
Ets emprenedor? 
Gaudeix de la 

mentoria de la UOC 
per a impulsar
el teu negoci

HUBBIK

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Dia 3 de maig
Auditori Diputació
C. Pere Martell, 2 · 43001 Tarragona

16.00 h. Taller «Aquil·les també emprèn»
Es realitzaran tallers per a cadascun dels perfils 
emprenedors (en gestació, en desenvolupament 
i en acceleració) amb la metodologia LEGO® 
SERIOUS PLAY®, per tal de detectar la necessi-
tat que cada projecte particular requereixi per a 
evolucionar amb èxit. Amb l’objectiu d’identificar 
quin és el taló d’Aquil·les en l’impuls de cadascun 
dels negocis, es desenvoluparan una sèrie de 
tasques col·laboratives dirigides per experts.

18.00 h. Presentació de HUBBIK
Benvinguda. Diputació de Tarragona
Sr. Àlex Grau, director de l’Àrea de Recursos 
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació

Serveis de HUBBIK per a l’emprenedoria
Explicació de les metodologies que es fan servir 
a la UOC per a impulsar l’emprenedoria, amb la 
participació de les persones clau del projecte i 
amb Georgina Pujol com a conductora.

19.15 h. Fi

INSCRIPCIONS
Cal que ompliu el full d’inscripció i l’envieu per 
correu electrònic a pao@dipta.cat.

MÉS INFORMACIÓ
Emprenedoria. Polítiques Actives d’Ocupació.
Tel. 977 296 691 · pao@dipta.cat
Pg. Sant Antoni, 100  · 43003 Tarragona

Què és HUBBIK?
Una plataforma de la UOC que centralitza serveis que 
s’executen en xarxa en els àmbits de la recerca, la innovació, 
la transferència i l’emprenedoria a tota la comunitat UOC.
HUBBIK disposa d’una xarxa d’experts que proporciona 
suport en les diferents etapes del procés emprenedor. 

Què ofereixen aquestes jornades?
Tallers especialitzats en la generació d’idees de negoci, 
el desenvolupament i l’acceleració d’empreses que la 
UOC ofereix en aquest àmbit d’una manera participativa 
i innovadora.

A qui va dirigit?
A totes les persones emprenedores del Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre interessades en la generació d’empreses, 
independentment de si el seu projecte de negoci es troba en 
fase de gestació, de desenvolupament o d’acceleració.

L'ECOSISTEMA INNOVADOR 
D'EMPRENEDORIA DE LA UOC

ORGANITZA:

Dia 26 de maig
Aules de formació de la Vall de l’Arrabassada
C. Carles Riba, 6 · 43007 Tarragona

9.00 h. Tallers HUBBIK per a emprenedors
Celebració de tallers en paral·lel, dissenyats per a donar resposta a les 
barreres d’actuació durant les fases de gestació, desenvolupament i 
acceleració d’un negoci.

Taller Lean Start Up i creativitat d’idees 
Albert de Anta, soci de Tseotse
Conèixer els avantatges i beneficis de desenvolupar un producte mínim viable 
(PMV), estratègies PMV i casos reals. Aprendre tècniques per a impulsar la 
creativitat, la innovació i el valor diferencial en un producte/servei.
Taller Cerca de finançament 
Juan Alvarez de Lara, Founder Seed&Click CFP / Seed&Click Angel Network
Preparació de projecte per a cercar finançament alternatiu i exploració de noves 
vies de finançament: crowdfunding (què és?, com funciona?, tipologia de 
plataformes, què cal tenir en compte per a tenir èxit) i angel investing (business 
angels: qui són, què fan, per què ho fan, com apropar-s’hi, xarxes d’inversors 
AEBAN, selecció d’oportunitats d’inversió).
Taller Comunicació efectiva 
Romà Andreu, soci fundador i gerent de Tseotse
Aprendre l’estructura i contingut de les presentacions d’alt impacte mitjançant 
tècniques de storytelling. Aprendre habilitats de comunicació verbal i no verbal 
en un entorn formal i informal.

12.30 h. Pausa

13.00 h. Inspira’t! Xerrada motivacional
Joaquim Espinosa, Radio City Group, guanyador del Premi Emprèn i 
Sorprèn de la Diputació de Tarragona

13.45 h. Cloenda - Diputació de Tarragona
Sr. Àlex Grau, director de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques 
Actives d’Ocupació
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