I JORNADES D’EMPRENEDURIA AL INSTITUT POBLENOU
Dies 25 i 26 DE FEBRER de 2014
Foment del esperit emprenedor i la autocupació.

Dimarts 25 de febrer (Matí)
Obertura de les jornades: Xavier Secall, Director del Institut Poblenou.
11:30 h: Álex Navarro, Director de Expansión Internacional de Groupalia,
http://es.groupalia.com/ CEO de Offerum i, actualment, Mentor del DEA (Digital Export
Accelerator), Mentor de STARTUP Catalonia, Mentor de STARTUPs en ESADE i
Business Angel i Advisor de start ups.
Claus per emprendre amb èxit.
12:00 h: Joan Tarrés, alumne d’Administració i Finances del Institut Poblenou.
Joan és estudiant al Institut Poblenou, amb 24 anys, i un gran esperit emprenedor i
d’automotivació, està duent a terme un projecte empresarial relacionat amb el futbol.
Com comencem? Posada en marxa del projecte “Busco Equip”.
12:30 h: Carles Vizcaíno. Gestor de franquicia de Vom Fass, Barcelona.
http://www.vomfassbarcelona.es/
Carles és un petit empresari que, juntament amb altre soci, han aconseguit dur a terme el
seu somni: obrir una tenda especial i diferent a Barcelona.
El model de franquicia. Pros i contres d’emprendre a Barcelona.
13:00 h: Taula rodona
13:30 h: Fi de la jornada

Departament de Formació i Orientació Laboral

Dimecres 26 de febrer (Tarda)
16:30 h: Joan Tarrés, alumne d’Administració i Finances del Institut Poblenou.
Joan és estudiant al Institut Poblenou, amb 24 anys, i un gran esperit emprenedor i
d’automotivació, està duent a terme un projecte empresarial relacionat amb el futbol.
Com comencem? Posada en marxa del projecte “Busco Equip”.
17:00 h: Francesc Riverola, fundador de la web FX Street, (www.fxstreet.com) el portal
més important del Mercat de Divises (Foreign Exchange Market) a nivell internacional,
compta amb 60 treballadors fixos a Barcelona i més d'una vintena de freelance treballant
per tot el món. És també Business Angel (Kantox, Playfulbet, Lanta Digital i Forex
Magnates)
Els secrets de l’emprenedor.
17:30 h: Carles Vizcaíno. Gestor de franquicia de Vom Fass, Barcelona.
http://www.vomfassbarcelona.es/
Carles és un petit empresari que, juntament amb altre soci, han aconseguit dur a terme el
seu somni: obrir una tenda especial i diferent a Barcelona.
El model de franquícia. Pros i contres d’emprendre a Barcelona.
18:00 h: Taula rodona.
18:30 h : Clausura de les jornades: Xavier Secall, Director del Institut Poblenou.
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