Organitza:

JORNADA

Joves amb creativitat,
idees i empenta
Dissabte, 5 de novembre de 2016
Incubadora d’Empreses d’Innovació
Agrometal·lúrgica de Bell-lloc d’Urgell

Col·labora:

Joves amb creativitat,
idees i empenta
Són constants els missatges on es dóna per fet que les
persones joves són éssers creatius, en constant evolució i revolució, amb una capacitat d’adaptació inesgotable, que tenen la curiositat i la innovació en el seu
ADN... Però la creativitat, com totes les competències,
pot anar-se musculant i cultivant.
Les idees emprenedores no són més que solucions creatives a problemes concrets.
Des dels serveis d’emprenedoria, i ja abans des dels
àmbits educatiu i familiar, hem de poder ajudar els i les
joves a tenir visions creatives del món. Hem de facilitarlos que puguin analitzar quines competències tenen
(lideratge, treball en equip, capacitat d’investigació,
organització, habilitat en la presa de decisions i comunicació), fins a quin nivell les tenen desenvolupades,
com enfortir-les...
Però no cal demanar a l’emprenedor/a que sigui una
mena de superhome o superdona i tingui assolides totes les competències anteriors i les desplegui a la perfecció des del minut zero. Si fem cas a la cèlebre frase,
atribuïda a Picasso, “que les muses t’enganxin treballant”, hem de crear espais on les idees emprenedores
convisquin, com ara la Incubadora d’Empreses de Belllloc d’Urgell, i hi puguin cooperar, optimitzar esforços i
crear sinergies entre elles. En definitiva: cocrear.
Sols anem més de pressa. Junts arribarem més lluny.

Jornada gratuïta, inscripcions on-line a www.ida.cat
Data límit d’inscripció: 3 de novembre de 2016

9.00 h

Recepció i entrega de documentació

9.30 h

Inauguració autoritats

		

Il·lm. Sr. Carles Palau (Alcalde de l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell)

		

Sr. Miquel Amorós (Regidor de Joventut Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell)

		

Sra. Marta Vilalta (Directora general de Joventut
de la Generalitat de Catalunya)

9.45 h

Ponència “Creativitat i el pensament lateral com
a motor d’idees que aporten valor”

		

Jordi Puigdellívol (Start-Up & Innovation Sherpa)

10.45 h

Taula rodona joves emprenedors/es “Joves creatius i amb noves idees”

		

Sr. John Amin i Sr. Joan Folguera (cofundadors
d’Invelon i membres de l’equip directiu d’Intech
3D — Lleida)

		

Sr. Xavier Mitjana i Sr. Albert Mitjana (cofundadors de Mitjana Comunicació — Tàrrega)

		

Sr. Alan Peries (soci fundador de Start Ascent —
Balaguer)

		

Sr. Victor Falguera (soci fundador Akis Internacional — Lleida)

11.15 h

Esmorzar

11.45 h

Ponència “L’emprenedoria jove al S. XXI. La necessitat de reinventar-se i innovar”

		

Sr. David Jorba (coach Associació de Formació i
Coaching 12 Pilars)

12.45 h

Taula rodona de joves emprenedors/es “Joves
amb empenta”

		

Sra. Gemma Sala (SAF Arquitectura — Cervera)

		

Sr. Erik Garcia (Pressense — Incubadora d’Empreses Bell-lloc d’Urgell)

		

Sr. Ismael Bellet (Pintor — Bell-lloc d’Urgell)

		

Sra. Aida Vilalta (Essència Psicologia – Mollerussa)

13.30 h

Clausura autoritats

		

Il·lm. Sr. Carles Palau (Alcalde de l’Ajuntament
de Bell-lloc d’Urgell)

		

Sra. Esperança Casas (Coordinadora Territorial
de Joventut a Lleida)

