
19 de setembre de 2022 de 17:30 a 19:30h

Detecció dels reptes i oportunitats pel teu
negoci 

Tallers en Economia Circular a l'àmbit rural
Formacions Bages. TTT
 

Com fer el teu negoci més
circular?

Més informació a www.bagesttt.cat,
bagesttt@ccbages.cat i al 93 693 03 52

Amb el suport de:Organitzat per:

Ideació i posada en marxa del teu nou
model de negoci

INSCRIPCIONS i PROGRAMA: https://forms.gle/e2c6UfpuWK1E7Psm7

26 de setembre de 2022 de 17:30 a 19:30h

LLOC: Carrer dels Boixos, s/n, 08259 Canet de Fals, Fonollosa

2 sessions per: 
-   Aprofundir en aspectes generals de l’economia circular, les
oportunitats que brinda, les noves tendències de la
bioeconomia i el turisme circular. 
-  Identificar reptes/idees concretes pels negocis dels
assistents i, en una segona sessió, poder marcar un procés
(roadmap) per assolir-les.

https://forms.gle/e2c6UfpuWK1E7Psm7


ÉS HORA DE DEMOSTRAR 
EL TEU TALENT!
PROGRAMA

Sessió 1 : Detecció dels reptes i oportunitats pel
teu negoci
Data: 19/09/2022 – de 17:30h a 19:30h

17:30h – 17:35h – Presentació institucional i dels
assistents
17:35h – 18:30h – Part expositiva: El concepte i les
oportunitats de l’economia circular. 
18:30h – 18:35h – Petit descans / preparació de la
dinàmica
18:35h – 19:25h – Dinàmica: com convertir el meu negoci
en circular. La identificació del repte. 
19:25h – 19:30h – Resum de la dinàmica i següents
passos.

Eines: Mentimeter + Ideaborz

Sessió 2: Ideació i posada en marxa del teu nou
model de negoci
Data: 26/09/2022 – de 17:30h a 19:30h

17:30h – 17:35h – Presentació institucional i dels
assistents
17:35h – 18:30h – Part expositiva: nous models de negoci
circulars a l'àmbit rural. Bioeconomia, turisme circular,
etc.
18:30h – 18:35h – Petit descans / preparació de la
dinàmica
18:35h – 19:25h – Dinàmica: de la idea a la realitat. Com
posar en marxa la idea. Objectius, barreres, palanques
19:25h – 19:30h – Resum de la dinàmica i següents
passos.

Eines: Ideaborz + Canva Circular

Com fer el teu negoci més circular?

Amb el suport de:Organitzat per:


