II JORNADES EMPRENEDURIA POBLENOU 2014/15
Donat l’interès que va despertar en els nostres alumnes les I JORNADES
D’EMPRENEDURIA, que en molts casos ha anat més enllà de l’assistència a les ponències,
volem reprendre el fil del curs anterior organitzant una segona edició, que tant de bo, torni a
satisfer les vostres expectatives.
En aquestes segones jornades volem tornar a aproparvos la realitat des de diferents punts
de vista; ens visitaran diferents perfils d’emprenedors, de sectors i models d’empresa ben
diferents; però amb un denominador comú: l’esperit d’emprendre.
DIMARTS 25 DE NOVEMBRE
11:30 a 14:00
Obertura de les Jornades: Laura Muñoz, Directora del Institut Poblenou.
JOAN TARRÉS: Alumne del Institut Poblenou. “Com comencem? Posada en marxa del
projecte Busco Equip”
Joan, és alumne d’Administració i Finances; amb 25 anys i un gran esperit emprenedor i
d’automotivació, està duent a terme el seu projecte empresarial buscoequip.com; relacionat
amb el món del futbol.
BIBIANA BECERRA: Fundadora i directora de B&B. “Reinventem els comerços”.
Diplomada per l'escola internacional Windows disseny de Barcelona i l'Escola Oficial MT plus
de Barcelona. Tècnica en visual merchandising i aparadorisme, i estilista professional, té més
de 10 anys de trajectòria impartint diferents cursos i monogràfics relacionats amb
l'optimització d'espais comercials.
FRANCESC RIVEROLA: Fundador i president de FXStreet. “The 6 Secrets to Success”.
fxtreet.es és el portal més important del Mercat de Divises (Foreign Exchange Market) a nivell
internacional, compta amb 50 treballadors entre fixos a Barcelona i més de 20 free
lance per
tot el món. Francesc és també Business Angel a Kantox, Playfulbet, Lanta Digital, Forex
Magnates, Qubitia Solutions, Adverway i SocialWin.
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DIMARTS 25 DE NOVEMBRE
16:00 a 18:00
XAVIER LEGIDO: Soci de la Cooperativa jamgo.es. “El cooperativisme al sector
informàtic”.
Xavier ens explicarà el model Jamgo; una cooperativa tecnològica amb seu a Barcelona on
tots els seus membres participen de la presa de decisions i dels resultats econòmics de la
empresa de forma igualitària.
RAFA ROMERO: Director de Data & Analytics en GetApp.com. Sector del màrqueting digital.
“La intraempreneduria; altra manera d’emprendre”.
Rafa ha treballat tant en empreses al departament de màrqueting, com en agència
consultora. Va començar fa ara 8 anys a Alemanya; va passar per Londres i actualment a
Barcelona. Ara treballa en la seva pròpia agència i amb multitud de projectes personals, com
per exemple, l’ecommerce freshsmartwatch.me
DIMECRES 26 DE NOVEMBRE
11:00 a 12:30
MARIA BATET: Entrenadora d’emprenedors: “Emprendre es...”
Maria crea metodologies i imparteix formació i consultoria per l'emprenedoria per a nens,
joves, gent gran i per a diferents organitzacions. Es dirigeix a persones que volen engegar els
seus projectes i també a aquelles que mai no han manifestat la voluntat de ferho.
12:45 a 14:00
MARIA BATET: Entrenadora d’emprenedors: “Com incentivar la creativitat als nostres
alumnes” (Només per a professorat)

Us recordem, que al igual que l’any passat, les jornades es podran seguir per streaming a
través del canal youtube Institut Poble Nou ECAIB.
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