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Memòria per a l’execució d’actuacions emmarcades en l’Agenda Compartida per a 
la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027. 
 
A) Entitat proposant. 
 
Nom de l’entitat/representant 

Associació d’empresaris per al Solsonès 

 
NIF: 

G25448440 

 
Adreça: 

Avda. Països Catalans, 7 

 
Municipi: 

Solsonès 
 

Representant legal: 

Marc Arnau i Borràs 
 

Correu electrònic representant legal: 

marc@sabasoft.cat 

 
Persona de contacte: 

Montse Riu Albets 

 
Correu electrònic de contacte: 

info@empresarissolsones.com 

 
Telèfon de contacte: 

667666044 

 
L’entitat recupera l’IVA? :   

 No   Si 
Altre* 

 

 
Pressupost any anterior (entitats públiques)/ Volum facturació (entitats privades) :  

21.700,00 € 

 
Nombre mitjà treballadors/es any anterior: Homes_____ Dones____ Total_____.  
L’associació no té treballadors en plantilla sinó que les tasques les desenvolupen els membre 
de l’Associació i quan requereix es demana suport a un extern.  
 
Tipus d’entitat (hèlix) (escollir opció que correspongui):  

Acadèmia 
Teixit econòmic 
Administració pública 
Societat Civil - Ciutadania 

 

 
Àmbit territorial de l’entitat: 

Terres de Lleida   Pirineu i Aran 

mailto:marc@sabasoft.cat
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Altre (Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o 
municipal) 

El Solsonès, amb la influència notable del projecte de territori SolCar 
* 

 
Àmbits sectorials de treball (escollir el que correspongui): 

 Agricultura, ramaderia i activitats forestals 
 Indústria alimentaria 
 Altres indústries 
 Construcció i instal·lacions 
 Logística i transport 
 Hosteleria i restauració 
 Esport, oci i lleure 
 Comerç al major o al detall 
 Activitats professionals 
 Educació  
 Altres / N.A.  (especificar) 

 

 

 
B) Descripció general de l’actuació. 
 
B.1) Títol de l’actuació: 

 

Fent Futur II  

 
 
B2.) Descripció general: 

 

Segon any d’un projecte de sensibilització cap al món digital del teixit empresarial, al costat de 
la cultura, el comerç, la industria i la gastronomia local. Projecte compartit amb la Unió de 
Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC). Donar a conèixer les empreses i sensibilitzar de 
la importància de ser en un món digital, fer-nos entre tots cada dia més bons en la nostra feina 
i no deixar ningú enrere. Enfocar els esforços en construir entre tots una base de confiança i 
un referent a l’hora de proporcionar l’acompanyament a la digitalització. La cultura, companyes 
que potenciïn el comerç i la restauració, fer sortir la gent al carrer, reconèixer les coses que es 
fan bé, acompanyar en moments de dubtes posant al costat professionals i finalment fent 
balanç al final de l’any de les coses que han anat bé. Treballem conjuntament amb l’Agència 
de desenvolupament Local SolCar, en el sentit que compartim la informació i formem part del 
Pacte de territori, la qual cosa ens permet treballar conjuntament per a una bona gestió de les 
necessitats globals del teixit productiu i la població en general. 

Extensió màxima:  300 paraules. 

 
B.3) Objectius: 

 
B.3.1) Objectiu general: 

 

Acostar a les empreses de tots els sectors a la digitalització. Acció realitzable durant el 2022, i 
fer propostes a través de projectes que ens reconeguin com a persones, per fer-nos sentir part 
del territori, fent-nos augmentar l’autoestima i la estima cap a les persones que compartim aquest 
territori que hem decidit viure-hi. Tenir l’oportunitat de conèixer-nos cada dia més i poder-nos fer 
treballar. Aconseguir que any rere any puguem estar presents digitalment i reflexionar com a 
empreses quin grau de digitalització tenim a la nostra empresa fent el treball i compartir-lo amb 
altres que ja l’han fet. Tenir present sempre els nostres joves fent-los-hi costat i escoltant-los, ells 
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han nascut a l’era digital, si els escoltem ens poden ajudar a aquesta 
transformació cap a la digitalització. 

Descriure l’objectiu general que ha de ser clar, realista i assolible en el temps que duri l’actuació. 

 
 
B.3.2) Objectius específics: 
 

1- Apropar en tot moment a les empreses l’interès per estar en un món digital, compartint 
experiències i acompanyant en qualsevol dubte o investigació. 
2- Trobar espais durant l’any que què hi hagi un reconeixement de cara a totes les empreses per 
ser-hi. Un reconeixement verbal en el què ens sentim part d’un territori i que la nostra existència 
te un sentit. 
3- Convertir espais en un punt de trobada distés i relaxat per a que les empreses, emprenedors 
i totes les persones que les conformen puguin compartir experiències, posant èmfasi a les de 
transformació digital. 
4- Estimular el coneixements i interacció entre les empreses del territori. Fomentar el 
coneixement,  la col·laboració i cooperació entre elles. 
5- Convertir a les empreses i comerços en actors del teixit econòmic i fer-les partícips. 
6- Promoure la cultura i els artistes locals a través de les empreses i el comerç. 
7- Trobar espais per treballar conjuntament amb les diferents entitats del territori: 
     Ubic Solsona i Ubic Cardona 
     Empresaris Solsonès i Empresaris Cardona 
     Gremi d’hostaleria del Solsonès 
     Gremi d’Artesans 
     Turisme rural del Solsonès 
     Oficina de turisme i entitats turístiques 
8- Estimular un espai de trobada entre les empreses d’activitats en el territori i les Cases de 
Turisme rural, i Hostaleria, per incentivar la seva relació i comunicació  
9- En el 2021 vam començar a fer accions amb diferents agents del territori per poder organitzar 
en el 2022 les Jornades d’economia, que enguany tractaran el tema de la digitalització. 
10- Donar suport a emprenedors en la coneixença i relacions amb empreses. 

Descriure els objectius específics de l’actuació, els quals han de ser clars, mesurables, realistes i assolibles en el 
temps que duri l’actuació. 

 
B.4) Contribució a la visió de futur compartida i als reptes globals  

 

• Oportunitats, àmbits prioritaris de desenvolupament (escollir la que correspongui): 
 
 Valorització integral de la producció agrícola i ramadera (bioeconomia de base 

agropecuària)   
 Modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries  
 Valorització dels boscos (bioeconomia de base forestal) 
 Digitalització 
 Eficiència energètica i generació d’energies renovables 
 Resiliència climàtica en infraestructures i ecosistemes, rehabilitació i regeneració urbana 

 
 

• Obstacle que pretén superar: 
 

Apropar un any més la digitalització a les empreses i comerços, enguany com a segon 
any aconseguir que més empreses es facin un perfil digital, ja sigui instagram, Google 
busines, pàgina web... Acompanyar en tot moment i estimular aquest canvi cap a la 
digitalització tant en xarxes com en processos interns. 

Extensió màxima: 200 paraules. 
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• Justificació de la contribució a la superació de l’obstacle: 
 

Fer-nos referents juntament amb l’Agència de desenvolupament local SolCard, 
perquè les empreses comerços i tot el teixit productiu sàpiga que ens tenen al costat 
en tot moment. Perquè dipositin la confiança amb nosaltres i escoltar-los en tot 
moment de les seves necessitats i anar avançant conjuntament sense deixar-nos 
ningú enrere. 

Extensió màxima: 200 paraules. 

 

• Objectius estratègics als quals contribueix: 
 
 Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i 

forestal. 
 Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls de la 

innovació sectorial i d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la 
visió de futur compartida del territori. 

 Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit 
econòmic, de la millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió social. 

 Impulsar un model de valorització i gestió sostenible del capital natural del territori, que 
n’asseguri la seva preservació, resiliència, productivitat i contribució a la neutralitat climàtica. 

 Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà arrelada al territori. 
 

• Justificació de la contribució als objectius estratègics: 
 

Les empreses hem de perdre la por a mostrar la nostra casa al món digital, fent-ho 
descobrirem que encara podem aprendre coses noves i que ho hem de ser fent. N’hi 
ha, i sobre tot les que tenen la ment més oberta i tenen més recursos que ja estan al 
dia de tot, però sobre tot hem d’estar al costat d’aquelles que el món digital no ha 
entrat a les seves vides, fent-los descobrir noves maneres de fer les coses que ens 
aportaran facilitat i segurament més de temps per poder fer coses noves.  

Extensió: 200 paraules. 

• Prioritats transversals a les quals contribueix: 
 

 Transformació intel·ligent: de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i 
transferència de coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit 

 Transformació justa: reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora 
d’oportunitats, que millori les condicions de vida i de treball, que fomenti el talent, 
l’ocupació de qualitat i l’emprenedoria i combati l’exclusió social.  

 

• Justificació de la contribució a les prioritats transversals: 
 

Creiem fermament que la cultura ens farà més lliures, i de ment més oberta per a 
poder donar pas a noves coses com la digitalització. Donar suport a joves talents 
emprenedors també ens farà sentir que estem fent les coses ben fetes si tenim la 
mirada també cap al futur 

Extensió: 200 paraules. 

• Contribució a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (seleccionar 

el/s que correspongui/n): 
 
 1. Fi de la pobresa 
 2. Fam zero 

 10. Reducció de les desigualtats 
 11. Ciutats i comunitats sostenibles 
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 3. Salut i benestar 
 4. Educació de qualitat 
 5. Igualtat de gènere 
 6. Aigua neta i sanejament 
 7. Energia neta i assequible 
 8. Treball digne i creixement econòmic 
 9. Indústria, innovació i infraestructures 

 12. Consum i producció responsables 
 13. Acció climàtica 
 14. Vida submarina 
 15. Vida terrestre 
 16. Pau, justícia i institucions sòlides 
 17. Aliances pels ODS 

 
[Per a un més gran detall dels Objectius de Desenvolupament Sostenible veure el document “Transformar el nostre 

mon: L’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible” 
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NN

UU_AGENDA_2030.pdf] 

 

• Contribució a l’assoliment dels indicadors de benestar de l’OCDE (seleccionar el/s que 

correspongui/n): 
 
 Salut 
 Educació 
 Satisfacció de vida 
 Equilibri treball-vida 
 Seguretat 

 

 Treball 
 Medi ambient 
 Habitatge 
 Ingressos 
 Vida en comunitat 

[Les etiquetes proposades en aquest apartat corresponen als 10 temes seleccionats com a més importants per la 
població espanyola de l’OECD Better Life Index. De cara al 2022, es recomana també extreure’n els indicadors 

corresponents per a cadascun d’aquests apartats. http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP] 

 
 

B.5) Àmbit territorial del l’actuació: 
 

Terres de Lleida   Pirineu i Aran 
 X  Altre* 

Solsonès  
* Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal 

 
 
B.6) Metodologia  
 

• Procés realitzat per a la identificació i descripció de l’actuació (amb èmfasi en el treball 
col·laboratiu amb altres actors, ja siguin de la mateixa tipologia/hèlix o de diferents):  

 
 

Projectes conjunts amb la UBIC i Agència de desenvolupament local SolCar. Treballar 
per la coneixença entre nosaltres. Identificar les necessitats que tenen les empreses 
pel que fa en la digitalització i en altres besants, crear espais per la coneixença, la 
col·laboració, pel descobriment mutu, per sentir que formem part d’un territori unit en 
el que tothom té una part important del teixit empresarial. Deixar espai per la cultura. 
Fer sortir la gent al carrer perquè les botigues, restaurant puguin explicar que fan.  

Extensió: 300 paraules. 

 

• Hèlixs consultades en el procés d’identificació i preparació de l’actuació: 
 
 Acadèmia  
 Teixit econòmic   
 Administració pública  
 Societat civil - ciutadania 

 

• Entitats col·laboradores en l’execució de l’actuació: 
 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_2030.pdf
http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP
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Nom de l’entitat Hèlix** NIF 

Associació d’empresaris per al Solsonès Teixit econòmic G25448440 

Ubic Solsona TE G25214305 

Ajuntament de Solsona (SolCar) Teixit públic P2525700G 

Ajuntament de Cardona (SolCar) TP P0804600E 

Gremi d’hostaleria del Solsonès TE G25260472 

Associació de turisme rural del Solsonès TE G25354648 

Ubic Cardona TE G58778986 

Associació d’empresaris de Cardona TE G60415254 

Consell Comarcal del Solsonès Teixit públic P7500009A 

Gremi d’artesans del Solsonès TE G25658121 
. 

** Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 

 

• Descripció del públic objectiu de l’actuació: 
 

Hèlix* Descripció** 

Teixit 
econòmic 

Associació d’empresaris per al Solsonès, Ubic Solsona, Gremi 
hostaleria, Artesans i Turisme del Solsonès. 

Teixit públic Empreses, comerços de Solsona i el Solsonès 

Societat civil Habitants de Solsona i el Solsonès 

  
*Especificar: Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 

** Extensió màxima per item: 50 paraules. 

 
 
 
 

C) Detall de l’actuació: capacitat, recursos, activitats,  cronograma i cost  
subvencionable. 
 
C.1) Responsable tècnic de l’actuació: 
 

Montse Riu Albets 

 
C.2) Descripció de la capacitat i experiència de l’entitat executora (i, en el seu cas, 
col·laboradores): 
 

Associació d’empresaris per al Solsonès, junta actual som: 
President: Marc Arnau Borràs (Ipsic) 
Vice-presidenta: Eva Sala Aubarell (Moreno Mecànics) 
Tresorer: Jordi Feliu (Constructora de Solsona) 
Vocal: Carles Viladrich (Fundació Volem Feina) 
Vocal: Gerard Farràs Ballabriga (Escola Arrels) 
Vocal: Jordi Salinas Bosque (Les Cots) 
Vocal: Eva Grau Bernadó (Vial 3) 
Vocal: Lluís Codina López (Lluís Codina Nutricionista) 
En el següent enllaç es mostra les accions que duem a terme a l’entitat; 
http://www.empresarissolsones.com/index.php/linies-de-treball/ 
L’entitat està creada des del 1999 i actualment som 180 socis, formem part del Pacte del 
territori de l’Agència de desenvolupament local Solsona Cardona, en el que prenem decisions 
conjuntament amb AEC, Ajuntament de Solsona i Ajuntament de Cardona. Hem organitzat i 
organitzem diferents esdeveniments, cursos, xerrades, un cop l’any anem a visitar els 
associats per demanar les seves necessitats. 
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Ubic Solsona, organitzem tot tipus de campanyes pel comerç amb l’objectiu que les persones 
surtin al carrer i la botiga pugui captar la seva atenció. 
La junta està formada per: 
Montse Cererols (Ofiset), Olga Viladrich (La Cotillaira), Teresa Cots (L'Aixeta), Marià Jounou 
(Resol), Francesc Ester (Joieria Ester), Montse Vilaseca (Tàndem), Ester Torra (Forn de Sant 
Joan), Jaume Gilibets (L'Obrador del marc), Toni Canal (Artesania La Palmera), M. Dolors 
Corominas (Cal Davesas), Vanessa Vila (Vintage 78), Marc Arnau (Ipsic Beep Solsona). 
En el següent enllaç hi trobareu les campanyes que organitzem des de la Ubic Solsona: 
https://www.solsonacomercial.com/category/campanyes/ 
A banda de l’organització de les campanyes també organitzem cursos, xerrades, anem a veure 
al soci per saber les seves necessitats. 

Extensió màxima: 300 paraules. 
Si l’entitat té experiència en l’execució de projectes finançats amb recursos de Promoció Econòmica cal detallar-ho 

aquí. 

 
C.3) Descripció dels recursos humans i materials que s’utilitzaran en el desenvolupament 
de l’actuació (recursos de l’entitat executora i, si s’escau, de les col·laboradores): 
 

Dinamitzadora Associació d’empresaris per al Solsonès, dinamitzadora de la Ubic, brigada de 
l’ajuntament de Solsona, tècnic de comerç de l’Agència DL SolCar, tècnic d’empresa de 
l’Agència DL SolCar. Membres de les juntes mostrats anteriorment. 

Extensió màxima: 300 paraules. 

 
C.4) Justificació integrada de l’actuació proposada en relació a d’altres projectes i/o 
actuacions que es duen a terme en el territori objecte d’actuació: 
 

Estem treballant juntament amb l’Agència de desenvolupament local, fent les actuacions 
consensuadament, pel que fa a la digitalització i sensibilització de les empreses les dades 
extretes de les visites a empreses i comerços les compartim. Creiem necessari treballar 
conjuntament per no duplicar feines i esforços. El contacte amb les escoles i el concurs anual 
que es fa la directora i un tècnic formen part del jurat. La coneixença i relacions amb les 
empreses és fonamental pel propi desenvolupament del territori. La Jornada d’entitats 
econòmiques impulsada també per l’Agència, conèixer les necessitats associatives que hi ha 
on els resultats són una peça clau per detectar mancances a treballar pels propers anys. Tots 
els resultats són compartits amb l’Agència de desenvolupament. 

Extensió màxima: 300 paraules. 

 
C.5) Termini d’execució:  
Data inicial: 01 de gener de 2022  Data final: 31 de desembre de 2022 
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C.6) Activitats: [Proposta simplificada o de quadre-resum] (afegir files si es necessari) 
 

# Nom 
Descripció 
[màxim 100 paraules] 

Termini d’execució 
Cost 

subvencionable* 

Data inici Data fi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornades 
econòmiques  

Una jornada en que parlarem 
de digitalització adreçada a 
totes les empreses. 
Emmarcada en les activitats 
de la Fira de Sant Isidre. 
Serà durant tot un matí en el 
que ens quedarem a dinar i 
aprofitarem per fer 
coneixença i relacions amb 
altres empreses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.050,00€ 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Pensant en futur  

Concurs adreçat a les 
escoles del Solsonès, tant de 
primària com de secundària. 
On els joves són els 
protagonistes del futur, 
enguany el tema és la 
digitalització 

 
 
 
 
 

 
01/01/22 

 
 
 
 
 

 
31/12/22 

 
 
 
 

 
 

700,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
Trobada entitats 
econòmiques 

Una trobada amb totes les 
entitats econòmiques del 
territori, especificades en 
l’apartat B.6. Per seguir 
teixint relacions i anar 
avançant en projectes de 
territori conjuntament. 
Detectarem també les 
necessitats digitals. 

 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/22 

 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/22 

 
 
 
 
 
 
 
 

500,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
Visites als socis 
amb una mirada 
digitalitzadora 

Som el braç executor de 
l’Agència de 
desenvolupament local 
SolCar, aquestes visites es 
faran a les empreses 
associades per detectar 
necessitats digitals, per 
explicar i acompanyar en el 
suport de les subvencions de 
Kid Digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500,00€ 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Sensibilització 
digital a les 
botigues 

Visitarem les botigues i els hi 
farem enquesta per saber el 
grau de digitalització que 
tenen, sempre de la mà de 
l’Agència de 
desenvolupament local 
Solsona Cardona 

 
 
 
 
 
 

01/01/22 

 
 
 
 
 
 

31/12/22 

 
 
 
 
 
 

1.500,00€ 

     
Total 

 
6.250,00 € 

 
 
Com a mínim una de les activitats ha d’estar  orientada al treball col·laboratiu, preferentment en format de 
múltiple hèlix. 

₋ Cal incloure com a mínim una activitat destinada a comunicació i difusió de l’actuació i dels seus resultats  
* el cost subvencionable només inclourà l’IVA en cas que l’entitat no el pugui recuperar, en concordança amb la 
casella seleccionada en l’apartat A) . En cas que l’IVA sigui recuperable, no s’ha incloure en el càlcul del cost 
subvencionable. 
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C.7) Pla de Finançament (afegir files si es necessari): 
 

Finançament Total 
Fons propis * 1.250,00 € 

Subvenció sol·licitada 5.000,00 € 

  

Total 6.250,00 € 
[*Fons propis o procedents d’altres aportacions, d’acord amb la normativa vigent] 
** El total ha de coincidir amb l’import total del cost total subvencionable en els termes quantificats en la taula C6 

 
C.8) Detall del cost subvencionable per activitat  (afegir files si es necessari): 
 

 
Activitat 

 
Personal 

 
Inversió 

 
Fungible 

Assist. 
Externa 

Dietes i 
Viatges 

 
Total 

Jornades econòmiques   1.250,00€ 800,00€  2.050,00 € 

Pensant en futur el món digital        700,00€  700,00 € 

Trobada entitats econòmiques 
per detectar necessitats digitals 

    
 500,00€ 

  
500,00 € 

Visites als socis amb una mirada 
digitalitzadora 

    
1.500,00€ 

  
1.500,00 € 

Sensibilització digital a les 
botigues 

    
1.500,00€ 

  
1.500,00€ 

Total   1.250,00€ 5.000,00€  6.250,00 € 

 
C.9) Indicadors del grau d’acompliment de les activitats (afegir files si es necessari): 
 

Activitat Indicador Mitjà de verificació 

Jornades 
econòmiques 

 
Ressò als mitjans de comunicació 

Revistes locals, Ràdio local, i 
diaris propers, R7, Nació digital.. 

Jornades 
econòmiques 

 
Persones inscrites + 70 

 
Persones inscrites 

Pensant en futur Concurs de dibuixos redaccions i 
treballs de recerca 

 
Número de participacions 

Pensant en futur Entrega de premis Número d’assistents + 100 

Trobada d’entitats 
econòmiques 

 
Entitats participants 

 
Totes 

Visites als socis 
(amb una mirada 
digitalitzadora) 

 
 
Durada 3 anys (aquest és el 2on any) 

 
Número d’empreses/ botigues 
que creen instagram el 2022 

Visites als socis 
(amb una mirada 
digitalitzadora) 

Seguidors a Instagram associació 
empresaris per al Solsonès ara en 
tenim 414, arribar a 700  

 
 
Seguidors 

Visites als socis 
(amb una mirada 
digitalitzadora) 

Totes les empreses de polígons 
estiguin indexades a Google my 
busines 

 
Número d’empreses de polígon 

Sensibilització 
digital a les 
botigues 

 
 
Enquesta digital a les botigues 

 
Resultats de l’enquesta digital a 
les botigues 

Sensibilització 
digital a les 
botigues 

 
Seguidors a instagram Ubic, ara en 
tenim 1.811 arribar a 2.000 

 
 
Seguidors 
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C.10) Lliurables per activitat (afegir files si es necessari) 
 

Activitat Lliurable 

Jornades econòmiques Cartell de l’activitat 

Pensant en futur Cartell de l’activitat 

Trobada d’entitats econòmiques Cartell de l’activitat 

Visites als socis (amb una mirada digitalitzadora) Llistat de participants 

Sensibilització digital a les botigues Nombre botigues participants 
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