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Dos currículums t’arriben a la taula. Et presenten 
dues persones amb idèntica formació, amb el mateix 
domini d’idiomes, amb una similar disponibilitat, 
però amb una diferència: una d’elles admet haver 
fracassat en diverses aventures emprenedores. 
Tu quina escolliries per formar part del teu equip? 
Valorem aquesta trajectòria com un fracàs o com una 
vivència?

Samuel Beckett diu: “Ho has intentat. Has fracassat. 
No importa. Intenta-ho de nou. Fracassa de nou. 
Fracassa millor”. Sembla un cant al pessimisme, 
però ho podem llegir de manera totalment positiva. 
Estem preparats per donar més d’una oportunitat a la 
persona emprenedora? A vegades d’un error en surt 
una oportunitat i una idea nova. És el que se’n diu 
serendipitat: la casualitat feta virtut.

A la Jornada d’aquest 2018 volem donar joc a 
les idees emprenedores, aprofitant eines com la 
gamification (ludificació), que ens permet testar les 
nostres intuïcions, posar-les a prova sempre amb la 
voluntat de superar la nostra zona de confort. Aquest 
és un terreny amb uns marges interessants de ser 
explorats, fent-nos conscients de quines són les 
nostres vies per millorar sense que ens agafi un atac 
de pànic. L’explorem per construir un món millor?

La persona disposada a posar en joc la seva 
comoditat, gaudir-ne i aprendre’n és, sens dubte, una 
persona emprenedora.

Qui en dóna més?

PROGRAMA

Jornada gratuïta, inscripcions en línia a:

www.ida.cat
Data límit d’inscripció: 22 de novembre de 2018

09.00 Recepció

09.30 Inauguració d’autoritats

Il·lm. Sr. Carles Palau
Alcalde de Bell-lloc d’Urgell

Sr. Miquel Amorós
Regidor de Joventut de Bell-lloc d’Urgell

Sr. Joan Santacana
Director dels Serveis Territorials del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida

09.45 Ponència “Neuroproductivitat i emprenedoria
jove”

Sr. Miquel Nadal
CEO d’Emorganizer

10.45 Taula rodona de joves emprenedors
del sector videojoc

Sr. Jesús Bosch
CEO Starloop Studios - Lleida

Sr. Jordi Antonijuan
CEO Dabadu Games - Cervera

Sr. Manuel Usero
CEO Computer Games Artist - Tàrrega

11.15 Esmorzar

11.45 Ponència “Gamificació i emprenedoria”

Sr. Àngel Fulquet
CEO Gamifications Games

12.45 Taula rodona d’emprenedors joves

Sr. John Amin
CEO INTECH3D

Sra. Laia Martínez
CEO Ingenia Moments

Sr. David Vara
CEO Blueindic Solutions

Sr. Ricard Bordalba
CEO RBF-Automation

Sra. Juliana Fernandes
CEO Angá Shop

13.30 Clausura d’autoritats

Il·lm. Sr. Carles Palau
Alcalde de Bell-lloc d’Urgell

Sra. Esperança Casas
Coordinadora Territorial de Joventut a Lleida


