objectiu convertir 
Vilanova i la Geltrú en una ciutat intermè-
dia innovadora de referència

Inscripció prèvia:
https://forms.gle/grshyMiF4dhbzSQj9 
Organitza: Neàpolis 

A les 18 h.

Obertura del Select Weekend Talent 
Neàpolis amb la col·laboració de Tandenn, 
associació d’emprenedors i innovadors del 
Penedès Garraf, organitzarà el Select We-
ekend Talent, un esdeveniment que es porta 
a terme durant un cap de setmana amb empre-
nedors que vulguin crear el seu propi pro-
jecte empresarial en l’àmbit de la salut i 
el benestar (e-health). 
Aquesta actuació forma part del Living lab 
de Salut i Benestar de Neàpolis, i rep el 
finançament del PECT Garraf d’Envelliment 
Actiu i Saludable, i Dependència. 

Inscripció prèvia a: 
http://www.tandenn.org/selectweekendtalent/
Organitza: Neàpolis

DISSABTE 
7/11/20 

Select Weekend Talent

Més informació a: 
http://www.tandenn.org/selectweekendtalent/
Organitza: Neàpolis
 

A les 17 h.

Retransmissió en diferit per Canal Blau 
Televisió del PÒRTIC DE LA FIRA:  

Conferència inaugural “Empreses consis-
tents, gent positiva”  
A càrrec de Xavier Marcet, consultor en estra-
tègia, innovació i emprenedoria corporativa.
Des de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Organitza: 
Federació Empresarial del Gran Penedès

DIUMENGE 
8/11/20 
A les 16.30 h. 

Elecció de guanyador i tancament Select 
Weekend Talent 

Més informació a: 
http://www.tandenn.org/selectweekendtalent/
Organitza: Neàpolis

A les 21.30 h. 

Retransmissió en diferit per Canal Blau 
Televisió del PÒRTIC DE LA FIRA:  

Conferència inaugural “Empreses consis-
tents, gent positiva”  
A càrrec de Xavier Marcet, consultor en 
estratègia, innovació i emprenedoria corpo-
rativa, des de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer

Organitza: 
Federació Empresarial del Gran Penedès

DILLUNS 
9/11/20 
A les 18 h. 

Presentació virtual de la guia de l’Escola 
Popular d’Economia Feminista

Informació per a connexió al web de la 
Fira: https://firadenovembre.cat/
Organitza: COOPERACCIÓ

DIMARTS
10/11/20 
 
Coneix la nostra botiga! 
Anima’t a visitar de manera online l’espai 
d’Olivé Rueda i descobreix l’àmplia gamma de 
productes que pots trobar a la botiga. Pa-
pers, cintes, decoració, packaging sosteni-
ble, parament de taula, neteja i molt més!

A través de: 
https://www.instagram.com/olive_rueda/
Organitza: OLIVÉ RUEDA

DIMECRES
11/11/20 
De 17 a 18 h. 

Xerrada: 
El desenvolupament sostenible, repte per 
al món, oportunitat per a les empreses 
A càrrec de Josep Maria Canyelles, so-
ci-consultor de Vector5.cat

Enllaç: 
https://vector5.typeform.com/to/kvm6spUi
Organitza: Vector5.cat

De 18.30 h. a 19.30 h. 

Taula rodona: L’ Autoconsum Col·lectiu 
Participen:
Manel Romero gerent de l’empresa Sud Reno-
vables
Moisés Martínez responsable tècnic de la 
cooperativa Azimut 360
Jaume Aliaga representant de la cooperativa 
energètica SOM Energia
Elisenda Pardell representant de l’Agència 
Local de l’Energia de Lleida
Jordi Boada responsable tècnic Agència Lo-
cal de l’Energia de Vilanova i la Geltrú
Moderadora Gemma Roset, Cap del Servei de 
Medi Ambient de l’Ajuntament

Connexió a Plataforma Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84352644500?pw-
d=WCtkVFM3VXJYV0dub3M1dzhkY28xdz09
ID de reunió: 843 5264 4500
Codi d’accés: 399722
Organitza:Agència Local de l’Energia

DIJOUS 
12/11/20 
De 9.15 a 11.15 h. 

Jornada de Marketplace per a empreses, 
Cooperar per competir a càrrec de Vector5 
En el moment actual les aliances poden ser 
una finestra d’oportunitats per abordar els 
reptes, el taller mostrarà com fer-ho.
Ponent: Xavier López, consultor en coopera-
ció i aliances

Acte combinat virtual i presencial des del 
Museu del Ferrocarril
Entra a l’enllaç i inscriu-te a l’apartat 
Agenda: https://www.fegp.cat/activitat/
agenda?idActe=4089
Organitza: 
Fira de Novembre i la Federació Empresarial 
del Gran Penedès

A les 10.30 h.

El matí de la innovació: 
Presentació del procés d’elaboració 
del Manifest de la Innovació
Presencial i en streaming. 

Inscripció prèvia: 
https://forms.gle/PPb3HcDJRL8PSySe9
Organitza: Neàpolis

A les 11 h.  

Exposició i debat. El matí de la innovació: 
La ciutat cuidadora: una oportunitat per 
corresponsabilitzar-nos de la salut i el 
benestar
Enfocament per al foment de la salut des 
de la perspectiva de la salutogènesi, que 
desplega processos d’innovació tecnològica 
i social, i que incentiva la implicació de 
tots els agents a través del Living lab de 
Salut i Benestar de Neàpolis en el marc del 
PECT Garraf d’Envelliment Actiu i Saluda-
ble, i Dependència. 
Aquest living lab vol ser part del Col·la-
boratori Cat Sud, un projecte liderat per 
I2Cat per prototipar i validar un model de 
promoció, disseny i execució d’estructures 
socials i digitals per tal de fomentar el 
desplegament de la societat digital i del 
coneixement. 

Presencial i en streaming. 
Inscripció prèvia: 
https://forms.gle/PPb3HcDJRL8PSySe9
Organitza: Neàpolis

A les 17 h. 

Sessió formativa. Reorientació professional 
i captació de talent per al sector TIC 
Impulsat per BCN Digital Talent, el Mobile 
World Congress i la Generalitat de Catalunya. 

En streaming amb inscripció prèvia a: 
info@neapolis.cat
Organitza: Neàpolis. Impulsat per BCN Digi-
tal Talent, el Mobile World Congress i la 
Generalitat de Catalunya.

A les 18 h. 

Taller: Juguem a l’Ecopolis? o com descobrir 
el funcionament de les monedes socials 
Taller online per entendre com amb la im-
plementació d’una moneda complementària en 
cada territori local pot ajudar a millorar 
l’economia i el benestar de les persones. 

Enllaç Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89845233693 
ID de reunió: 898 4523 3693 
Organitza: ECOL3VNG

A les 18.30 h. 

Xerrada: 
Les Pimes a nivell energètic ho sabem tot? 
A càrrec de la Laura Garcia, consultora em-
presa ONSEN ENERGIA

Connexió a Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89394286020?pw-
d=REh4U1RpU1I4dzQ3SFZxZWZsUXFBUT09
ID de reunió: 893 9428 6020
Codi d’accés: 810531
Organitza: Agència Local de l’Energia

DIVENDRES 
13/11/20 
Durant tot el dia 

Canal obert d’assessorament i consulta 
amb Sergi Artigas del Centre tecnològic 
LEITAT per dubtes sobre tecnologia i inno-
vació, especialment sobre noves ocupacions 
en el sector tecnològic i sobre ús de la 
tecnologia. 

Consulteu l’enllaç a web de la Fira:  
https://firadenovembre.cat/

De 10 h a 14 h. 

Programa ESPECIAL FIRA DE NOVEMBRE 
de CANAL BLAU RÀDIO (100.4 MHZ)
Entrevistes amb emprenedors i makers, 
empreses i expositors.

Organitza: Fira de Novembre

A les 11.30 h.  

Tecnologies disruptives. L’VRLab: 
El laboratori de realitat virtual d’I2Cat a 
Neàpolis 
Presencial i en streaming. 

Inscripció prèvia: 
https://forms.gle/7XpvKezboV9ZGKCE9
Organitza: Neàpolis i I2CAT

A les 12 h.  

Tecnologies disruptives. Oportunitats per 
al desenvolupament de la Indústria 4.0 
Presencial i en streaming. 

Inscripció prèvia: 
https://forms.gle/7XpvKezboV9ZGKCE9
Organitza:Neàpolis

A les 12 h. 

TERTÚLIA EIX DIARI-FIRA DE NOVEMBRE: 
“El futur de la Fira de Novembre” 
Com competeixen les mostres 
multisectorials amb les fires temàtiques i 
accions globals com el Black Friday?
Participen: 
Jordi Medina, regidor de Promoció Econòmica 
de Vilanova i la Geltrú
Neus Lloveras, presidenta de la Federació 
Empresarial del Gran Penedès
Joan Galimnay, president de l’associació 
Viu Comerç

Al Facebook de l’Eix Diari:  
https://www.facebook.com/eixdiari
Organitza: 
Eix Diari:https://www.eixdiari.cat/

A les 12 h. 

Xerrada. L’auge professional del manteniment  
Xerrada amb l’empresa de serveis aeronàu-
tics Servitec. La sessió aborda l’amplitud 
de possibilitats laborals que ofereix actu-
alment el sector de la mecànica i el mante-
niment d’avions 

Connexió a Zoom: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZcrcumqrj8vGtzXOHmKCWIXOhJc1m2iI6oN
Organitza: Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona i l’Escola de Formació Aeronàuti-
ca de Vilanova i la Geltrú

A les 12 h.  

Xerrada. Fórmules de finançament que la 
teva empresa desconeix 
A càrrec de la Cristina Fabián, delegada 
al Garraf, Alt Penedès i Maresme d’ACCIÓ-
Generalitat de Catalunya 

Connexió a Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85035507394?pwd=-
ZlF0NjFHcjNDUU1GbExQdXJLbkt3UT09
Organitza:  
Departament d’Empresa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

A les 13 h. 

Tecnologies disruptives. IoT mobilitat: des-
plegament d’una xarxa de sensors locals 
per millorar la gestió de la mobilitat 
Des de Neàpolis, els darrers anys s’ha 
treballat amb diverses iniciatives empresa-
rials de la ciutat per fer proves pilot i 
impulsar l’IoT, internet de les coses.  

Presencial i en streaming. 
Inscripció prèvia: 
https://forms.gle/7XpvKezboV9ZGKCE9
Organitza: Neàpolis

A les 13 h.

PROGRAMA  “DEBAT A BAT” de Canal Blau 
TV, programació ESPECIAL FIRA:  
Com pot ajudar la Fira de novembre a visu-
alitzar/promoure el talent i el teixit em-
presarial? 
Amb la participació de: 
Neus Lloveras, presidenta de la Federació 
Empresarial del Gran Penedès (FEGP)
Frederic Vilà, director de l’Escola Poli-
tècnica Superior d’Enginyeria (UPC)
Conxi Martínez,regidora d’Empresa i Innovació 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Organitza: Fira de Novembre
Retransmissió en diferit a les 15 i les 21 
h. També el Dissabte 14, a les 16,30 i les 
22 h i el diumenge 15 a les 14 h.

A les 18:30 h.

Quins canvis pot provocar la transició 
energètica? Ens pot afectar als nostres ne-
gocis i a la ciutadania? 
A càrrec de Santi Martínez Farrero, direc-
tor General Km0 Energy. 

Connexió a través de la Plataforma Zoom:        
https://us02web.zoom.us/j/86578438750?pw-
d=aDBWRlF4Wm04ak9pVUE1UDQybzhiUT09
ID de reunió: 865 7843 8750
Codi d’accés: 608687
Organitza: Agència Local de l’energia

DISSABTE   
14/11/20 

A les 16 h.

DEBATS DE FIRA 
Programes especials de Canal Blau TV de 
temàtiques sobre l’activitat econòmica, el 
Clúster d’activitat econòmica de Vilanova i 
la Geltrú, el talent local i com esdevenir  
ciutat i comunitat sostenible.

Organitza: Fira de Novembre
Retransmissió en diferit: A les 16.30, 
17.30, 21.30 i 23 h. També el diumenge 15, 
a les 13.30, 15, 21.30 i 22.30 h.

A les 18 h. 

Dones d’Empreses,  més que mai  
Conferència de diverses integrants de Dones 
d’Empresa on s’expliquen diferents casos 
empresarials d’èxit
 
Connexió a Zoom:        
https://us02web.zoom.us/j/82875872511? pw-
d=ei9KL0lKZ1ZjYngyd2J3TW5DVG8vQT09
Organitza: 
Federació Empresarial del Gran Penedès

06_15
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2020

Go!

http://www.firadenovembre.cat
https://www.facebook.com/ajuntamentvng
https://twitter.com/ajuntamentvng
https://www.instagram.com/ajuntamentvng/
www.firadenovembre.cat
https://www.vilanova.cat



