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PdeGE

Redacció
Valls

El passat divendres 
24 de gener es va celebrar 
l’acte de cloenda i entrega 
de diplomes de la prime-
ra edició del Programa de 
Gestió Empresarial PdeGE 
organitzat per l’assessoria 
d’empreses Parés i Aubia, 
amb la participació d’una 
vintena d’empresaris i di-
rectius, provinents de pe-
tites i mitjanes empreses 
de les comarques tarrago-
nines.

Aquest acte va estar 
compost de tres parts: una 
primera, en la qual tots els 
participants van fer una 
presentació del seu Pla 
personal d’Acció, treball 
que havia de recollir totes 
les palanques de transfor-
mació a aplicar a la seva 
empresa, però també en 
l’àmbit personal, per tal 
d’aconseguir l’estat desit-
jat de la seva empresa en 
el posicionament que pro-
jectaven a dos anys vista. 
La segona part de l’acte 
va ser la valoració de les 
presentacions i l’entrega 
de certificats acreditatius. 
I la tercera, ja més lúdica, 
un maridatge informal 
entre participants i for-
madors per celebrar-ho, el 
qual es va fer a la Vinoteca 
El Rebost.

Les presentacions van 
ser molt interessants i tots 
els participants van poder 
aprendre i agafar idees els 
uns dels altres. Preparades 
i basades en els continguts 
tractats al llarg de les dife-
rents sessions del curs, van 
poder comptar amb el su-
port dels tutors i el reforç 
de les sessions de coaching 
per a la seva preparació. 

Clou la primera edició del 
Programa de Gestió

Empresarial de Parés i Aubia
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Tot plegat, per complir 
amb l’objectiu del curs, que 
és l’enfocament totalment 
pràctic i orientat al fet que 
els participants en treguin 
un profit tangible i d’aplica-
ció directa a la seva realitat 
empresarial en finalitzar-lo, 
tant des d’un punt de vista 
personal com professional, 
objectiu que realment ha 
estat ben aconseguit.

La durada total del 
programa ha estat de cin-
quanta hores entre presen-
cials i no presencials, amb 
les quals i amb l’aval aca-
dèmic de la UOC Business 

School es convaliden dos 
crèdits ECTS del Màster en 
Creació, Gestió i Direcció de 
Microempreses o en un dels 
dos postgraus relacionats, 
ambdós de quaranta crèdits 
que imparteix aquesta uni-
versitat. 

La valoració del curs per 
part del director del curs, 
Xavier Plana, ha estat molt 
positiva en atenció princi-
palment que la idea, la me-
todologia i els continguts 
s’han posat al servei de la 
practicitat i de la connexió 
amb la realitat empresarial 
dels participants. 

El programa s’ha de-
senvolupat a l’Hotel Mas 
Passamaner a la Selva del 
Camp, i ha comptat amb el 
patrocini del Banc de Saba-
dell, Unipresalud, Tallers 
Domènech – Cat, Proditsa  
i el diari econòmic l’Indi-
cador.

El proper dia 7 de febrer 
s’inicia la segona edició, 
amb les places pràctica-
ment cobertes, però, en tot 
cas, es pot consultar si en 
queda alguna de disponible 
o demanar informació per 
a la tercera edició a info@
paresiaubia.com. 
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redacció. Jordi Moseguí, 
del Col·legi d’Òptics 
Optometristes de Ca·
talunya, va explicar als 
alumnes més grans de 
l’Escola Eladi Homs la 
necessitat de gaudir 
d’una bona visió. Els 
va proposar diferents 
exercicis perquè cada 
nen pogués comprovar 
la seva visió: ulleres de 
tres dimensions, la corda 
de Brock i reconèixer l’ull 
director.

Xerrada sobre la visió, 
 a l’Escola Eladi Homs
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redacció. Recentment, es  
va dur a terme un col·
loqui a l’Institut Nar·
cís Oller de Valls amb 
alumnes de 2n d’ESO 
sobre «Tallers de xarxes 
socials» a càrrec dels 
responsables de les Ofi·
cina de Relacions amb la 
Comunitat  de l’Alt Camp 
i de la Conca de Barberà.
Per part de la Policia de 
la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra, es va dirigir 
la intervenció  tot donant 
una sèrie de  pautes a se·
guir pels diferents grups 
de joves que hi van par·
ticipar, així com la pos·
sibilitat que els alumnes 

fessin arribar als agents 
les seves inquietuds.
El col·loqui va perme·
tre de generar un debat 
entre els joves perquè 
donessin la seva opinió 
davant d’aquesta nova 
forma de comunicació i 
informació, a la vegada 
que es va aconseguir 
que s’involucressin i 
manifestessin els pros i 
contres que detectaven 
en l’ús d’Internet.
El resultat de l’activitat 
va ser que entre tots tra·
guessin les seves pròpi·
es conclusions  respecte 
del perill i del mal ús de 
les xarxes socials.

«Tallers de xarxes socials», 
a l’Institut Narcís Oller

redacció. Segons consta en 
una denúncia presenta·
da a la Policia Local de 
Valls, autor o autors des·
coneguts van furtar una 
bossa de mà a la zona 
infantil de la plaça dels 
Quarters.
Els fets van succeir a dos 
quarts de deu de la nit 
a la plaça dels Quarters 

de Valls. 
Una dona gronxava un 
fill seu i va deixar la 
bossa de mà al costat 
del gronxador. Quan la 
va anar a buscar, ja no hi 
era, la hi havien agafada.
Hi portava documentació 
diversa tant personal 
com del cotxe, a més de 
trenta euros.

Li prenen la bossa de mà 
mentre gronxava el seu fill
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