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JORNADES DE 
FOMENT DE 
L’EMPRENEDORIA: 
EMPRÈN!

TALLERS I 
SEMINARIS

START CAMPUS



Actualment està prenent força a la nostra societat  la 
  idea d'emprendre com a possible sortida  professional. 

     Explorar la nostra iniciativa emprenedora permet aprofitar
 el talent personal i les oportunitats que ofereixen els canvis
 socials i tecnològics. 

 11.00 h 

    
 

       
 
       La jornada té l'objectiu de despertar i promoure l'esperit 

    emprenedor i innovador en la comunitat universitària.
    Es tracta de crear l'ambient adient  per a que sorgeixen
    idees innovadores amb capacitat d'esdevenir projectes
    empresarials. 

   
   
   
   
 
       Us volem apropar l 'experiència de casos reals  

   explicats pels seus protagonistes. r   
 

Idea-Crea. Universitat - Empresa 
             12 de maig de 2011

             Universitat de Vic

09.15 h  

 

 Inauguració de la Jornada
Marta Otero 

 de Coneixement 
, vicerectora de Recerca i Transferència  

Antoni Soy, degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació

0 9.30 h La iniciativa jove emprenedora a 
Catalunya
Lluís Rodríguez, sotsdirector general de Creació 
d'Empreses i Economia Cooperativa de la Generalitat 

  

 

 
Sala Segimon Serrallonga    Lloc:   

 Masia Torre dels Frares
  

c/ Perot Rocaguinarda, 19
 Universitat de Vic 

 

10.00 h

 

De Manlleu a Beijing, el món al nostre

 

Pere Nogué, ex estudiant UVic i fundador  
d'Enhance Industries 

 
 

10.20 h

 Laura Peláez, IMPEVIC, Ajuntament de Vic  
Emprendre en temps difícils

 
 

 

 

 

Aconseguir capital quan vols emprendre

11.2 0 h

 

 
 

Beatriz Cardona, fundadora de Tripku

   

 

 
 

   

 

  

 

 Francesca Tur, directora de Tendencias tv 

  
  abast

11. 40 h  

 

Roba intel·ligent que creua l'Atlàntic 

 
  la UVic i descobreix les empreses que han creat

Marcant tendència

 

12.20 h Taula rodona de titulats emprenedors
 UVic
 

 
 

 

Ariadna Mateu, cofundadora d'Innovalley

  M. Farrès (Psicopedagogia), M. Vila (Traducció)

 

  J. Hurtós (Enginyeria en Organització Industrial)

 

   Q. Algerich (Infermeria) A. Ferrer (Teràpia Ocupacional)
   Modera: J. Pascal, gerent de UIER i director de CEd'O

10.40 h   Torn de paraules

   Escolta l'experiència d'antics i antigues estudiants de

12.00 h Torn de paraules


