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PROGRAMA
08:30h Acreditació assistents
09:00h Parlaments de benvinguda autoritats
Lluís Juncà. Director General d’Innovació i Emprenedoria de la
Generalitat de Catalunya
Sara Pagans.Vicerectora d’Estudiants, Mobilitat i Ocupació de la UdG
M.Àngels Pinyana. Vicerectora d’Ordenació Acadèmica de la
UVic-UCC
09:30h Apostant pel Deep Tech com a motor de progrés. Itziar Blasco.
10:30h Coffe Break. Mostra de Projectes Emprenedors
11:30h

Taula rodona d’experiències					
emprenedores universitàries
Modera: Teresa Baró
Ponents:
Diana Ballart. CEO i Co-Fundadora de “The Smart Lollipop
Mariona Serra. Directora i Co-Fundadora de “Goodgut”
Anna Comas. CEO de “Min Organics”
Sergi Grau. CEO i cofundador de “Neurekalab”

12.30h

Tallers
Prototipatge amb Lego. Teia Guix
Landing Page. Susana Jiménez
Creative Problem-Solving. Adrià Villarroya

13.30h

Dinar a peu dret amb productes artesans
Fundació Ramon Noguera
Amenitzat pel grup musical Movin’Wes

LLOC: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (UdG)
INSCRIPCIONS: https://forms.office.com/r/LCyPQhiF5U

TALLERS
Coneix què és el prototipatge i experimenta-ho amb
Lego
Teia Guix
En aquest taller coneixerem què és el prototipatge, per a
què i quan ens pot ser útil prototipar i quines eines ens hi
poden ajudar. Lego és una de les eines que ens ho facilita, és per aquest motiu que ho experimentarem de forma
col·laborativa, donant forma a les idees i conceptes per
convertir-les en solucions. Construïm solucions?
Construeix una Landing Page que funcioni
Susana Jiménez
Les landing pages s’han convertit en l’instrument de conversió per excel·lència dels llocs web. Tant si vols captar
subscriptors per al teu bloc, com potencials clients per a
la teva empresa, necessites una Landing page. En aquest
taller coneixeràs què és una landing page, els elements
clau que ha de contenir, errors a evitar i altres aspectes
rellevants que t’ajudaran a aconseguir que converteixi els
teus usuaris a leads.
Descobreix el teu potencial creatiu
Adrià Villarroya
La creativitat s’ha convertit els últims anys en una de les
qualitats més buscades i necessàries tant en el món laboral com l’emprenedor. El 2020, per exemple, un estudi
de LinkedIn va concloure que la creativitat era la qualitat
més buscada per les empreses. Pels emprenedors, no és
només important tenir una idea de negoci disruptiva, cal
ser també creatiu en l’execució.
En aquest seminari aprendràs i aplicaràs tècniques que
t’ajudaran a obrir la ment, descobrir noves oportunitats,
imaginar noves solucions a problemes i ser conscient del
teu potencial creatiu.
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