
Et convidem a la 3a edició 

de les jornades d’ emprene-

doria, on  podràs gaudir de 

l’experiència de diferents 

emprenedors d’èxit amb una 

gran trajectoria i reconegut 

presigi. 

Ells t’aproparan a la realitat 

empresarial i podràs 

conèixer de primera mà 

com aquelles idees que et 

volten pel cap, i que sem-

blen somnis impossibles, 

es poden convertir en la 

teva passió i la teva for-

ma de viure. 
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Fes dels teus somnis 
una realitat 
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 2ª Sessió a les 17h 
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Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

ombre del trabajo 

Presenten i moderen:  

Maria Mestre, Noèlia Olmedo i Sandra 

Verastegui 

Lliurament de premis del concurs 

d’idees Emprenedores  

Conferències a càrrec de: 

Immaculada Amat  - AMAT IMMOBI-

LIARIS. 

Empresa dedicada a la comercialització 

i consultoria de lloguer i la compra-

venda d’immobles, 

a més d’oferir una 

vessant patrimo-

nial. Compta amb 

una plantilla de 66 persones. 

 

Jaume Ventura – SEVEN SECRETS  

Alumne del Centre i Emprenedor. Fran-

quícia dedicada a serveis d’estètica. 

 

Mario Rivoiro  - GRAMOPHONIA  

Músic  i productor artístic . 

Ha desenvolupat diferents projectes  em-

prenedors , com a músic, amb la creació 

d’un segell disco-

gràfic i projectes de 

restauració. Actual-

ment és soci i cofun-

dador de  Gramop-

honia, una empresa dedicada a la pro-

ducción i esdeveniments musicals, que 

opera entre Itàlia i Espanya. 

 

1ª Sessió  
Dimarts 5 abril 
Hora: 10: 30h 
Lloc: Teatre 

2ª Sessió 
Dimarts 5 abril   
Hora: 17h 

Presenten i moderen: Carles López 

i Raquel Mestre 

Lliurament de premis del concurs 

d’idees Emprenedores  

Conferències a càrrec de: 

Patricia Antón   -  

Alumna del Centre i Emprenedora 

Gerard Fernéndez - TRASH 

Empresa de compra-venda 

d’articles de segona mà. 

Xavier  Simó - INLEA i  FUNDACIÓ 

INLEA 

Empresa dedicada a la 

gestió de progames 

educatius per líders 

globals en tecnología. 

Fundació Inlea dóna suport a la crea-

ció d’empreses i a emprenedors. 


