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Benvingudes i benvinguts a l’aventura d’emprendre
Aquesta jornada pretén ser un espai per:
• Escoltar experts del món econòmic, universitari i empresarial
amb conferències i taules rodones.
• Conèixer experiències emprenedores en la veu dels seus
protagonistes.
• Reflexionar sobre la importància de la gestió del talent en les
organitzacions.
• Ampliar la xarxa de contactes.

9.00 h. Benvinguda i acreditacions
9.30 h. Inauguració
9.45 a 11.00 h. Conferència
Emprendimiento 4.0 y mucho más ¿Sabes de verdad que
es ser emprendedor y el viaje que vas a recorrer?

A la vida pots ser passatger o pilot, no només per emprendre o
crear projectes dins de les empreses, sinó per traçar el rumb de la
teva vida. Tal com s'està configurant l'economia i el futur de la
tecnologia les persones hauran d'estar molt preparades, sobretot
per emprendre. No tot és il·lusió, passió i coneixement, sinó que la
teva actitud marcarà el 90% del camí per aconseguir els teus
objectius. A través de la seva experiència, la Maria compartirà què
pot anar bé i què es pot millorar a través dels errors i fracassos. En
xifres, la Maria ha creat indirectament i directament més de 3.000
llocs de treball i ha impulsat a 43.000 emprenedores i autònomes.
Maria Gómez del Pozuelo
Consellera Delegada i fundadora de Womenalia, influencer,
experta en talent i emprenedoria. Ha rebut nombrosos reconeixements, entre ells, el Premi AJE al Fomento del Emprendimiento
(2014) o el premi TOP 100 Mujeres Líderes en España categoria
“Emprendedoras e Innovadoras” (2012, 2013 i 2014).

11.00 a 12.00 h. Experiències emprenedores en clau
lleidatana: Talent de Ponent
Jesús Bosch
Soci fundador i CEO de Starloop Studios
www.starloopstudios.com

Alícia Grima

Sòcia fundadora de ENTORNa3 Projectes Socioambientals
www.entorna3.com

12.00 a 12.30 h. Pausa cafè
12.30 a 13.30 h. Conferència
Competències per emprendre: Tu tens talent!

Durant una hora viurem una experiència que s’apropa a la d’un
concurs de televisió. Mitjançant proves els i les concursants
aniran identificant les competències clau per emprendre i les
entrenaran, identificaran els elements que activen el talent i
viuran una experiència d’aprenentatge a través de l’humor i
l’expressió artística. Les persones assistents seran públic i
concursants a l’hora, tenint-hi un rol actiu.
Fran Rojas
Graduat en Estudis Interculturals i Internacionals.
Màster en Intervencions socioeducatives.
Els darrers anys ha treballat en la coordinació de projectes en
l'àmbit juvenil, residencial i familiar, treballant en l'assessorament a professionals, la coordinació d'equips de treball, el disseny
de projectes pedagògics i l'atenció a joves i les seves famílies.

13.30 h. Cloenda
Més informació
T. 973 725 522 . inscripcions@globalleida.org . www.globalleida.org

Amb el suport i la col.laboració de

Acció subvencionada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa
Catalunya Emprèn i amb el finançament del Fons Social Europeu.

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, l’informem que
durant la jornada es realitzarà un reportatge gràfic de la mateixa i, per tant, es possible que la seva imatge sigui reproduïda en
catàlegs, web, espots publicitaris, tríptics, xarxes socials o qualsevol altre mitjà propietat del Consorci GLOBALLIEDA i de la
xarxa de centres, sempre amb finalitats divulgatives i promocionals de les activitats que organitza l’Entitat. Si vostè té algun
inconvenient en que la seva imatge sigui reproduïda en algun dels mitjans indicats, li preguem que a l’inici de l’activitat es posi
en contacte amb l’Organització per tal que aquesta prengui les mesures convenients.

