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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’acció ha consistit en la realització de 3 seminaris sectorials adreçats a empreses locals en els 

sectors identificats com a estratègics al Pallars Jussà. Aquests seminaris han tingut l’objectiu de 

donar eines per millorar les competències professionals dels treballadors d’aquestes empreses 

per tal d’augmentar-ne la competitivitat i complir una doble finalitat, per una banda, 

respondre a necessitats específiques del territori i a la vegada generar ocupació.  

 

Els seminaris s’han adreçat a tres sectors estratègics de la comarca: el sector turístic; el sector 

de l’atenció a les persones i en general de l’economia social; i un tercer seminari adreçat a les 

empreses vinculades amb el sector de la construcció amb l’interès de reorientar la seva 

activitat professional i explorar nous mercats en el camp de l’estalvi energètic, la construcció 

sostenible i la rehabilitació adaptada. 

 

 

 

2. MOTIVACIÓ DE L’ACCIÓ 

 

La voluntat dels seminaris proposats ha estat la de reforçar i revertir positivament l’actual 

situació de depressió empresarial específicament en tres àmbits que es consideren claus per al 

desenvolupament territorial del Pallars Jussà i en els quals no s’està incidint des de cap altre 

projecte o acció. 

 

A més, s’ha volgut incidir en les possibilitats de donar resposta a les necessitats específiques 

del territori a partir de l’activitat empresarial. Entenem així que es això pot revertir en un 

benefici mutu, tant per part de la societat que pot percebre aquestos serveis o béns com de les 

empreses, per millorar la seva activitat i ocupabilitat. 

 

 

 

3. OBJECTIUS 

 

Els objectius generals del seminaris: 

 

L’objectiu dels tres seminaris ha estat aprofundir en aspectes específiques d’interès en cada un 

dels sectors empresarials proposats per tal de trobar eines específiques, que permetin als 

professionals de les empreses locals conèixer i poder aplicar estratègies per accedir a nous 

mercats, consolidar l’empresa, augmentar la capacitat d’innovació i la seva competitivitat.  

 

Tots els seminaris han estat dissenyats, a més, amb la finalitat que les actuals empreses del 

sector responguin amb un canvi estratègic en la seva activitat per tal de donar resposta a les 

necessitats del territori  o a noves demandes del mercat amb criteris de sostenibilitat i 

resiliència.   
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Els objectius específics dels seminaris:  

 

Sector de les empreses del sector turístic:  

- Donar a conèixer i avaluar les possibilitats d’implantació en les empreses locals de les 

noves estratègies que dominen actualment la indústria turística i que responen a la 

incidència de les xarxes socials, la importància del treball cooperatiu, el màrqueting 

turístic i territorial, etc.  

 

- Capacitar les empreses per aplicar noves estratègies de gestió empresarial  que les 

ajudin a accedir a nous mercats i millorar la seva gestió interna. 

 

- Capacitar les empreses del sector per treballar de forma coordinada en la generació 

d’una imatge conjunta dotada de prou força per posicionar-se com a destinació 

turística diferenciada.  

 

Sector d’empreses d’economia social i atenció a les persones:  

- Facilitar a les empreses del territori i persones que realitzen activitats d’atenció i 

serveis personals una primera aproximació al coneixement de l’economia social, i les 

possibilitats d’aquesta per potenciar els seus serveis. 

 

- Explorar fórmules per a fer viables i enfortir les empreses del sector a partir de les 

estratègies de la comunicació corporativa, el màrqueting i la posada en valor de les 

seves propostes diferencials. 

 

- Impulsar l’ocupació en el sector de l’atenció a les persones, tant per activar la 

dinàmica econòmica empresarial com per respondre les necessitats de la comarca, que 

es caracteritza per tenir un índex de dependència molt accentuat.  

 

 

Sector d’empreses de construcció i subsectors vinculats: 

- Donar a conèixer alternatives plausibles a les empreses de construcció i sectors 

vinculats per redirigir la seva activitats i que responguin millor a les demandes i 

paradigmes constructius i de rehabilitació actuals i específicament als de la comarca 

del Pallars Jussà.  

 

- Donar una primera aproximació a la rehabilitació i edificació sostenible i 

energèticament eficient, així com a les possibilitat de creació de noves activitats 

vinculades a l’estalvi energètic en edificis.  

 

- Donar a conèixer experiències i bones pràctiques que treballen en el camp de la 

construcció sostenible i l’eficiència energètica. 

 

- Donar a conèixer experiències i bones pràctiques en el camp de la rehabilitació 

adaptada a persones grans o amb mobilitat reduïda, vinculant aquest objectiu, als de 

la sessió anterior, destinada a empreses del sector de l’atenció a les persones.  
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4. Metodologia, instruments metodològics i activitats realitzades 

En tots els casos s’ha intentat que els seminaris hagin donat resposta específica a les 

necessitats detectades dins de cadascun dels sectors. Per això, per poder identificar les 

necessitats, en tots els casos s’ha seguit una metodologia participativa, en la que, en primer 

terme s’ha contactat amb els diferents tècnics del Consell Comarcal encarregats de cadascun 

dels subsectors (o àrees) per tal que informés de la situació actual de cadascun d’ells; les 

necessitats detectades amb altres accions dutes a terme amb els sectors i; finalment; els actors 

i empreses integrades en cada sector als que calia fer partícips a l’hora d’elaborar, i avaluar els 

continguts específics de cada un dels seminaris.  

A posteriori s’ha fet un treball individualitzat amb cada una de les empreses identificades com 

a actors claus per tal de conèixer les seves necessitats formatives com a empresa i dissenyar 

un seminari el més específic possible, incidint exactament en els punts on les empreses 

participants tenen més dificultats. 

A continuació s’especifiquen les accions dutes a terme amb cadascun dels sectors:  

Sector de les empreses del sector turístic: 

Primer, s’ha realitzat un treball previ amb el tècnic de turisme del Consell Comarcal per 
conèixer el sector, la seva situació actual, els seminaris formatius que s’han adreçat en aquest 
col·lectiu recentment i poder determinar els actors representats del col·lectiu turístic de la 
comarca per fer el treball individualitzat i determinar les temàtiques específiques a tractar en 
el seminari i donar resposta a les seves necessitats i a les tendències actuals del sector.  
 
En segon lloc, s’ha contactat amb  totes les empreses i entitats del sector escollides com a 
actors claus i que representen a la majoria del sector de la comarca i se’ls hi ha fet una breu 
entrevista telefònica.  A l’entrevista se’ls ha demanat quines són les seves dificultats i 
necessitats i les que creuen que té en general el sector turístic al Pallars Jussà. En total, s’han 
consultat sis empreses i entitats del territori:   
 

Nom empresa Persona de Contacte i càrrec 

Assoc. Cases Turisme Rural Pallars Jussà Presidenta: Conxita Serrano (Casa Churchill) 

Assoc. Marques de Pastor Presidenta: Mireia Font (Casa Leonardo) 

APAT Pallars Jussà President: Josep Palau (Casa Masover) 

Pirineu Emoció Núria Martí – directora 

Hotel Terradets Alba Serra – directora 

Casa Roca Josep Maria Roca - propietari 

 
Tot i que les necessitats específiques de cadascuna de les empreses era diversa, totes van 
coincidir que en general el sector turístic necessita millorar la comunicació amb els seus clients 
amb l’objectiu de trobar-ne de nous i fidelitzar els actuals. Han comentat que els hi seria de 
molta utilitat millorar els seus coneixements informàtics per fer una millor difusió dels seus 
serveis i poder fidelitzar la clientela. Altres necessitats que s’han comentat han estat:  
assessorament personalitzat en temes de millora de la web i de comunicació dels serveis 
turístics en general; necessitat de crear una marca Pallars Jussà i consolidar-la; millorar la 
venda de productes i serveis per al públic català i creació d’un producte que vinculi 
allotjaments amb visita als obradors dels artesans. Durant l’entrevista telefònica també se’ls hi 
ha demanat quin seria l’horari més adient per a fer el seminari per tal d’assegurar-nos una 
bona participació.  
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Un cop recollida les necessitats de cadascuna de les empreses i del sector en general s’ha 
acordat amb el tècnic de turisme del Consell Comarcal quina seria la temàtica més idònia per 
tractar en el seminari de turisme. Paral·lelament, també s’ha parlat amb altres administracions 
comarcals i del territori que imparteixen seminaris per al sector per tal de no solapar-se en la 
temàtica escollida.  
 
Finalment, amb tota la informació recollida s’ha decidit fer un seminari dividit en dos blocs. Per 
una banda una sessió destinada a millorar la venda de productes i serveis a través de la pròpia 
web de cada establiment i, per una altra, una sessió per conèixer eines informàtiques per a 
fidelitzar la clientela. Ambdós seminaris s’han pensat perquè tinguin una primera part teòrica 
d’introducció de la matèria i després una part més aplicada i pràctica, on els assistents puguin 
aplicar els coneixements adquirits.  
 
Finalment, s’han realitat els seminaris amb un grup reduït, constituït per les empreses del 

sector que s’han inscrit prèviament.  

 
 

Sector d’empreses d’economia social i atenció a les persones:  

Primer, s’ha realitzat un treball previ amb la tècnica de serveis socials del Consell Comarcal per 
conèixer el sector, la seva situació actual, els seminaris formatius que s’han adreçat en aquest 
col·lectiu recentment i poder identificar totes les empreses i entitats d’economia social i 
atenció a les persones per fer el treball individualitzat per determinar les temàtiques 
específiques a tractar en el seminari i donar resposta a les seves necessitats i a les tendències 
actuals del sector.  
 
En segon lloc, s’ha contactat amb  totes les empreses i entitats del sector i se’ls hi ha fet una 
breu entrevista telefònica.  A l’entrevista se’ls ha demanat quines són les seves necessitats 
específiques com a empresa pel que fa al model de negoci, estratègia empresarial, màrqueting 
i venda, o altres. També s’ha aprofitat l’entrevista per preguntar l’horari que els hi aniria millor 
per fer el seminari. Les empreses i entitats consultades han estat:    
 

Nom empresa Persona de Contacte Tipus de serveis que ofereixen 

Solucions Integrals Clara Farrero Assistència a les persones i neteja d’interiors 

Servinet Josep Neteja d’interiors 

Oficina tècnica de serveis Fina i Raquel Neteja d’interiors i atenció a les persones. 
Bàsicament fan neteja 

Servillar Gent Gran SCP Lourdes o Rosa Assistència a les persones i neteja d’interiors 

Adomo Montserrat Erta Assistència a les persones  i neteja 
d’interiors 

Centre Geriàtric del Pirineu Meritxell Mauri Assistència a les persones – RESIDÈNCIA 
GENT GRAN 

Nostra Senyora de la Ribera Carmen Guiu Assistència a les persones- RESIDÈNCIA GENT 
GRAN 

Fundació Filella, Sant Hospital 
de Tremp 

 Assistència a les persones – RESIDÈNCIA 
GENT GRAN 

 

Totes les empreses han coincidit que la principal necessitat que tenen és saber vendre millor el 
seu producte als client per tal de poder fer front a la competència deslleial de l’intrusisme. Per 
això, s’ha decidit fer un seminari de màrqueting específic per aquest tipus d’empreses.  
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Finalment, s’ha realitat el seminari amb la participació de la majoria d’empreses del sector que 

s’han inscrit prèviament.  

 
 

Sector d’empreses de construcció i subsectors vinculats: 

Primer, s’ha realitzat un treball previ amb el tècnic de promoció econòmica del Consell 
Comarcal per conèixer el sector, la seva situació actual, els seminaris formatius que s’han 
adreçat en aquest col·lectiu recentment i poder identificar totes les empreses que en formen 
part per poder fer el treball individualitzat i determinar les temàtiques específiques a tractar 
en el seminari i donar resposta a les seves necessitats.  
 
En aquest sector ha costat més poder elaborar el cens d’empreses ja que des del Consell 
Comarcal no s’havia fet cap acció adreçada específicament a aquest sector. Per això, des del 
Consell Comarcal s’ha fet la cerca d’empreses i s’ha contactat amb elles per poder obtenir les 
seves dades de contacte. S’ha elaborat un cens de 29 empreses.  
 
En segon lloc, s’ha enviat un correu electrònic a les empreses del sector on se’ls informava de 
la intenció de fer un seminari i se’ls hi demanava que emplenessin una breu qüestionari sobre 
les seves necessitats empresarials i els seus interessos formatius en nous camps de la 
construcció per tal de poder planificar millor el seminari. A continuació es mostra el 
qüestionari que se’ls hi ha enviat.  
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Posteriorment al correu informatiu ha estat necessari fer trucades complementaries ja que 
només 4 empreses havien contestat l’enquesta on-line. Finalment s’ha aconseguit obtenir la 
informació de 13 empreses, la resta o bé no s’ha pogut localitzar la persona de contacte, o bé 
no els interessava participar o s’estaven a punt de jubilar i no volien rebre formació. 
L’enquesta s’ha aprofitat també per consultar sobre l’horari que els hi aniria millor per fer el 
seminari. Les empreses que han contestat l’enquesta han estat: 
 

Nom de l’empresa Població 

CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS SL TREMP 

EXCAVACIONS I CONSTRUCCIONS DOMINGO MOLI LA POBLA DE SEGUR 

CONSTRUCCIONS CIRERA MIR TALARN 

CONSTRUCCIONS JUANGRAN SL SANT JOAN DE VINYAFRESCAL 

BOIXADERA FABREGA PERE ISONA 

CONSTRUCCIONS MARTI VIDAL SL TREMP 

PALOU VERDENY SL TREMP 

ELABORACIÓ D'ARIDS SL    

PRETENSADOS SOLE SA LA POBLA DE SEGUR 

FERROS I MANUFACTURES CORONA SA TREMP 

PALLARS OBRES I SERVEIS SL TREMP 

ARIDS CLIMENT SL TREMP 

MIQUEL RIUS SA LA POBLA DE SEGUR 

 

En els aspectes generals les empreses han coincidit en que necessiten millorar en estratègia 
empresarial. Pel que fa als aspectes més vinculats a la construcció hi ha hagut interès tant en 
l’àmbit de la construcció sostenible com en el de la rehabilitació d’habitatges per a persones 
amb mobilitat reduïda. Per tot això, s’ha decidit fer un seminari amb dos parts, una primera 
d’estratègia empresarial i una segona dedicada a les oportunitat de nous sectors emergents en 
l’àmbit de la construcció.   
 

En el moment de la difusió del seminari i amb l’objectiu d’ampliar la participació s’ha fet 
difusió al col·lectiu d’arquitectes. Finalment, s’ha realitat el seminari amb una bona 
participació de les empreses del sector que s’han inscrit prèviament.  
 
De forma genèrica, totes les empreses han expressat l’interès en que els seminaris fossin 
eminentment pràctics o que comptessin amb una component d’aplicabilitat real i molt 
adaptada a la seva realitat de petites empreses rurals.  
 
 
 

5. Els seminaris de cadascun dels sectors 

 

Sector de les empreses del sector turístic: 

SEMINARI 1: La meva web m’ajuda a captar clients? 

Aprendrem a usar el Google Analytics, una eina d’estadístiques que ens ajuda a conèixer 

l’activitat que hi ha al nostre lloc web i poder-lo fer més eficient. 

Horari i lloc: 
Dimarts 3 de desembre 

9,30 a 11,30 hores 

Biblioteca de l’Epicentre, Tremp 
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SEMINARI 2: Puc gestionar millor les dades dels meus clients i fer-los tornar al meu 

establiment? 

Aprendrem a usar el Mailchimp, una eina per a gestionar els contactes dels nostres clients, fer 

enviaments col·lectius i facilitar-ne la fidelització. Una eina fàcil, elegant i professional. 

Horari i lloc: 
Dimarts 10 de desembre  

9.30 a 13 hores.  

Biblioteca de l’Epicentre, Tremp 
 

Equip docent: ambdós seminaris han estat impartits per Olga Cuevas i Melis de 

www.pirineuweb.com (veure  Curriculum Vitae a l’annex 1). 

 

Cartell del seminari:  

 
 

 

http://www.pirineuweb.com/
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Participació:  

SEMINARI 1:  

Han participat 16 persones.   

Nom i cognoms Nom de l’empresa i càrrec 

Jordi Panisello Martí Eureka SGN - gestor 

Conxita Serrano Pascual Casa Churchill – propietària 

Elena Nieto Molina Eureka SGN 

Florentina Miró Azanuy Casa Lola - gerent 

Francesc Pastor Vilageliu 9ondongo.cat - director 

Joan Español Soro Casa Macianet - propietari 

Manuel Pujol AREAS VACACIONALS SL - gerent 

Mireia Aguilar Vidal   

Mireia Font i Vidal Casa Leonardo - propietària 

Núria Martí Simó PIRINEU EMOCIO - gerent 

Sònia Ortiz i Palacín Oficina de Turisme de la Pobla de Segur -directora 

Rosa Anna Dimas Porras  

Rebeca Peña Laviña  

Alba Serra  

Josep Ardanuy Tarrat Consell Comarcal del Pallars Jussà - gerent 

Ramon Iglesias Consell Comarcal del Pallars Jussà – tècnic 7 comarques 

 

SEMINARI 2:  

Han participat 18 persones.  

Nom i cognoms Nom de l'empresa i càrrec 

Alicia Villar Muñoz CIAC- Guiatge i Gestió 

Artur Boneta Rekalles 

Conxita Serrano Pascual Casa Churchill - propietària 

Elena Nieto Molina Eureka SGN, gestora 

Jordi Blanch Bertran Mossen Batista 

Jordi Panisello Marti Eureka SGN, gestor 

Josep Ensenyat Talarn 

Laura Fuses Casa Sapeiró 

Manel Pujol AREAS VACACIONALS SL 

Maribel Sala Escola de Capacitació Agrària 

Marta Verdeny Esteve Escola de Cuina Saludable 

Mireia Font i Vidal Propietària Casa Leonardo 

Mónica Antequera Fariña   

Montse Sariol Escrigas Pirineu Emoció 

Núria Martí Simó Pirineu Emoció 

Pepita Bertran Nus Casa Batlle 

Rebeca Peña   

Sònia Ortiz i Palacín Oficina de Turisme de la Pobla de Segur. Directora 
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Fotos dels seminaris: 

  
  

  
  

  
 

 

Sector d’empreses d’economia social i atenció a les persones:  

 

SEMINARI: La meva empresa dóna un servei de qualitat i competitiu. Com puc comunicar-ho 

als meus clients perquè ho valorin? 

 

Aquest seminari permetrà conèixer els conceptes clau i les eines de màrqueting a tenir en 

compte a la nostra empresa amb l’objectiu d’augmentar l'impacte del vostre negoci, 

incrementar el nombre de clients, fidelitzar-los i aconseguir que ens recomanin.  
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Continguts específics: 

 Comunicar millor els meus serveis per a captar més clients. Com es fa? 

 Tècniques de màrqueting per saber vendre’ns millor. Què funciona? 

 Sabem què busca el nostre client i com fer-nos preferibles? 

 Sap el client tot el que podem fer per ell? Són visibles els meus serveis? 

 Competència deslleial. Què podem fer davant la situació actual? 

 Quines eines estratègiques tenim per dotar i comunicar el valor afegit de la nostra 
marca i serveis? 

 
Horari i lloc: 
Dijous 12 de desembre 

9.00 a 14 i de 15.00 a 18.00 hores  
Biblioteca de l’Epicentre, Tremp 
 

Equip docent: Xavier Lamote de Grignon Costa, soci consultor d’Activa Consultors & Partners 

(veure Curriculum Vitae a l’annex 1). 

 

Cartell del seminari:  
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Participació: 

Al seminari han participat 7 persones de 5 empreses diferents.  

 

Nom i cognoms Nom de l'empresa  

Clara Farrero i Solsona Solucions Integrals, gerent 

Lourdes Cierco Badia SERVILLAR GENT GRAN, GERENT ADMINISTRADORA 

Rosa Maria Porte Alos SERVILLAR GERENT, ADMINISTRADOR 

Montse Erta Bosch Adomo, directora gerent 

Raquel Jiménez 
ANTONIO ALEGRET GALLART, SL – responsable de l’àrea d’atenció a les 
persones 

Gemma Sole Guimo Centre Geriatric del Pirineu. Treballadora social 

Susi Mitjana Isarn Centre Geriatric del Pirineu. Coordinadora 

 

 

Fotos del seminari:  
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Sector d’empreses de construcció i subsectors vinculats: 

 

SEMINARI: Adaptar el meu negoci per aprofitar les oportunitat de nous sectors emergents en 

l’àmbit de la construcció. 

Aquest seminari ens permetrà repensar la nostra estratègia de negoci per tal de saber-nos 

diferenciar i treure el màxim partit de les nostres capacitats. També ens aproparà a les 

especificitats tècniques de dos subsectors emergents: l’adaptació d’habitatges per a persones 

amb mobilitat reduïda; i la construcció sostenible i eficient energèticament.   

Continguts específics: 

 L’oportunitat de repensar la meva estratègia empresarial. Com ho puc fer?  
De 15 a 17 hores. A càrrec de Raúl Bosque, fundador i director de la consultora QMT 

Global, especialistes en assessorament a empreses en les àrees d’estratègia i 

organització empresarial.  

 

 XERRADA TÈCNICA 1: L’adaptació dels habitatges per a persones dependents o amb 

mobilitat reduïda: una oportunitat per al sector de la construcció. El Pallars Jussà és 

una de les comarques més envellides de Catalunya i amb un dels índex de 

dependència global més elevats del país. Compten aquestes persones amb la 

possibilitat d’adaptar el seu habitatge i  millorar la seva qualitat de vida?   

De 17 a 18.30 hores. A càrrec de Xavier Garcia-Milà, arquitecte i patró de la Fundació 

Sala, especialista en l’adaptació d’habitatges.  

 

 XERRADA TÈCNICA 2: Els habitatges sostenibles i energèticament eficients: un àmbit 

de treball amb moltes possibilitats.  En una situació en que els recursos energètics són 

cada dia més cars i més escassos, i en una comarca amb estius molt càlids i hiverns 

molt freds, adaptar els habitatges perquè consumeixin menys energia, mantenint el 

confort, és una aposta segura.  

De 18.30 a 20 hores. A càrrec de Josep Bunyesc, arquitecte especialitat en arquitectura 

passiva i estalvi energètic.   

 
Horari i lloc:  
Dimarts 17 de desembre 

15.00 a 20.00 hores  
Biblioteca de l’Epicentre, Tremp 
 

Equip docent:  

- Raúl Bosque, fundador i director de la consultora QMT Global, especialistes en 

assessorament a empreses en les àrees d’estratègia i organització empresarial.  

- Xavier Garcia-Milà, arquitecte i patró de la Fundació Sala, especialista en l’adaptació 

d’habitatges. 

- Josep Bunyesc, arquitecte especialitat en arquitectura passiva i estalvi energètic 

 

Els Curriculum Vitae dels docents es poden consultar a l’annex 1 
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Cartell del seminari:  

 

 
 

Participació: 

 

Al seminari han assistit 21 persones.  

Nom i cognoms Nom de l'empresa  

Núria Cervós Cervos SA 

Marta Cervós Cervos SA 

Oscar Tintoré Construccions Tintore SCP 

Anna Rius Miquel Rius SA 

Lourdes Subirana Corona Arquitecte 

Nina Rojas Guix Niu d'arquitectura 

Lluïsa Silla Martinez Niu d'arquitectura 

Ricard Pons Pes THS Gestio Comercial, sl 

Jairo Badia Noray Promoure 

Mario Blanco Aloba Arquitecte 
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Gerard Arias Torres Arquitecte 

Oriol Bosch Batlle Arquitecte 

Joel Torras Casas Estudi d'Arquitectura Torras - Arquitecte 

Albert Altisent Tirbió Arquitecte 

Clara Farrera Solucions Integrals 

Josep Cuberes Arquitecte 

Anna Corona Ferros i Manufactures Corona 

Enric Corona Ferros i Manufactures Corona 

Mireia Jordana Arquitecte 

Benjamí Borell Oliva Arquitecte 

Pablo Donafrio Arquitecte 

 

 

Fotos del seminari:  
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6. Valoració del seminaris 

Al final de cada seminari s’ha passat un full de valoració per omplir a cada un dels assistents. 

Els resultats de cada valoració es poden consultar a l’annex 2.   

En general tots els seminaris han estat molt ben valorats, tant pel que fa a l’organització, 

l’estructura, el contingut i el docent.  

A continuació s’especifica la valoració general obtinguda per a cadascun d’ells: 

Sector de les empreses del sector turístic: 
 
SEMINARI 1: aquest seminari s’ha valorat amb una nota global de 4 sobre 4. La valoració ha 
tingut en compte aspectes com els continguts impartits, l’aplicabilitat a la pràctica diària o 
habitual de l’empresa; aspectes organitzatius, metodològics i específicament s’ha valorat a 
cada un dels docents.  
L’únic aspecte que s’ha valorat amb un 3 sobre 4 ha estat la duració de la sessió, ja que les 
empreses han considerat que un curs més extens en durada hauria permès consolidar millor 
els continguts.  
 
SEMINARI 2: aquest seminari s’ha valorat amb una nota general de 4 sobre 4. Els únics 
aspectes que s’ha valorat amb un 3 sobre 4 han estat la durada, ja que haguessin preferit que 
fos més llarg, i les expectatives pel que fa al contingut de la sessió, a la qual han trobat a faltar 
una major extensió de la part pràctica. 
 
 
Sector d’empreses d’economia social i atenció a les persones: aquest seminari s’ha valorat 
amb una nota general de 4 sobre 4, per tant, ha tingut la màxima valoració possible. L’únic 
aspecte que s’ha valorat amb un 3 sobre 4 ha estat l’aplicació dels continguts a la teva 
empresa, considerant que per la tipologia de les seves empreses, certs aspectes eren difícils 
d’adoptar. 
 
 
Sector d’empreses de construcció i subsectors vinculats: aquest seminari s’ha valorat amb una 
nota general de 3 sobre 4. Pel que fa als diferents docents que han participat tant el  Raúl 
Bosque com el Josep Bunyesc han tingut la màxima valoració amb una nota de 4 sobre 4, 
mentre que el Xavier  Garcia-Milà ha estat valorat amb un 3 sobre 4, potser perquè la seva 
intervenció va tenir una primera part introductòria força llarga i la part més aplicada i 
d’exemples pràctics de les intervencions a fer en una rehabilitació per adaptar un habitatge la 
va deixar pel final i la va haver de fer molt ràpida.  
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7. Calendari i fases d’execució  

 

 Seminaris  

Octubre 2013 Treball previ amb tècnics i realització 
base de dades de les empreses de 
cadascun dels sector  
 

Novembre 2013 Treball amb les empreses de cadascun 
dels sector per conèixer les seves 
necessitats  
 

Desembre 2013 Realització dels seminaris específics per 
a cadascun dels sectors i elaboració 
document conclusions 
Seminari turisme:  3 i 10 de desembre 
Seminari atenció a les persones: 12 de 
desembre 
Seminari construcció: 17 de desembre 
 

 

 

8. Indicadors d’avaluació de l’acció  

 

- Avaluació del grau d’assistència als seminaris i perfil dels assistents. Es valora molt 

positivament ja que els seminaris han tingut una bona assistència de les empreses 

convocades, i a més han assistits les empreses claus a nivell comarcal. En el cas concret de 

les empreses d’atenció a les persones han assistit 5 de les 8 empreses existents a la comarca 

(63%).  Pel que fa al seminari de la construcció han participat 3 de les 13 empreses que van 

contestar l’enquesta inicial (23%). En el cas del sector turisme han participat 4 de les 6 (66%) 

empreses claus que es van entrevistar.  

- Realització d’enquestes de valoració, amb valoració de continguts, ponents, assoliment 

d’objectius, aplicabilitat al lloc de treball. S’han realitzat les enquestes de valoració a 

cadascun dels seminaris per tal de conèixer el grau de satisfacció dels assistents, i en general, 

la valoració ha estat molt positiva (valors de 3 i 4 sobre un valor màxim de 4). En general, 

tots els sectors han valorat molt positivament la iniciativa. Cal dir que el sector turisme ha 

comentat que  hi ha una gran oferta formativa  adreçada al seu sector i que a vegades costa 

poder participar a tot. Per contra, els altres dos sectors han comentat el contrari, que 

normalment no hi ha formació específica per a ells.  

- Protocol de seguiment de les empreses i dels emprenedors que participin al seminari, per 

conèixer a llarg termini (més enllà de la realització dels seminaris) les necessitats formatives de 

les empreses, i la seva evolució econòmica i ocupacional.  Les empreses participants han 

indicat quines són les seves necessitats formatives per a propers seminaris.  
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9. Cost de l’acció 

 

CONCEPTE COST 

Honoraris ponències marc i direcció dels 3 seminaris  1020,00€ 

Honoraris 9 experiències i bones pràctiques d’altres territoris (3 per 
seminari) 

1350,00€ 

Desplaçaments i dietes – 12 ponents - (comptabilitzats 500km per 
ponent a 0,23€ KM + 30€ de dietes /ponent) 

1740,00€ 

Edició i impressió de materials de difusió 500,00€ 

Lloguer d’instal·lacions i equips  necessaris aliens 
 

- 

Despeses d’organització i coordinació (corresponents a 1150€ / 
seminari + despeses generals) 

3630,00€ 

COST  8240,00€ 

IVA (21%) 1730,40€ 

 
COST TOTAL ACTUACIÓ 

 
9970,40€ 
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ANNEX 1. Curriculum Vitae dels docents dels seminaris 
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Currículum Vitae Olga Cuevas 
(SEMINARIS TURISME) 

 

D A D E S P E R S O N A L S 
Nom: Olga CUEVAS I MELIS 
Lloc i data de naixement: Barcelona, 8 d'agost de 1966 
Domicili: Carrer Major, 34 25560 SORT (LLEIDA) 
Telèfon: 973 62 12 62 
Mòbil: 655 930 361 
A/e: olga@pirineuweb.com 
Pàgina web: http://www.pirineuweb.com 

 
T I T O L S A C A D È M I C S 
Certificat de nivell intermedi d'Anglès (EOI La Seu, any 2012) 
Grau Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC, any 2010) 
“Màster de dinamització de la societat de la informació i el coneixement”, 
UOC (any 2009) 
Graduat Multimèdia de la Universitat Oberta de Catalunya – Universitat 
Politècnica de Catalunya (UOC-UPC, any 2004) 
Tècnic en Realització Multimèdia. Especialitat Tecnologia (UOC-UPC,any 
2002) 
Tècnic en Realització Multimèdia. Especialitat Gestió (UOC-UPC, any 2002) 
Tècnic en Realització Multimèdia. Especialitat Disseny (UOC-UPC, any 2002) 
Iniciació als Sistemes Interactius Multimèdia UPC- UOC (any 2001) 
Certificat C , Coneixements mitjans de llengua catalana orals i escrits, Junta 
Permanent de Català, (any 99) 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa, I.E.S Hug Roger III, Sort 
(any 97-98) 

 
A L T R E S E S T U D I S 
“Elaboració de recursos docents accessibles”, (UOC any 2011) 
"Curs de disseny i organització d'activitats formatives referides a les TIC”, 
Generalitat de Catalunya i Administracions Públiques, Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació (any 2007) 
"Curs d'Il·lustració digital de natura, Centre d'Art i Natura de Farrera (any 2006) 
"Curs de gestions telemàtiques, Generalitat de Catalunya Departament de 
Governació i Administracions públiques (any 2006) 
“Curs Impress per a dinamitzadors de Telecentres”, Fundació esplai (any 2006) 
"Curs obtenció, edició i utilització d'imatges digitals”, Generalitat de Catalunya 
Departament d'Universitats, recerca i Societat de la Informació (any 2005) 
"Curs pràctic d'aplicacions de programari lliure”, Generalitat de Catalunya 
Departament d'Universitats, recerca i Societat de la Informació (any 2005) 
“Curs de SIG Miramon, Nivell I Standard”, Telecentre del Pallars Sobirà (any 
2005) 
 "Curs d'introducció al programari lliure”, Generalitat de Catalunya Departament 
d'Universitats, recerca i Societat de la Informació (any 2005) 
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 "Curs de gestió i dinamització avançades del telecentre”, Generalitat de 
Catalunya Departament d'Universitats, recerca i Societat de la Informació (any 
2005) 
 "Curs: Jornada arxivística”, Diputació de Lleida - Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (any 2004) 
 "Curs bàsic per a dinamitzadors de telcecentres", Generalitat de Catalunya 
Departament d'Universitats, recerca i Societat de la Informació (any 2004) 
 "Creació i Gestió d’Empreses", ATENEA, ceeilleida (any 2004) 
 “Taller de Recursos tecnológicos al servicio de una Comunidad Virtual”, UOC 
(any 2004) 
 “Taller de CourseBuilder. La solución de autor para la creación de contenidos 
web para la formación”, UOC (any 2004) 
 “Taller de Video Vectorial con Flash”, UOC (any 2004) 
 “Taller de Introducción a Linux”, UOC (any 2003) 
 "Taller de Fotografía digital y publicidad", UOC (any 2002) 
 "Taller de Creación en equipo en entornos virtuales: Puzzles con Director8", 
UOC (any 2001) 
 "Taller de Introducción al lenguaje php", UOC (any 2001) 
 “Taller de Creación y comunicación en equipo: Introducción a Dreamweaver 
3”, UOC (any 2001) 
 “Taller de Trabajo Cooperativo en Entornos Visuales con Flash 4.0", UOC (any 
2000) 
 Anglès, I.N.E.M. Sant Feliu de Llobregat (any 91) 
 Manipulador d'aliments, Barcelona (any 89) 
 1er i 2on Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, La Salle Bonanova, U.P.C., 
Barcelona (anys 87-89) 
 1er Informàtica U.P.C., Barcelona (anys 84-86) 
 Curs de Basic Centre de Càlcul U.P.C., Barcelona (any 86) 

 
I N F O RM À T I C A 
Des de l'any 2005 teletreballo amb programari lliure 
Plataformes d'ensenyament virtual: Moodle i e-ducativa 
Ofimàtica: Word, Excel, Microsoft Outlook, Igraf, Openoffice.org, Dia... 
Autocad, 3d Max, Adobe Photoshop, MS Publisher, Gimp (dibuix i retoc d’imatges) 
Macromedia Authorware, Course Builder (DW) (programa d’autor) 
Adobe Premiere, After Effects (vídeo) 
Macromedia Flash, Front Page Express, Dreamweaver, Bluefish, Quanta (edició i 
creació de pàgines Web) 
Sound Forge (so) 
JavaScript, php 
PHP, MySql 
ECDL START nº 6549 
Conceptes bàsics sobre les TI: General 
Utilització i gestió de l'ordinador: Windows 98/2000 
Processador de textos: Office 2000 
Fulls de càlcul: Office 2000 
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E X P E R I È N C I A L A B O R A L 
Dissenyadora web, desenvolupadora de cursos i professora online i 
presencial com a teletreballadora a temps complet (des de febrer de 2009) 
Consultora Laboratori d'eines de disseny d'interfícies de la UOC (des de 2010) 
Tutora d'inici del Graduat Multimèdia de la UOC (des de 2006) i del Grau 
multimèdia (des del 2009) 
Tècnica territorial de la Oficina Dinamitzadora Comunitària de la Xarxa Òmnia, 
Fundació Esplai (2009) 
Fotoperiodista per l'Agència Catalana de Notícies (any 2007) 
Dinamitzadora del Telecentre del Pallars Sobirà (2004-2009) 
Secretària Tècnica del Consell Esportiu del Pallars Sobirà, Llavorsí (any 01-04) 
Responsable botiga d’esports TOP TEAM SKI-RAFT, S.C.C.L., Sort (any 93) 
Departament de Xarxa Televisió de Catalunya: 
Ajudant de delineant de CAD (11 mesos, anys 90-92) 
14 contractes d'artista pels programes: Dit i Fet,Jornades Economia Costa 
Brava, Moció de Censura Tarragona, Diferents retransmissions esportives 
(any 89) 
Estudiant en pràctiques (6 mesos, 88-89) 
Sistemas e Instrumentación, S.A. 
Delineant de CAD (any 90) 
Pizza Hut, repartidora i recepcionista (10 mesos, 1989-90) 

 
A L T R E S O C U P A C I O N S 
Docència 
Professora del Taller Facebook per a empreses, Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (2013) 
Professora dels Tallers monogràfics de xarxes socials i webapps per 
empreses (Facebook, Twitter, Pinterest, RSS, Linkedin i Google Analytics), Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà (2013) 
Desenvolupament i professora del curso online de GIMP, Fundació Esplai (2013) 
Professora presencial “Iniciació a Internet”, Ajuntament de Sort (2012) 
Professora Taller Gestor de continguts, Telecentre Alta Ribagorça (2012) 
Professora presencial “Iniciació a Internet”, Acadèmia Sant Feliu (2012) 
Desenvolupament i professora del cursos online Fotografia digital i GIMP, 
Fundació Esplai (2012) 
Professora presencial “Iniciació a Internet”, Acadèmia Sant Feliu (2011) 
Desenvolupament i professora del curs en línea Gestions telemàtiques des del 
telecentre, Projecte European VET Solution for eInclusion facilitators, Fundació 
Esplai (2011) 
Professora presencial "Eines col·laboratives i comunicació 2.0", Telecentre del 
Pallars Sobirà (2010) 
Professora presencial "L'ús de les TAC a l'aula", Escola de Sort i ZER Pallars 
Sobirà, CRP Pallars Sobirà (2010) 
Desenvolupament i professora del curs online Mayores y TIC, Fundació Esplai 
(2010) 
Professora presencial assignatura d'informàtica a l'Escola Taller Ribagorça 
Romànica (2010) 
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Confecció i professora dels cursos online per facilitar el procès de recerca de 
feina en el telecentre, Fundació Esplai (2010) 
Classe Programari lliure, Disseny web i Teletreball, Casa d'Oficis Sant Feliu 
Ciutat Digital II (any 2009) 
Confecció i professora dels cursos online web 2.0 per a bibliotecaris, Fundació 
Esplai (any 2009) 
Professora semi-presencial Programa ENDE, UTE Fundació Innovació per a 
l'Acció Social (FIAS), Associació per a joves TEB, Xarxa Comunitària de Sant 
Antoni (xarx@ntoni) (anys 2008, 2009 i 2010) 
Professora del curs online Taller de fotos, Fundació Esplai (any 2008) 
Professora del curs online Taller de fotografia digital, Fundació Esplai (any 2008) 
Disseny de curs d'autoaprenentatge online de Retoc fotogràfic, Fundació Esplai 
(any 2007) 
Disseny de curs d'autoaprenentatge online de Blocs, Fundació Esplai (any 2007) 
Disseny de curs d'autoaprenentatge online de GIMP, Fundació Esplai (any 2007) 
Professora de curs de GIMP, Telecentre Pallars Sobirà (any 2007) 
Professora de curs Confecció de Pàgines web, Telecentre Pallars Sobirà (any 
2006) 
Professora de curs Presentació treballs i documents, Telecentre Pallars Sobirà 
(any 2006) 
Professora de curs Confecció Currículum Vitae, Telecentre Pallars Sobirà (any 
2006) 
Professora online curs de "Desarrollar el teletrabajo desde el telecentro", 
Fundació Esplai (any 2006) 
Professora online curs de Gimp, Fundació Esplai (any 2006) 
Professora de cursos d'iniciació a Internet, Telecentre del Pallars Sobirà (any 
2005) 
Professora de cursos d'iniciació al disseny de pàgines web amb Front-Page (any 
2005) 
Professora de cursos d'iniciació a la informàtica, Telecentre del Pallars Sobirà 
(any 2005) 
Professora de 2 cursos sobre teletreball, Telecentre del Pallars Sobirà (any 2005) 
Professora de cursos d'OpenOffice.org, Telecentre del Pallars Sobirà (any 2005) 
Professora de cursos d'iniciació al disseny de pàgines web amb programari 
lliure (any 2004) 
Professora del curs: Introducció a la informàtica i aprofitament de dades, 
Telecentre del Pallars Sobirà (curs 03-04) 
Professora del Curs Introducció a les noves tecnologies per a adults, CEIP 
Àngel Serafí Casanovas de Sort (curs 01-02, 02-03) 
Professora del taller d’iniciació a la informàtica per a adults, CEIP Àngel Serafí 
Casanovas de Sort (curs 00-01) 

 
P U B L I C A C I O N S 
Articles: “Rafting en La Noguera Pallaresa” , “ Impacto medioambiental”, 
“Hidrospeed” i “Rafting” a la revista especialitzada El Mundo de los Pirineos 
Text de l’assignatura d’hidrospeed dels cursos de Guies De Riu de la Federació 
Espanyola de Piragüisme (Text i dibuixos) 
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Dibuixos del Text de l’assignatura de Descens en bot dels cursos de Guies de Riu 
de la Federació Espanyola de Piragüisme. 
Sort, a 8 de juny de 2013 
 

Curriculum Vitae de Xavier Lamote  
(SEMINARI ATENCIÓ A LES PERSONES) 

 
Soci-Consultor ACTIVA CONSULTORS & PARTNERS 
Economista (UB). Col.legiat nº 10.604. 
Màster en Direcció de Marketing y Gestió Comercial per ESIC 
Programes Executive per ESADE i per ESIC 
Doctorand en Economia i Organitzacions(URV) 
Diploma en Estudis Avançats en Organització d'Empreses (URV) 
Membre de l'Associació de Professionals de Marketing i de la Asociación Española de 
Marketing Académico y Profesional. 
Ha impartit/imparteix formació de màster i directiva a:ESIC, UPC, URV, UOC, UdG, UIMP, IFD-
BCN, Euncet, entre d’altres..., com també a Barcelona Activa.  
Ha treballat/prestat serveis de consultor per diverses empreses/institucions com: Generalitat 
de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, La Caixa, GVC-Credit Suisse, BIC, Sidorme, FESTO, 
22@, Associació Catalana d’Universitats Públiques, TÜV Nord, Laboratorios Ordesa, Pavistamp,  
Multiópticas, Plàstics Castellà, Ballester OliveOil, Hospital de Tortosa, Mistral Bonsai, VM-César 
RITZ CS, Parc Natural del Delta de l'Ebre, entre d'altres. 

 
 
 

Curriculum Vitae de Raúl Bosque  
(SEMINARI CONSTRUCCIÓ) 

 
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i màster en mercats financers per la 

Universitat de Barcelona. Fundador i director de la consultora QMT Global, especialistes en 
assessorament a empreses en àrees d’estratègia, internacionalització i organització 

empresarial. Professor de l’àrea de gestió de l’Escola d’Arquitectura i director del Màster de 
Gestió i Organització d’Estudis d’Arquitectura a la Universitat Internacional de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 

Curriculum Xavier Garcia-Milà Lloveras   
(SEMINARI CONSTRUCCIÓ) 

 
xavier garcia-milà lloveras 

Patró de la fundació Salas 

 

1975 
Arquitecte per l'ETSAB (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona) 
Universitat Politècnica de Barcelona, UPC 

Núm. de col·legiat al COAC: 6941/8 

1991 
Funda l'estudi aig (arquitectura i geriatria) conjuntament amb Jaume Cardona Torras per desenvolupar 
projectes d'arquitectura geriàtrica. 
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2000 
Funda l'estudi AyA conjuntament amb als arquitectes Eduardo Àlvarez (Uruguai), Claudia Sánchez 
(Colòmbia), Verònica Camisao (Brasil), una estructura oberta que integra professionals de diferents 
disciplines per desenvolupar projectes d'arquitectura i accessibilitat tant a Europa com a Amèrica 
Llatina. 

2007 
Funda l'estudi aia - bcn conjuntament amb Jaume Cardona Torras, Àngels Hidalgo de la Torre, Carla 
Habif Hassid Bozzo i Virginia Talmon Mondon, localitzant i consolidant AyA a Europa. 

2009 
Funda dab - bcn; conjuntament amb Virginia Talmon Mondon i Jaume Cardona Torras. 

 

experiència docent en matèria d'accessibilitat i disseny per a tothom 

2013 
Escola de Pràctica Professional Josep Lluis Sert del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya.“Postgrau en Arquitectura i Gent Gran: Adaptació funcional de l’habitatge. Criteris i 
Tècniques de Rehabilitació Tècnica Personalitzada de l’habitatge”. 

2012-
2011 

Universitat Internacional de Catalunya, UIC.“Postgrau en accessibilitat i disseny per tothom”. 
Matèria: “Accessibilitat a l’edificació d’ús privat”. Barcelona 

2012-
1997 

Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades, ISPA.“Postgrau en Direcció i Gestió de Centres 
Gerontològics”. Matèria: "Aspectes arquitectònics i accessibilitat-Domòtica". Barcelona. 

2011-
2010 

Universitat de Granada. Departament de Construccions Arquitectòniques. “Curs expert propi 
sobre accessibilitat i entorn físic”. Matèria: ”Metodologia de diagnòstic de l’accessibilitat a 
l’edificació“ i “L’habitatge intel·ligent: l’accessibilitat global”.Granada 

2011-
2010 

Escola de Pràctica Professional Josep Lluis Sert del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya.“Aplicació del CTE en edificis públics”. Matèria: “DB-SUA. Seguretat d’ús i 
accessibilitat”. Mancomunitat de Municipis, Departament de Justícia i Escola Sert. Barcelona. 

2010 
Institut Barcelona Esports. Jornades “Per un esport sense barreres”. Matèria: “Accessibilitat en 
espais esportius”. Barcelona 

2010 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.Curs de rehabilitació. Matèria: “Millora de l’accessibilitat de 
l’interior de l’habitatge”. Tarragona 

2010-
2009 

Escola de Pràctica Professional Josep Lluis Sert del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya. "Programa     d'Intensificació en Rehabilitació. Edificis d'Habitatges". 
Matèria: "Com millorar l'accessibilitat i la habitabilitat dels edificis existents". Barcelona. 

2010-
2006 

Universitat Internacional de Catalunya, UIC.Assignatura: “Accessibilitat i projectes”. Matèria: 
“Accessibilitat a l’edificació”. Barcelona. 

2010-
2006 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB.Assignatura: “Habitatge i 
Cooperació”. Matèria: “Accessibilitat als edificis”. Barcelona. 

2010-
2004 

Barcelona Activa. "Curs de direcció de Centres Residencials per a la gent gran". Matèria: 
"Accessibilitat arquitectònica i estructura física d'un centre". 

2010-
1997 

Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades, ISPA. "Postgrau de Direcció i Administració d'un 
Centre Assistencial Geriàtric". Matèria: "Estructura física del Centre". Barcelona.  

2010-
1987 

Real Patronat sobre Discapacitat. "Curs Bàsic sobre Accessibilitat al Medi Físic". 
Matèria: "Accessibilitat Arquitectònica". Més de 160 cursos dictats a Espanya i 30 a Amèrica 
Llatina. 

2008 Centre de Vida Independent, CVI.“Curs de formació en accessibilitat i productes de suport” per 

http://www.aia-bcn.com/xavier-garcia-mila-lloveras
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tècnics municipals de l’Ajuntament de Barcelona.  

2008-
2006 

Universitat Politècnica de Catalunya, UPC.Càtedra d’Accessibilitat. “Curs d’Accessibilitat 
Universal: l’aplicació del disseny per a tothom en entorns, productes i serveis”. Vilanova i la 
Geltrú. 

2004-
2001 

Universitat de Girona. "Programa de postgrau en Infermeria gerontològica i geriàtrica". 
Matèria: "Modificacions ambientals per a la gent gran". Girona. 

2004-
1992 

Real Patronat sobre Discapacitat. "Curs de Turisme Accessible". 
Matèria: "Propostes d'Accessibilitat per a Productes i Activitats Turístiques". Més de 40 cursos 
per diverses ciutats d'Espanya. 

2002-
1990 

Universitat de Barcelona. "Màster en Gerontologia Social". Fundació Bosch i Gimpera. 
Matèria: "Residències per a gent gran" dins del mòdul: "Ecologia". Barcelona. 

2002-
1998 

Institut Valencià d'Administració Pública. "Curs d'Accessibilitat al Medi Físic. Evitació de 
Barreres Arquitectòniques i Urbanístiques". València. 

2001-
1997 

Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades, ISPA. "Màster en Gerontologia Mèdica, Clínica i 
Psicosocial". 
Matèria: "Planificació ambiental en gerontologia". Barcelona. 

1998 
Escola de Pràctica Professional Josep Lluis Sert del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya. "Projectar l'Accessibilitat al Medi Urbà". 
Matèria: "L'Accessibilitat i l'edifici d'ús públic". Barcelona. 

1997 
Centre de Desenvolupament d'Alts Estudis Turístics de la Universitat Politècnica de 
Madrid. "Curs de Tècnic en Gestió d'Allotjaments i Restauració". 
Matèria: "Hosteleria Accessible". Madrid. 

1992 
Universitat de Salamanca. Professor del "Màster Universitari de Gerontologia Social". 
Matèria: "Medi Ambient Accessible". Salamanca. 

1989-
1988 

Institut de Treball Social i Serveis Socials, INTRESS. "Curs sobre la problemàtica de l'Ancianitat i 
la seva atenció des dels Serveis Socials". 
Matèria: "Equipaments residencials". Barcelona, Segòvia i Bilbao. 

 

conferències i seminaris en matèria d'accessibilitat i disseny per a tothom (extracte) 

2012 
Cap a un envelliment actiu a llar. Equip ACCEPLAN de la UAB. Caixaforum. Barcelona. 
Ponència “De la cuina al mercat: per una vida quotidiana autònoma de la gent gran”. 

2011 
Federació de Municipis de Catalunya. Coordinador acadèmic i ponent del curs “Incidència de 
la nova normativa d’accessibilitat als projectes d’edificació i d’urbanització d’espais públics”. 

2010 
Jornada sobre Accessibilitat als espais públics urbanitzats. Ministerio de Vivienda. Madrid. 
Ponència sobre “Accessibilitat en la transformació de la ciutat”.  

2009  Ajuntament de Tarragona. Coordinador de les Jornades "Tarragona sense barreres".  

2008 
III Congrés Nacional d'Accessibilitat Universal. Màlaga. Conferència inaugural "Tecnologies 
per l'accessibilitat. La innovació oberta a la participació de l'usuari". 

2008 
Programa LOCUS-Erasmus. UPC, Càtedra d'Accessibilitat. Tarragona. Conferència 
"Accessibility and Technology". 

2007 II Congrés. Domòtica, robòtica, teleassistència per a tothom (DRT4all). Madrid. Conferència 

http://www.aia-bcn.com/xavier-garcia-mila-lloveras
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inaugural "Utilització de tecnologies actives en el disseny d'edificis d'habitatges accessibles". 

2006 
II Congrés Nacional d'Accessibilitat. Palència. Ponència sobre "Accessibilitat als habitatges. 
Possibilitats de la domòtica" i "Arquitectura sanitària per a persones dependents". 

2005 
Mundoabuelo. Terrassa. Jornada d'adaptacions i ajudes tècniques per a gent gran i persones 
amb discapacitat. Ponència sobre "Metodologia d'anàlisi de l'accessibilitat als projectes de 
construcció". 

2004 
Universitat Internacional d'Andalusia. Sevilla. Ponència sobre "Barreres arquitectòniques i 
urbanístiques: el repte permanent a la construcció de la ciutat". 

2003 
ASTE. Saragossa. Ponència sobre "Dissenyar l'habitatge per a la domòtica" dins de les jornades 
"Un habitatge adequat per a totes les edats". 

2002 
Congrés Internacional Alzheimer. Barcelona. Ponència sobre "Adquirint habilitats per adaptar 
l'ambient". 

2001 
Col·legi d'Arquitectes de Xile. Santiago de Xile. Coordinador a Europa de la Missió Tecnològica 
d'Arquitectura de Xile "Eliminació de Barreres a Discapacitats. Cap a una nova ciutat 
accessible". 

2000 
1er. Saló per l'Alzheimer. Terrassa. Ponència sobre "Adaptacions arquitectòniques i 
demències". 

1999 
Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona. Ponència sobre "Les implicacions 
arquitectòniques" dins de les III Jornades sobre "Dret i Obligacions Legals de les Residències 
Geriàtriques a Catalunya". 

1998 
Mancomunitat "Ribeira Sacra". Ourense. Ponència sobre "Problemàtica d'Accessibilitat" dins 
de les Jornades sobre "Formació, inserció i accessibilitat per persones amb discapacitat". 

1997 
Universitat del Salvador. Buenos Aires. Conferència sobre "Experiències a Espanya sobre 
accessibilitat a les ciutats turístiques" dins del "Màster en Turisme Accessible". 

1996 
XIX Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, UIA. Barcelona. Coordinador del 
Seminari: "Present i Futur. Accessibilitat a les Ciutats".  

1995 
CONSULTUR. Barcelona. Ponència sobre "Infrastructures i Accessibilitat" dins de la "Jornada 
sobre Turisme Accessible". 

1994 
Associació Multidisciplinària de Gerontologia. Barcelona. Ponència sobre "Habitatge i 
Vellesa". 

1988 
MINUSVAL. Lleida. Jornades "De l'envelliment a la minusvàlua: és un fet inevitable?". 
Ponència sobre "L'habitatge i les discapacitats: Criteris d'actuació per a la prevenció i 
reconversió dels habitatges". 

1987 
"Envelliment i Societat". L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Ponent, com a expert en 
planificació, a la sessió "La Planificació i la previsió de recursos i serveis. Anàlisi actual i 
elements orientadors pel futur". 

1986 
INSERSO i CREU ROJA. Madrid. Ponència sobre "El disseny urbanístic i arquitectònic en relació 
amb les ajudes tècniques", presentada a les "II Jornades Nacionals d'Ajudes Tècniques". 

1985 
Real Patronat d'Educació i Atenció a Deficients. Madrid. Ponència sobre "La situació de 
l'habitatge per a disminuïts físics a Catalunya" en el "Simposi sobre Barreres Arquitectòniques 
i Urbanístiques". 
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1984 
Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, COAC.Barcelona. Ponència sobre "La situació de les 
barreres arquitectòniques a Catalunya" en el marc de les Jornades sobre "Arquitectura per a 
tothom".  

1981 
Fundació Miró. Barcelona. Comunicació sobre la "Problemàtica de les barreres 
arquitectòniques a les construccions escolars". 

 

  

Curriculum Vitae Josep Bunyesc 

(SEMINARI CONSTRUCCIÓ) 

Formació:  

- Arquitecte par la Universitat Politècnica de Catalunya UPC, a l’ Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona ETSAB el 28-4-2003.  

- Desenvolupament del projecte final de carrera 2002-03 a la EPFLausanne. 

- Col·legiat nº43504-1 al  col·legi d’arquitectes de Catalunya demarcació de Lleida des del  
2003.  

- Master of Advanced Studies (MAS) Arquitectura sostenible. (EPFL Lausanne et UC Louvain 
Belgique)  2004-05, (600h) 

- Doctor en arquitectura sostenible i  economia d’energia i l’habitat en zones de muntanya par 
la UPC ETSABarcelona, doctor europeu  amb col·laboració amb EPFL Laboratoire  d’énergie 
Solaire LESO. 

 

Treball professional:  

- Col·laboració al despatx de l’arquitecte Jesús Pérez Lluch, sobre estructures i rehabilitació, a 
Barcelona el 1999.  

- Col·laboració al despatx dels arquitectes Julio Mejón i Ramon Fité a Lleida, des 2000 jusqu’à 
2006.   

- Col·laboració durant el curs 2002-03 al despatx dels arquitectes BB architects Marco Bakker i 
Alexandre Blanc a Lausanne.  

- Arquitecte independent des del 2003,  

- Organitzador i director tècnic del camp de treball internacional els estius del 2004-05-06 a 
Envall (Pallars Jussà) per la recuperació del poble d’Envall amb tècniques en pedra seca i altres 
sistemes tradicionals. 

- Col·laboració amb el Departament de la Cultura de la Generalitat de Catalunya. Arquitecte 
redactor de l’expedient de declaració de BCIN de l’església de Sant Martí a la Torre de 
Capdella. (Pallars Jussà) 

- Col·laboració amb el Departament de la Cultura de la Generalitat de Catalunya. Arquitecte 
redactor  del Pla Especial d’impacte  Patrimonial dels conjunts històrics declarats BCIN del Baix 
Pallars. (Pallars Sobirà) 

- Col·laboració durant tot l’any 2006 amb el despatx BB architects Marco Bakker i Alexandre 
Blanc a Lausanne  

 

Principals projectes construïts: 

- Rehabilitació de diversos edificis tradicionals al Pirineu de Lleida, (veure Web) 
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- Construcció d’habitatge de baix consum energètic recuperant el patrimoni construït 
tradicional 
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ANNEX 2. Resultats dels qüestionaris de valoració dels seminaris 
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Per tal de valorar la vostra satisfacció respecte a l’organització i continguts del seminari, us 

agrairíem que contestéssiu aquest qüestionari. Les respostes s’han de valorar donant una 

puntuació de l’ 1 al 4, essent 1 la puntuació més desfavorable i 4 la puntuació més favorable. 

1 Organització i coordinació 1 2 3 4 

 1.1 Se t’ha informat i convocat adequadament de l’hora, el lloc i continguts del seminari     X 

 1.2 La durada de la sessió ha estat adequada   X  

  
 
 

    

2 Instal·lacions i mitjans  1 2 3 4 

 2.1 L’aula s’ha adequat a la sessió formativa    X 

 2.2 
El material presentat pel desenvolupament de la sessió ha estat l’apropiat (power 
point, referències, etc.) 

   X 

 
 
 

3 Metodologia 1 2 3 4 

 3.1 La proporció entre continguts teòrics i pràctics ha estat l’adequada    X 

 3.2 La metodologia i dinàmica ha facilitat la participació i el diàleg entre els assistents    X 

 
 
 

4 Continguts formatius 1 2 3 4 

 4.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva empresa    X 

 4.3 La informació facilitada et facilitaran la millora professional    X 

 4.4 S’han assolit les teves expectatives pel que fa als continguts de la sessió    X 

 4.5 S’ha generat un debat profitós i has participat com desitjaves    X 

  
 
 

    

5 Valoració de la docent  1 2 3 4 

 Olga Cuevas i Melis de www.pirineuweb.com     

 5.1 Les explicacions han estat comprensibles    X 

 5.2 
La docent ha aplicat els continguts teòrics a la realitat de l’activitat diària i ha adaptat 
els continguts a les necessitats específiques dels alumnes 

   X 

 5.3 Ha resolt adequadament els dubtes plantejats    X 

 5.4 Avaluació global de la docent    X 

Qüestionari de valoració 
 
SEMINARI 1 

La meva web m’ajuda 
a captar clients? 
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 Altres comentaris del seminari: 

 

 
Més temps per veure tota la informació detallada de Google Analytics. 
Caldria avisar a més gent. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

       

 Com a empresa del sector turisme tens altres necessitats formatives específiques, quines?      

 

 
Captació de clients. 
Curs d’Acces (Base de dades) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Gràcies per la teva col·laboració 
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Per tal de valorar la vostra satisfacció respecte a l’organització i continguts del seminari, us 

agrairíem que contestéssiu aquest qüestionari. Les respostes s’han de valorar donant una 

puntuació de l’ 1 al 4, essent 1 la puntuació més desfavorable i 4 la puntuació més favorable. 

 

1 Organització i coordinació 1 2 3 4 

 1.1 Se t’ha informat i convocat adequadament de l’hora, el lloc i continguts del seminari     X 

 1.2 La durada de la sessió ha estat adequada   X  

  
 
 

    

2 Instal·lacions i mitjans  1 2 3 4 

 2.1 L’aula s’ha adequat a la sessió formativa    X 

 2.2 
El material presentat pel desenvolupament de la sessió ha estat l’apropiat (power 
point, referències, etc.) 

   X 

 
 
 

3 Metodologia 1 2 3 4 

 3.1 La proporció entre continguts teòrics i pràctics ha estat l’adequada    X 

 3.2 La metodologia i dinàmica ha facilitat la participació i el diàleg entre els assistents    X 

 
 
 

4 Continguts formatius 1 2 3 4 

 4.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva empresa    X 

 4.3 La informació facilitada et facilitaran la millora professional    X 

 4.4 S’han assolit les teves expectatives pel que fa als continguts de la sessió   X  

 4.5 S’ha generat un debat profitós i has participat com desitjaves   X  

  
 
 

    

5 Valoració de la docent  1 2 3 4 

 Olga Cuevas i Melis de www.pirineuweb.com     

 5.1 Les explicacions han estat comprensibles    X 

 5.2 
La docent ha aplicat els continguts teòrics a la realitat de l’activitat diària i ha adaptat 
els continguts a les necessitats específiques dels alumnes 

   X 

 5.3 Ha resolt adequadament els dubtes plantejats    X 

 5.4 Avaluació global de la docent    X 

Respostes del 
qüestionari de valoració 
SEMINARI 2 
Puc gestionar millor les 
dades dels meus 
clients i fer-los tornar al 
meu establiment? 
 

10 de desembre de 2013 
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 Altres comentaris del seminari: 

 

 
Ampliar el contingut del Mailchimp en un segon curs, per tal de poder verificar, contrastar, resoldre 
problemes sorgits en la pràctica a casa. Mailchimp II. 
Com que no ha donat temps de practicar seria interessant poder fer les pràctiques a casa i poder consultar 
la professora.  

 
 

       

 Com a empresa del sector turisme tens altres necessitats formatives específiques, quines?      

 

 
Formació sobre temes de comunicació.  
Gestió de bases de dades 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Gràcies per la teva col·laboració 
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Per tal de valorar la vostra satisfacció respecte a l’organització i continguts del seminari, us 

agrairíem que contestéssiu aquest qüestionari. Les respostes s’han de valorar donant una 

puntuació de l’ 1 al 4, essent 1 la puntuació més desfavorable i 4 la puntuació més favorable. 

  

1 Organització i coordinació 1 2 3 4 

 1.1 Se t’ha informat i convocat adequadament de l’hora, el lloc i continguts del seminari     X 

 1.2 La durada de la sessió ha estat adequada    X 

  
 
 

    

2 Instal·lacions i mitjans  1 2 3 4 

 2.1 L’aula s’ha adequat a la sessió formativa    X 

 2.2 
El material presentat pel desenvolupament de la sessió ha estat l’apropiat (power 
point, referències, etc.) 

   X 

 
 
 

3 Metodologia 1 2 3 4 

 3.1 La proporció entre continguts teòrics i pràctics ha estat l’adequada    X 

 3.2 La metodologia i dinàmica ha facilitat la participació i el diàleg entre els assistents    X 

 
 
 

4 Continguts formatius 1 2 3 4 

 4.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva empresa   X  

 4.3 La informació facilitada et facilitaran la millora professional    X 

 4.4 S’han assolit les teves expectatives pel que fa als continguts de la sessió    X 

 4.5 S’ha generat un debat profitós i has participat com desitjaves    X 

  
 
 

    

5 Valoració del docent  1 2 3 4 

 
Xavier Lamote de Grignon Costa. Soci-Consultor a ACTIVA CONSULTORS & PARTNERS 

    

 5.1 Les explicacions han estat comprensibles    X 

 5.2 
El docent ha aplicat els continguts teòrics a la realitat de l’activitat diària i ha adaptat 
els continguts a les necessitats específiques dels alumnes 

   X 

 5.3 Ha resolt adequadament els dubtes plantejats    X 

 5.4 Avaluació global de la docent    X 

RESPOSTES del qüestionari 
de valoració 
SEMINARI 
La meva empresa dóna un 
servei de qualitat 
i competitiu. Com puc 
comunicar-ho als 
clients perquè ho valorin ? 
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 Altres comentaris del seminari: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Com a empresa del sector de l’atenció a les persones tens altres necessitats formatives 
específiques, quines?  

    

 

 
Cursos com aquests, ampliant més sectors publicitaris de l’empresa 
Eines per motivar el personal 
Lideratge d’equips 
Resolució de conflictes 
Recursos humans 
Formació per a millorar les habilitats en comunicació 
Curs per conèixer la compatibilitat dels cuidadors i els clients 

 

 
 
 

    

Gràcies per la teva col·laboració 
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Per tal de valorar la vostra satisfacció respecte a l’organització i continguts del seminari, us 

agrairíem que contestéssiu aquest qüestionari. Les respostes s’han de valorar donant una 

puntuació de l’ 1 al 4, essent 1 la puntuació més desfavorable i 4 la puntuació més favorable. 

1 Organització i coordinació 1 2 3 4 

 1.1 Se t’ha informat i convocat adequadament de l’hora, el lloc i continguts del seminari      

 1.2 La durada de la sessió ha estat adequada     

  
 
 

    

2 Instal·lacions i mitjans  1 2 3 4 

 2.1 L’aula s’ha adequat a la sessió formativa     

 2.2 
El material presentat pel desenvolupament de la sessió ha estat l’apropiat (power 
point, referències, etc.) 

    

 
 
 

3 Metodologia 1 2 3 4 

 3.1 La proporció entre continguts teòrics i pràctics ha estat l’adequada     

 3.2 La metodologia i dinàmica ha facilitat la participació i el diàleg entre els assistents     

 
 

 
 

4 Continguts formatius 1 2 3 4 

 4.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva empresa     

 4.3 La informació facilitada et facilitarà la millora professional     

 4.4 S’han assolit les teves expectatives pel que fa als continguts de la sessió     

 4.5 S’ha generat un debat profitós i has participat com desitjaves     

  
 
 

    

5 Valoració des docents  1 2 3 4 

 Raül Bosque – QMT Global     

 5.1 Les explicacions han estat comprensibles     

 5.2 
El docent ha aplicat els continguts teòrics a la realitat de l’activitat diària i ha adaptat 
els continguts a les necessitats específiques dels alumnes 

    

 5.3 Ha resolt adequadament els dubtes plantejats     

 5.4 Avaluació global de la docent     

 Xavier Garcia-Milà – Fundació Sala     

 5.1 Les explicacions han estat comprensibles     

 5.2 
El docent ha aplicat els continguts teòrics a la realitat de l’activitat diària i ha adaptat 
els continguts a les necessitats específiques dels alumnes 

    

       

Qüestionari de valoració 
 
Adaptar el meu negoci per aprofitar les 
oportunitats de nous sectors emergents 
en l’àmbit de la construcció 
 

17 de desembre de 2013 
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 5.3 Ha resolt adequadament els dubtes plantejats     

 5.4 Avaluació global de la docent     

 Josep Bunyesc     

 5.1 Les explicacions han estat comprensibles     

 5.2 
El docent ha aplicat els continguts teòrics a la realitat de l’activitat diària i ha adaptat 
els continguts a les necessitats específiques dels alumnes 

    

 5.3 Ha resolt adequadament els dubtes plantejats     

 5.4 Avaluació global de la docent     

 
 
Altres comentaris del seminari: 

 

 
La ponència a càrrec de Xavier Garcia-Milà ha estat poc pràctica i aplicable, potser només amb la 
presentació i els continguts finals i un debat hagués estat més encertada.  
No es convenient posar la pantalla a l’entrada de la sala. 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
Com a empresa del sector de la construcció tens altres necessitats formatives específiques, 
quines?  

    

 

 
 

Arquitectura sostenible. 
Retail. Punts freds /calens de la venda  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    


