
ESTRATÈGIES D’APROPAMENT AL TEIXIT 
EMPRESARIAL

TAULA RODONA SECTORIAL
EL SECTOR TIC A L’ANOIA

El sector de les empreses tecnològiques és un sector molt actiu i dels que

millor ha resistit la crisis. Els percentatges d’ocupació són clarament

superiors a altres àmbits empresarials i els professionals troben amb més

facilitat, sortides relacionades amb la formació que han rebut.

En línies generals, en aquesta taula rodona t’informarem sobre les

tendències del sector TIC, on et pots formar i quines són les ocupacions

emergents i els perfils professionals més valorats per les empreses.

Programa de la taula rodona:

• 10:00 – 10:30 Presentació TIC Anoia a càrrec de Jaume Catarineu. 

Ponents:

• Blai Paco: President de la Unió Empresarial de l’Anoia

• Jaume Catarineu: President de TIC Anoia i vicedegà d’Organització

Territorial del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya

(COEINF)

• Ramon Costa: Professor associat E.U. Gimbernat (UAB) del Grau en

Informàtica i serveis i Soci Director de MICProductivity

• Manel López: gerent de l’empresa Ceina dedicada especialitzada en

formació empresarial i tecnològica
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• 10:00 – 10:30 Presentació TIC Anoia a càrrec de Jaume Catarineu. 

• 10:30 – 11:00 Situació actual del sector TIC a l’Anoia a càrrec de Blai Paco

• 11:00 – 11:30 Coffee Break

• 11:30 – 12:00 Perfils més demandats pel sector TIC i formació universitària 

TIC a Catalunya a càrrec de Ramon Costa

• 12:00 – 12:30 Formació contínua i reglada a càrrec de Manel López i Ester 

Garcilopez

formació empresarial i tecnològica

• Ester Garcilopez: coordinadora del CFGM Tècnic/a en sistemes

microinformàtics i xarxes del IES Guinovarda de Piera

Organitzen: Amb el suport de:

Col·labora: Amb la participació de:
Serveis Locals d’Ocupació

Xarxa TET Anoia Sud

Dia: 13/11/15 
Horari: 10:00-13:00
Lloc: CTC Masquefa 
(Av. Catalunya, 60 
Masquefa)

Inscripció gratuïta
Adreçada a persones usuàries dels Serveis d’Ocupació Locals

Inscripcions i informació: 
Piera - 937760076 - empresaiocupacio@ajpiera.cat

Masquefa - 937727828 - ctc.serveiocupacio@masquefa.net


