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“FERROLTERRA NON PODE EMPRENDER SEN TI” 
 

Un ano máis, Ferrolterra  
convértese no punto de encontro das persoas 

emprendedoras 
 

· A Xornada de Emprego 2014 vai dirixida aos técnicos de emprego 
e ás persoas cunha iniciativa de negocio que queiran constituír 
unha empresa, ademais daquelas que, tras crear a súa empresa, 
buscan novas ideas e novos instrumentos para o seu crecemento. 
Este evento pretende reunir unhas200 persoas de toda a bisbarra 
durante un día. 

· Nesta terceira edición, a Xornada de Emprego convértese nunha 
plataforma onde unhas 25 institucións mostrarán e 
intercambiarán opinións sobre a súa oferta de produtos e 
servizos de apoio ao empredimiento. 

Este ano tamén conta coa colaboración da Deputación da Coruña. 
 

· Coincidindo co Plan de Impulso e Coordinación dos Servizos de 
Apoio a Emprendedores da Mancomunidade de Concellos da 
Comarca de Ferrol, a actual edición da Xornada de Emprego 
prevé un espazo para os técnicos de emprego no que entidades 
cunha longa traxectoria no fomento do emprendemento e 
promotores de ferramentas para a creación de empresas 
mostrarán as súas experiencias e metodoloxías de traballo aos 
profesionais da bisbarra. 
 

· Co obxectivo de responder ás necesidades dos técnicos e 
emprendedores na actual conxuntura económica, o programa 
inclúe, tamén, un conxunto de relatorios que ofrecerán as claves 
e as habilidades necesarias para asesorar asertivamente, 
mellorar a produtividade, cooperar e emprender en situacións de 
"emerxencia". 

 
Martes, 6 de maio de 2014 

A partir das 09:00h e até as 19:30h  
no Centro Cultural Carvalho Calero de Ferrol 
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O día 6 de maio de 2014, o 
Centro Cultural Carvalho 
Calero acolle a 3ª edición da 
Xornada de Emprego, unha 
iniciativa que este ano se encadra 
dentro do Plan de impulso e 
coordinación dos servizos de apoio 
a emprendedores que reúne a 
todos os técnicos de emprego e do 
ámbito do emprendimiento da 
bisbarra, co fin de dotalos de 
novas competencias, habilidades e 
ferramentas que potencien a 
creación de empresas no territorio. 
O obxectivo principal deste 
encontro é apoiar e promover o 
desenvolvemento, a 
especialización e o incremento do 
tecido empresarial, así como 
estimular o crecemento económico 
de Ferroterra. 
No contexto actual da bisbarra, a 
actual edición da Xornada de 
Emprego quere ter 

un carácter práctico e funcional, 
sendo un instrumento útil para 
facilitar os procesos de creación de 
empresas, obter a información 
necesaria sobre outros modelos no 
asesoramento na creación 
empresarial, ofrecer aos técnicos e 
aos emprendedores os 
instrumentos para ser máis 
competitivos e achegalos a ideas 
que poden levar ao éxito nos 
distintos ámbitos de creación e 
crecemento empresarial. 

 
No marco da Xornada de Emprego da Mancomunidade de Concellos da 
Comarca de Ferrol de este ano, levaranse a cabo máis de 12 ponencias 
encamiñadas a inspirar aos profesionais do asesoramento do 
empleo e o emprendemento, ademáis de axudar a crear e facer 
crecer as empresas. Este é o compromiso das dúas entidades 
promotoras, a Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol e a 
Deputación da Coruña. 
O Centro Cultural Carvalho Calero acollerá este encontro anual enmarcado 
na iniciativa comarcal "Plan de impulso e coordinación dos servizos de apoio 
a emprendedores" que se consolidou como un referente en Galicia e que 
constitúe un exemplo de cooperación, dirixida a técnicos e a persoas 
emprendedoras para compartir coñecementos, experiencias, establecer 
contactos ou descubrir novas ideas e oportunidades de negocio. 
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PROGRAMA 
Esta terceira edición da Xornada 
de emprego presenta unha 
programación de máis de 12 
actividades diferentes, entre as 
cales destacan os encontros e 
debates con entidades punteiras 
no apoio á creación de empresas 
como Cersia Empresa, Ávila Activa 
ou Barcelona Activa, así como 
seminarios inspiradores como o 
“Microemprendementos: economía 
de supervivencia e novas 
tecnoloxías”, “Co Tempo nos 
talóns”, “O equipo de Rugby:  

 
estratexías de colaboración” ou 
“Non me entenden”. 
Todas elas xiran arredor das 
necesidades dos emprendedores 
nun momento como o actual. 

 
Esta edición celebrarase no "Centro Cultural Carvalho Calero", espazo 
de reunión público da bisbarra. 
 
Así mesmo, a Xornada de Emprego de la Mancomunidade de 
Concellos de Ferrol tamén quere converterse nun referente e neste 
sentido, na actual edición incorpora o concepto "Creando Rede" entre as 
Entidades Promotoras de Apoio á Creación de Empresas que permitirá o 
intercambio de coñecementos e boas prácticas entre promotores locais, 
autonómicos e nacionais. 

 
  



 

2| P á g i n a  
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol. +34 981 944 000 ext. 378 e 213∙ 

lalcala@ferrol.es http://www.comarcaferrolterra.es  
 

  



 

3| P á g i n a  
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol. +34 981 944 000 ext. 378 e 213∙ 

lalcala@ferrol.es http://www.comarcaferrolterra.es  
 

 
OUTROS ELEMENTOS NOVEDOSOS NESTA PRÓXIMA EDICIÓN 
Promoción Online 
Para dar resposta á actual conxuntura comunicativa e aumentar a difusión 
do evento, previuse a promoción online, a través da páxina web da 
mancomunidade e as redes sociais Facebook, twitter e google +. 
 
Ficha Técnica  
Dirección web: www.comarcaferrolterra.es 
Dirección redes: 
· www.facebook.com/xornadaempregomancomunidade 
· @Xornadaemprego 
· + Xornada Emprego 
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Tendencias en promoción 
Un concurso en Facebook mediante o que os técnicos, emprendedores, 
estudantes e "ferrolterráns" en xeral poden ser protagonistas. 
 
FAITE PROTAGONISTA! 
Ferrolterra non pode emprender sen ti! 
 
Responde á seguinte pregunta cun comentario en Facebook e converteraste 
no autor do slogan dos servizos de apoio ao emprendedurismo de 
Ferrolterra. 
Como lle di un ferrolterrán ao seu fill@que emprenda? 
 
O premio inclúe: 
-Diploma de gañador emitido pola Mancomunidade de Concellos da 
Comarca de Ferrolterra. 
-Deseño dos soportes gráficos do programa co slogan gañador e o nome do 
autor. 
 
Condicións: 
-Para participar no concurso ESCRIBE UN COMENTARIO EN GALEGO: Como 
lle di un ferrolterrán ao seu fill@ que emprenda? 
-Data límite: 2 de maio de 2014 ás 23:59h da noite (hora ferrolterrana) 
-O gañad@r será elegid@ por un comité composto polos técnic@s de 
emprego da Mancomunidade e polos GÚSTAME rexistrados nos 
COMENTARIOS obxecto deste concurso. 
-O día 6 de maio de 2014 farase público o nome do gañador ao longo da 
Xornada de Emprego 2014 que terá lugar no Centro Cultural Carvalho 
Calero en Ferrol, na páxina web da Mancomunidade: 
www.comarcaferrolterra.es, e tamén nas redes sociais, así que non 
esquezades facervos fans da 
www.facebook.com/xornadaempregomancomunidade.  
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FICHA TÉCNICA 
 
DÍA: 6 de maio de 2014 
HORARIO: A partir das 09:00h da mañán e até as19:30h da tarde. 
LUGAR: Centro Cultural Carvalho Calero - Pza. do Inferniño, s/n - 15403 
Ferrol (A CORUÑA). 
Coordenadas: 
43°29'25.8"N 8°13'22.1"W 
43.490509, -8.222795 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faio Premio “Como lle di un ferrolterrán ao seu fill@ que 
emprenda?”: 6 de mayo de 2014 a las 19:30h. 
 
Dirección web: www.comarcaferrolterra.es 
 
As inscricións para o público asistente pódense solicitar a través da web 
www.comarcaferrolterra.es 
 

 


