
PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ
I COMPETITIVITAT TERRITORIAL

MATARÓ MARESME 
Des del 2014 l’Ajuntament de Mataró, 
entitat representant del present Projecte 
d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 
de Mataró Maresme, ha desenvolupat un procés 
d’identificació dels sectors i àmbits que poden 
representar un motor per al desenvolupament del 
territori basat en la innovació.

En concret, tots els treballs realitzats fins 
el moment s’han fet seguint les premisses i 
orientacions de l’Estratègia europea de Recerca i 
Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) 
i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT. 
A nivell de comarca, l’objectiu general del Pla 
Estratègic de Desenvolupament Econòmic del 
Maresme (2015-2019) també marca la voluntat de 
consolidar-se com un espai de constant innovació 
en un entorn connectat i col·laboratiu.

Així, el present PECT de Mataró Maresme, és 
la materialització de les múltiples estratègies de 
Mataró i el Maresme, tant a nivell de municipis 
com de comarca, que busquen la transformació 
del territori a través de la construcció d’un model 
de creixement econòmic intel·ligent, sostenible i 
integrador.

Mitjançant una diagnosi del territori, que ha 
inclòs l’anàlisi i prospecció de documents i plans 
estratègics existents i la interlocució i el debat 
permanent amb agents socioeconòmics del 
Maresme – especialment aquells vinculats a la 
innovació.

09:30h Recepció dels assistents
10:00h Apertura de la jornada

10:15h a 11:00h BLOC I:
Identificació de talents

Realització del qüestionari on line, recepció de 
3 informes personalitzats i identificació dels 5 
talents naturals dominants.

Reflexió individual sobre els 5 talents 
dominants i del seu impacte en la nostra vida 
personal i professional.

PROGRAMA

11:00h a 11:45h BLOC II:
Redescobriment

11:45h a 12:15h Descans

12:15h a 13:00h BLOC III:
Pla d‘Acció

Pautes per establir un Full de Ruta per tal 
d’aplicar els talents naturals dominants a la 
nostra activitat professional.

WORKSHOP
d’Identificació i Optimització

dels Talents Naturals

EURECAT - MATARÓ, 
Avda. Ernest Lluch s/n

08302 Mataró  
 29.10.2018 / 9.30h

Objectius:

Descobrir i desenvolupar les nostres 
fortaleses per poder fer, cada dia, el que 
millor sabem fer i ser excepcionals en els 
nostres àmbits professional i personal.

Requeriments: 

Cal portar ordinador portàtil per a respondre 
el qüestionari online.

Import:  17,50 €    Workshop subvencionat
*Per realitzar correctament aquest taller caldrà
que el dia de la jornada els assistents comprin
la llicència “Acceso a las 5 fortalezas
principales” (19,99$). L’import correspon
exclusivament a la llicència del
qüestionari online i els informes
personalitzats.

Per assistir al Workshop enllaceu al següent 
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Realitzat per: Fundació Eurecat
Impartit per: Jordi Castells; Consultor en Gestió 
del Canvi d’EURECAT
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https://www.tfaforms.com/4701048


Metodologia

Disposem de més oportunitats de 
creixement individual per tal d’assolir èxits 
quan coneixem els nostres talents i sabem 
com aprofitar-los i explotar-los en la nostra 
professió perquè ens recolzem en les 
nostres àrees de major fortalesa.

Per què?

Amb una sessió d’acompanyament 
(coaching) on utilitzarem la metodologia 
Clifton Strengths Finder ®  identificarem 
els nostres 5 talents naturals (de 34 
possibles, segons aquesta metodologia). 
Prendrem consciència dels talents que 
predominen en nosaltres, reflexionarem 
sobre com interactuen entre ells, com es 
combinen amb els nostres coneixements i 
experiències, i establirem un full de ruta per 
poder convertir-los en fortaleses sobre les 
que recolzar-nos per dur a terme amb èxit 
els nostres propòsits. 

Com?

En lloc d’esforçar-nos en millorar les nostres 
debilitats ens centrem en potenciar les 
nostres àrees d’excel·lència, cosa que, 
a igual esforç, produeix més satisfacció i 
assoliment.

Per a què?

Tota persona que vulgui descobrir els 
seus talents naturals i els vulgui aplicar 
en el seu àmbit professional, crear un pla 
d’acció accelerant la corba d’aprenentatge 
i optimitzant els seus esforços i recursos 
personals a l’hora d’obtenir resultats.

Per a qui?

Les fortaleses identificades pel mètode Clifton 
Strengths Finder ® són la combinació única 
dels talents, el coneixement i les habilitats que 
cada persona posseeix de forma intrínseca.

Les persones utilitzem aquests trets i 
capacitats innates, tant en la nostra vida 
diària com en la laboral, realitzant tasques, 
relacionant-nos amb els altres i assolint els 
nostres objectius. Però la majoria de persones 
no som conscients de quines són les nostres 
fortaleses o no tenim l’oportunitat d’utilitzar-
les amb tot el seu potencial.

Aquesta metodologia identifica (mitjançant 
les respostes a un qüestionari) els talents 
naturals de cada persona i permet establir 
un patró de treball per aprofitar al màxim 
aquests talents en el lloc de treball actual. Les 
preguntes estan encaminades a avaluar de 0 
a 5 la forma de pensar sobre situacions de la 
vida real. 
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