
Jornades web

> TRANSFORMACIÓ DIGITAL
> PERSONES I EQUIPS

> COMUNICACIÓ I VENDES

Indústria 4.0: 
el futur ja és 
aquí

Finança:

> PROCESSOS I VENDES



PROGRAMA
Transformació digital a les 
organitzacions: implicacions, nous 
reptes i noves oportunitats

18 de juny

Amb Francesca Torrell. Experta en Indústria 4.0 i professora de 
la UPC- departament d’Organització d’Empreses del Campus del 
Baix Llobregat i consultora acreditada d’ACCIÓ en estratègia, 
operacions d’innovació, RIS3CAT i Indústria 4.0.

De 16:30h a 17:30h

OBJECTIUS
1. Promoure la competitivitat i millora de l’eficiència de les empreses 
de l’entorn.

2. Detectar noves oportunitats i reptes mitjançant la transformació 
digital de les empreses i la pròpia transformació del sector distribució 
i logística.

3. Plantejar què implica la transformació digital a les organitzacions, 
com dur-la a terme i quins nous reptes representa per la organització.

4. Acostar a les empreses a les noves oportunitats de creixement en 
nous productes/serveis, creixement de mercat, innovació incremental 
o disruptiva, i incrementar l’eficiència de les organitzacions per fer-les 
sostenibles i adaptar-se al canvi de forma àgil i flexible i eficient.



Talent humà i transformació dels 
equips

25 de juny

Amb Núria Salán. Doctora en Ciència dels materials i Enginyeria 
metal·lúrgica, professora de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i actual presidenta de la Societat Catalana de 
Tecnologia (SCT), la filial tècnica de l’Institut d’Estudis Catalans.

De 16:30h a 17:30h

OBJECTIUS
1. Comprendre la importància d’implantar una estratègia de gestió de 
talent coherent amb els objectius i reptes de les empreses del sector.

2. Treballar la igualtat de manera transversal i posar de relleu la 
responsabilitat empresarial amb la incorporació de la dona en càrrecs 
de decisió.

3. Donar visibilitat a la tecnologia per generar nous models de treball 
i d’equip i fomentar la contractació de talent.

CONTINGUTS
- Quines estratègies ens permetran incorporar talent a les nostres 
organitzacions?
- Com podem guanyar talent a través de l’equitat?
- Quines sinergies es poden donar en base a la motivació personals?
- Com es valora el triangle dona, ciència i tecnologia?

CONTINGUTS
- Què és la transformació digital i com dur-la a terme?
- Quines implicacions i reptes planteja per l’organització ?
- Com ens ajuda en la detecció de noves oportunitats?
- Quins avantatges ens pot aportar?



OBJECTIUS
1. Plantejar què implica la transformació digital des de el punt de vista 
comercial i l’àmbit de vendes a les organitzacions, com dur-la a terme i 
quina estratègia aplicar en funció dels nostres objectius empresarials.

2. Promoure l’ús de les aplicacions digitals, treballar una estratègia àgil 
que ens permeti arribar a tots el nostres clients, proveïdors, partners 
d’una forma àgil i directa. Interacció i comunicació.

3. Aportar consells pràctics i aplicables des de avui mateix per adaptar-
nos al canvi i aconseguir nous mecanismes de venda.

4. Incorporar les facilitats que ens proporciones les xarxes socials i en 
especial Linkedin, basant-se en una orientació de Social Selling i així 
poder arribar a potencials clients a través de nous canals, deixant de 
banda els convencionals i poc eficients, com la porta freda.

CONTINGUTS
- Què és la transformació digital en l’àmbit “comercial”?
- Quina estratègia s’aplica? Com portar-ho a terme?
- Quin ús s’ha de fer de les aplicacions digitals per captar clients?
- Quin és el cost del canvi?

Comunicació digital i social selling, 
nous mecanismes de venda

2 de juliol

Amb Sonia Duro. Consultora de Marketing Digital y Social Selling 
especialitzada en Marketing de Continguts. Formadora en màsters 
i postgraus. Mentora per comercials i emprenedors digitals. 
Llicenciada en Psicologia amb més de 20 anys d’experiència en 
vendes. Defensa que les claus de l’èxit son estratègia i constància.

De 16:30h a 17:30h



Format de taula rodona, on participaran les ponents dels webinars 
anteriors i la sessió es basarà en donar resposta a totes les 
qüestions derivades del procés de transformació digital des de 
el seus àmbits d’expertesa; a més Alfonso Roig com a moderador 
també oferirà la seva visió arrelada al seu coneixement i 
experiència especialitzada en el camp de la innovació, l’adaptació 
a l’era digital i la transformació organitzativa.

Participació de Francesca Torrell, Núria Salan i Sonia Duro.

OBJECTIUS

- Donar resposta a les qüestions derivades d’un procés de transformació 
digital.

Talent logístic en la Pime, 
recomanacions per a un món digital.

9 de juliol

Amb Alfonso Roig. CEO de Stayrelevant i consultor associat al 
Institut d’Empresa i Talent Digital (ITED), expert en transformació 
digital i professor d’ empresas i escoles de negocis. Amb formació 
en tecnologia i empresa, actualment està focalitzat en temes 
de lideratge digital, innovació i desenvolupament de solucions 
responsables.

De 16:30h a 17:30h

Finança:


