
dia 10
9.00 - 9.30 h - Inauguració institucional
9.30 - 11.00 h - Conferència: “Trajectòria 
emprenedora d’èxit”. 
Conferenciant: Sr. Vicenç Grande. 
11.00 - 11.30 h - Descans
11.30 - 12.00 h - Presentació de les bases 
del concurs d’idees innovadores patrocinat pel 
grup empresarial Drac i Càtedra Bancaja Joves 
Emprenedors - UIB i del Joc organitzat pel
CEEI-IDI. 
12.00 - 14.00 h - Conferència: “Trajectòries 
empresarials d’èxit”.
Conferenciant: Sr. Juan Antoni Horrach (Galeria 
Horrach Moyà) i Sr. Antoni Horrach (Hoteles HM).

17.30 h - 19.00 h - Conferència: “Trajectòria 
emprenedora d’èxit: Planeta Web”. 
Conferenciant: Sr. Antoni Pascual.
19.00 h - 19.30 h - Descans
19.30 h - 21.00 h - Conferència: “Trajectòria 
emprenedora d’èxit: Brújula”. 
Conferenciant: Sr. José Luis Vidal.
Lloc de Celebració: Sala d’Actes de l’Edifici 
Gaspar Melchor de Jovellanos (Campus Palma-UIB).

dm dia 11

Dia de l’Emprenedor de les Illes Balears
És un esdeveniment organitzat per la 
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, a 
través del CEEI Balears, amb la col·laboració 
del nombroses entitats locals i nacionals, 
entre les que hi figura l’Escola Universitària 
d’Estudis Empresarials de la UIB. La iniciativa 
ve impulsada per la DGPYME dintre del projecte 
"Emprendemos Juntos". 
En el dia trobaràs un conjunt divers d’activitats 
destinades a recolzar a l'emprenedor.
Al llarg d’aquest dia els inscrits podran 
participar en els: tallers, conferències, taules 
rodones, sessions plenàries amb ponents 
coneguts a nivell nacionals i concursos.

+ informació: www.diadelemprenedor.com

9.30 h - 11.00 h - Conferència “Trajectòria 
Emprenedora d’èxit en el sector agrari”. 
Conferenciant: Sr. Joan Company.
11.00 - 11.30 h - Descans
11.30 - 14.00 h - Taula rodona “Nous productes 
pel finançament de l’emprenedor”, amb la 
participació de: Sr. Antoni Solans Barceló (Director 
Àrea d’Empresa de Caixa d’Estalvis de Balears 
-“Sa Nostra”), Sr. Sergio Pérez Merino (Analista 
d’Inversions de Caixa Capital Risc - “La Caixa”), 
Sr. Antoni Amengual (Director d’Àrea de Coordinació 
i Xarxa d’Oficines de Colonya Caixa d’Estalvis de 
Pollença), Sr. Salvador Arévalo (Director d’Empreses 
de la Territorial de Balears Banco Santander),
Sr. David Pérez Renovales (Director de la
”División Pymes” de Bankinter), Sr. Antonio de 
Parellada Duràn (Director General de Caixa Rural 
de Balears).
Moderador: Sr. Jaime Gª de la Rosa Homar (Director 
Comercial de la Societat de Garantia recíproca ISBA).
Lloc de Celebració: Sala d’Actes de l’Edifici Gaspar 
Melchor de Jovellanos (Campus Palma-UIB).

9.30 - 11.00 h - Conferència “Trajectòria 
empresarial d’èxit en el sector turístic”.
Conferenciant: Sr. Álvaro Middlemann. 
11.00 - 11.30 h - Lliurament dels premis als 
millors expedients acadèmics dels estudis 
d’Empresarials curs 2006/07 patrocinat pel 
Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Balears (COTME).
11.30 - 12.30 h - Descans
12.30 - 13.30 h - Conferència “Trajectòries 
empresarials en Sectors emergents i 
innovadors”.
Conferenciants: Sr. Pedro Roser (Dome 
Consulting) i Sr. Juan Ochogavía (Site5).
13.30 - 14.00 h - Clausura
Lloc de Celebració: Sala d’Actes de l’Edifici 
Gaspar Melchor de Jovellanos (Campus Palma-UIB).

dia 14dv

dc
dj dia 12-13

IV Fòrum de l’Ocupació Universitat de les Illes 
Balears (activitat reconeguda amb 1 crèdit de 
lliure configuració).
Durant aquests dos dies es realitzaran les 
següents activitats:
•Cafè col·loquis amb diverses empreses.
•Presentacions d’empreses.
•Taules Rodones sobre sortides professionals.
•Talles d’orientació i assessorament 
professional.

+ Informació: www.forumuib.com

22 de maig

VIDEOCONFERÈNCIA
Les activitats programades pels matins dels 
dies 10, 11 i 14 seran retransmeses per 
videoconferència a les seus Universitàries de 
Menorca i d’Eivissa i Formentera.
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Nom__________________________Llinatges_________________________
_______________________________________________________________
DNI____________________________________________________________
Adreça electrònica_______________________________________________
Telèfon contacte_________________________________________________

IV SETMANA DE L’EMPRENEDOR I L’EMPRESA

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

A efectes d’organització, i atès que per determinades activitats hi ha 
places limitades, resulta necessari indicar si:

Voldria participar a l’activitat:  

- Organitzada per l’IMFOF del dia 11 de març        

- Del dia de l’Emprenedor del dia 22 de maig
(si bé el programa per aquest dia està pendent   			 
de confecció, és precís conèixer la seva intenció 	
d’assistir-hi)

SITUACIÓ LABORAL

Estudiant de:____________________________________________________

Faig feina a:_____________________________________________________

Altres:__________________________________________________________

SI	     NO

SI	     NO

 16.00 - 20.00 h - Taller-Activitat Lúdica “Bota 
de l’aula a la teva empresa” Places Limitades!
Moderat per l’IMFOF.
Lloc de Celebració: Aula de Graus d’Economia 
i seminaris (SB01, SB02, SB03 i SB04) de 
l’Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
(Campus Palma-UIB).



L’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UIB, el 
CEEI-Balears i la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors- 
Universitat de les Illes Balears, convençuts de la importància 
que té per a la societat de les Illes Balears comptar amb 
emprenedors i empreses organitza la IV Setmana de 
l’Emprenedor i l’Empresa amb l’objectiu de donar a conèixer 
tota la informació sobre la manera com s’ha de muntar una 
empresa: des dels primers passos que s’han de seguir per 
a constituir-la, la informació de les entitats públiques i 
associacions que ofereixen serveis a l’emprenedor, fins a 
exemples -molts- de joves empresaris i emprenedors que, 
a dia d’avui, han creat una empresa i han optat per l’autoocupació.

DIRIGIT A
Tots els estudiants de la UIB interessats en la matèria, així 
com també a empreses i empresaris i a totes aquelles 
persones que tinguin inquietuds empresarials o vulguin posar 
en marxa el seu projecte empresarial.

Preu: 10 euros.
Podeu efectuar l’ingrés al núm. 2051-0151-67-1048857279, 
indicant com a motiu: “IV setmana emprenedor”, una vegada 
efectuat l’ingrés podeu enviar-ne el resguard juntament amb 
el formulari d’inscripció al fax: 971 172 064 o lliurar-ho al 
Servei d’Informació (edifici Ramon LLull) o enviar-ho a l’adreça 
electrònica: informacio@uib.es 
Penseu que hi ha places limitades i fins que no es lliuri el 
resguard de pagament no es considerarà realitzada la inscripció. 
+ informació: www.uib.es/informacio

INSCRIPCIÓ

Col·laboren:

Organitza:

del 10 al 14 de març de 2008

I DE L’EMPRESA

IV

Escola Universitària
d’Estudis Empresarials

Al llarg de totes les activitats es durà un control d’assistència 
i es concediran crèdits de lliure configuració en funció del 
nombre d’hores d’assistència a les activitats programades 
pels dies 10, 11 i 14 de març i 22 de maig de 2008
(d’1 a 3 Crèdits, les activitats desenvolupades en el marc 
del IV Fòrum de l’Ocupació computen apart):
1 crèdit de lliure configuració, si l’alumne participar en 
activitats per un total de 10 hores.
1,5 crèdits de lliure configuració, si l’alumne participar en 
activitats per un total de 15 hores.
2 crèdits de lliure configuració, si l’alumne participar en 
activitats per un total de 20 hores.
2,5 crèdits de lliure configuració, si l’alumne participar en 
activitats per un total de 25 hores.
3 crèdits de lliure configuració, si l’alumne participar en 
activitats per un total de 30 hores.
A més, els alumnes que s’inscriguin al IV Fòrum de l’Ocupació 
Universitat de les Illes Balears podran obtenir 1 crèdit de 
lliure configuració addicional.
Es lliurarà un certificat als assistents a la IV setmana de 
l’Emprenedor i l’Empresa.

CONCESSIÓ DE CRÈDITS DE LLIURE CONFIGURACIÓ

I DE L’EMPRESA

IV

Inscriu-te!: 22

Escola Universitària
d’Estudis Empresarials
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