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MUSCULANT
L’ESPERIT EMPRENEDOR
DELS I LES JOVES
Cos i ànima. Conceptes filosòfics que podem aplicar a
l’emprenedoria preguntant-nos: és important disposar
d’uns bons centres on exercitar les noves empreses i enfortir-les, o és primordial cultivar primer l’esperit emprenedor de les persones?

09.00 h

Recepció i entrega de documentació

09.30 h

Inauguració autoritats

09.45 h

Ponència “Talent jove i emprenedoria”
Sra. Marta Grañó. Investigadora d’iniciativa emprenedora i professora d’ESADE

10.30 h

INS Terres de Ponent. Esther Pintó. Cap d’Estudis.
Professora que imparteix l’Estada a l’Empresa

Com apreníem a Biologia, un ésser viu neix, creix, s’alimenta, es reprodueix i mor. I una idea emprenedora, té el
mateix cicle vital? Durant la Jornada veurem com es van
gestant i fent grans les idees.

INS La Salle. Ismael Montoro. Coordinador de FP
INS Escola del treball. Olga Castilla. Coordinadora
d’emprenedoria i membre de l’equip ID7

Als centres educatius podem detectar el talent juvenil,
alimentar l’esperit emprenedor i fer-lo madurar, permetem l’error i n’aprenem.
I un cop fora de l’empara educativa? Hi ha qui salta al
mercat empresarial sense xarxa, o bé qui creix i es multiplica en centres ideats per aquest objectiu, on els i les joves poden fer madurar la seva idea afrontant problemes,
veure-la perillar i fins i tot renéixer. Ens plantejarem si hi
ha mecanismes per a recuperar aquell jovent valent que,
animat per una fe cega en la seva idea emprenedora, va
sortir escaldat en enfrontar-se sol al mercat.

Taula rodona “Formació en l’esperit emprenedor als
instituts de Lleida amb professors/es i alumnes dels
centres”

INS Ronda. Maria Farrera. Professora d’Economia.
Projecte IDEA
11.15 h

Esmorzar

11.45 h

Ponència “El cicle vital de l’emprenedoria”
Sr. Albert Riba. Fundador i Dynamic Partner, Inpreneur, autor de diversos llibres i col·laborador en diversos mitjans de comunicació com RAC1, etc.

12.45 h

Serveis educatius, juvenils, vivers empresarials... Potser cal reconvertir-nos en la barreja harmònica entre un
gimnàs i un temple per a les idees emprenedores?

Taula rodona de joves emprenedors/es “Talent jove i
motivació” (6 joves emprenedors/es)
Belena Gaynor. Youtuber de Guissona
David Biela. Ecnor Service SL. Incubadora d’Empreses Bell-lloc d’Urgell

Treballem el cos i l’esperit. Ens hi apuntem?

Abel Sanchez. Cervesa Pirineus SL de la Pobla de Segur. Premi jove emprenedor del Pallars Jussà 2014
Marc Llobet. Cervera Aventura. Cervera. Premi jove
emprenedor la Segarra 2014
César Montejano. Taller Mecànic de Mollerussa
Anna Torres. Retaste Spain. Balaguer. Premi LO Jove
Emprenedora 2014 de la Diputació de Lleida
13.30 h

Jornada gratuïta, inscripcions on-line a www.ida.cat
Data límit d’inscripció: dijous 23 d’abril

Clausura autoritats

