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Emprèn amb talent
#GLLEndavant

25 de novembre de 2020
Jornades per a l’emprenedoria 
i el creixement empresarial



25 novembre 
2020

Activitats 
online

10.30 h. Benvinguda per part de les autoritats 

12.45 h. Cloenda

Benvingudes i benvinguts a l’aventura d’emprendre
Aquesta jornada pretén ser un espai per:
• Escoltar experts del món econòmic, universitari i empre-

sarial 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.

Jornades per a l’emprenedoria 
i el creixement empresarial
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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.

11.45 a 12.45 h. Taula rodona amb experiències 
emprenedores: reinventar-se en temps de la Covid-19
Modera: Josep M. Valero

Josep M. Valero
Gestor de Projectes de transformació digital a Nestlé, S.A.  
Inversor i assessor de start ups.

Dídac Merino
Soci fundador de Masqueit Smart Access.
Consultoria en la implementació de solucions intel·ligents per a 
digitalitzar el control d'accessos, de temperatura i d’aforament.

Marta Duran
MarCom Directora d'INGAMEVR (INGroup).
Sales de jocs dissenyades per a jugar lliurement amb múltiples 
experiències i jocs, de forma individual o en equip.

Marta Domènech
Gerent de Hotels PRIORAT SL (Hotel-hostalsport).
Hotel familiar de més de 90 anys d’història, situat al Priorat, una 
de les comarques menys conegudes del territori català però amb 
més personalitat. Dedicats a l’enoturisme. Gastronomia local.

Accedeix a les activitats online fent clic aquí:
https://eu.bbcollab.com/guest/3d55d27ca6f44285afe3d0f0e58790b6

Més informació:

T. 973 725 522
inscripcions@globalleida.org
www.globalleida.org

10.45 a 11.45 h. Conferència
Lideratge i emprenedoria. De la transformació digital 
a la transformació humanista.
Després del coronavirus, el Lideratge i l’Empleabilitat 
s'han transformat més que mai. En aquesta conferència 
analitzarem les claus del Talent pràctic per a millorar 
l'aptitud, l'actitud i el compromís (l’energia dedicada al 
projecte) amb un focus d’Empleabilitat.
A càrrec de Juan Carlos Cubeiro, expert internacional 
en lideratge i transformació empresarial. Conferenciant, 
assagista i divulgador.


