
Ens pots trobar a la Plaça Barcelona 17 primera planta



Missió de 

WisePeople Sant Cugat

• Potenciar la inserció i reinserció 
laboral de les persones de + 45 
anys que es troben en recerca de 
feina.

• Impulsar la visibilitat de la 
problemàtica de l’atur entre les 
persones de +45 anys de Sant 
Cugat del Vallès.



Acompanyar en el camí de cerca de nova feina, mitjançant la millora de 

la seva ocupabilitat. Pla d’acompanyament personalitzat.

Donar visibilitat al talent +45 en l’àmbit empresarial. Difondre entre les 

empreses els avantages d’integrar seniors en el seus equips.

Ser referent en un ecosistema que permeti dotar de recursos personals i 

professionals a persones +45 per aportar valor i mantenir la seva 

ocupabilitat.
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Fites
Aquests són les principals fites i assoliments de la nostra entitat

2010 2021

2010
Inici no 

formalitzat

2017
Incorporació a 

Codema 45

2015
Participació a 

S.C.Experience

2015
Conveni 

Ajuntament

2021
Conveni amb 

Secot

2015
Constitució

2015
Conferencia 
V. Küppers

2016
Finalista Premi 

Sant Cugat

2018
Cursos 

formació 
propia

2021
200 Socis



Nostre públic

Edat +45

Persones residents a Sant 

Cugat, de +45 anys 

desempleades o en procés de 

canvi d’ocupació.

Les seves families i l’entorn 

proper.

Sexe Indistint

Nivell Clase mitja



Visibilitat de l'entitat
EXTERNA

⚫ 15 articles publicats en premsa local

⚫ Participació a 2 programes de TV Sant Cugat

⚫ Participació a 2 programes de Cugat Media 

⚫ Publicitat a premsa local

⚫ www.wisepeoplesantcugat.cat

⚫ https://desocupadosmas45.blogspot.com

INTERNA

⚫ 200 socis

⚫ 4 e-mail/setmana

⚫ Grup de difusió de WhatsApp

⚫ 1500 socis CODEMA45

⚫ Grup difusio Codema45  



1503 raons per a patrocinar-nos

❑ 1.500 inscrits de +45 anys a les llistes de l’atur de Sant Cugat

❑ Pes creixent dels seniors en el mercat laboral i en la societat

❑ El 90% de l’atur de llarga durada es concentra en els +45 i es mes 

que probable que no acabem la nostra vida laboral a l’empresa on

estem ara

Promoure el treball digne: Objectiu 8 dels ODS 



Nivells de col·laboració

Patrocinador Des de 3.000 €/any. 

Col·laborador puntual

Associat anual

Amic de l'entitat

Pots donar suport a un curs de formació o 

un esdeveniment o una necessitat concreta 

amb suport econòmic o material.

Fes-te soci de la nostra entitat per una 

quota anual de 100 € i surt en les nostres 

comunicacions

Fes una donació puntual econòmica de 

la quantitat que prefereixis



Et mantenim al dia
Cada trimestre elaborarem per a tu un informe on et 

proporcionarem dades d'abast i impacte.

Informe trimestral

⚫ Total de voluntaris

⚫ Total d'associats

⚫ Total d'esdeveniments

⚫ Públic impactat

⚫ Aparicions en mitjans de comunicació

⚫ Dades de la website (visites mensuals)

⚫ Dades de xarxes socials (número seguidors totals), etc



Patrocinadors actuals



Comencem?

• Persona de contacte: 

• Fran Castanyer

• Telèfon

• 636 89 31 61

• Email:
fran.castanyer@wisepeoplesantcugat.cat


