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09.00 h Recepció i entrega de documentació

09.30 h Presentació

09.45 h Ponència “Formació, valors i la cultura de l’esforç 
mitjançant l’esport”

 Dr. Vicente Javaloyes Sanchis, professor del Depar-
tament de salut i Gestió Esportiva de l’INEFC Lleida

10.30 h Ponència introductòria a la taula rodona “El com-
promís social i els valors dels dels i les joves espor-
tistes i emprenedors”

 Sra. Maria Batet. Mestra i consultora en emprenedoria

 Taula rodona de joves esportistes i emprenedors 
esportius

 Sra. Queralt Castellet (snowboard professional i 
olímpica a Sochi)

 Sr. David Ballesteros (jugador del Lleida Llista d’ho-
quei patins)

 Sr. Antonio Navas (pilot internacional de freestyle 
motocross)

 Sr. Ruben Fernandez (soci fundador de sportOk SL)

 Sr. Norbert Herrera (soci fundador de Boirabike SL)

11.45 h Esmorzar

12.15 h Ponència “Reinventar-se, sobreviure i tirar enda-
vant en moments de crisi i difícils”

 Sr. Pau Garcia Milà. Jove emprenedor i empresari 
d’èxit des de dels 17 anys. Tertulià de TV

13.15 h Taula rodona moderada pel mateix Pau Garcia Milà 
de joves emprenedors/es “Anem per feina”

 Sr. David Romero (soci fundador de Cerveses Po-
nent. Seró – La Noguera)

 Sr. Adrià Garcia (Aromàtics del Mediterrani. Torà – 
La Segarra)

  Sra. Júlia Montanyà (Intèrpret persones sordes 
llengua de signes. Alcanó – Segrià)

 Sr. Victor Masip (soci fundador d’Audivio.tv. Alba-
gès – Les Garrigues)

 Sr. Alfredo Lara (soci fundador d’Asedeco. Incuba-
dora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell – Pla d’Urgell)

13.45 h Clausura

14.00 h Dinar

FENT EMPRENEDORIA,
CULTIVANT ELS VALORS,
EL COMPROMÍS I L’ESFORÇ
DELS I LES JOVES, T’APUNTES?

Pocs són els dies en què no sentim com un mantra 
interminable la necessitat que els i les joves i no 
tan joves del país emprenguin el camí de l’autoo-
cupació per superar la situació de crisi econòmica 
i atur que estem vivint. Però l’actitud emprenedora, 
com tota capacitat de les persones, no neix ni s’ad-
quireix de forma innata ni s’aprèn amb la lectura de 
manuals ni es fomenta només amb un augment de 
les ajudes econòmiques.

Darrera l’afany i l’èxit de l’emprenedor s’hi amaguen 
un seguit de competències professionals i perso-
nals que cal anar entrenant. Crear una empresa és 
una cursa de fons per la qual cal una preparació, un 
bon manteniment, flexibilitat i resistència. El món 
de l’esport és un àmbit on ens podem emmirallar 
per incidir en els valors que la superació esportiva i 
l’autoocupació comparteixen: la cultura de l’esforç, 
el compromís i la superació contínua.

A més, durant la Jornada desgranarem la vivència 
de 5 emprenedors joves en l’àmbit rural per conèi-
xer de primera mà com han madurat en el seu cas 
competències com l’organització, la disposició a 
l’aprenentatge continu, la responsabilitat, l’adapta-
bilitat i les relacions socials.

Jornada gratuïta
Inscripcions on-line a www.ida.cat
Data límit d’inscripció:
Dijous 15 de maig


