
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINA ÉS LA TEVA VISIÓ? REALISTA, CREATIVA, AVANTGUARDISTA, INNOVADORA, 
LLUITADORA, SOMIADORA… No importa quina sigui la teva visió, totes poden ser oportunitats 
empresarials. 
La Facultat d’Economia i Empresa, juntament amb altres institucions col·laboradores, organitza la 
sisena edició de la Setmana de l’Emprenedor i l’Empresa, amb l’objectiu de: 

� Conèixer experiències empresarials amb èxit; els principals entrebancs i com superar-los 
� Identificar les diferents institucions i programes que donen suport a les iniciatives 

empresarials. 
 

Vine a la VI SETMANA DE L’EMPRENEDOR I L’EMPRESA A LA UIB! Un espai i un moment en què la 
gent emprenedora compartirà amb vosaltres els seus coneixements, les seves experiències, i podràs 
aprendre tot el que cal per, en un futur pròxim, ser tu qui emprengui una aventura empresarial o de 
negoci. 

Programa d’activitats de 2010: 15 hores amb diferents activitats: conferències, taules rodones i 
tallers, dels quals podràs gaudir. T’ho perdràs? 

Crèdits de lliure configuració: s’ha sol·licitat a la Comissió Acadèmica 1,5 crèdits de lliure configuració 
(al llarg de les sessions es farà un control d’assistència). 

Preu: comunitat universitària i estudiants: 5 euros; formació permanent de professorat i altres: 10 
euros.  
Inscriu-t’hi per assegurar-te la plaça! 
Fes l’ingrés al compte número: 2051-0151-67-1048857279 (“Sa Nostra”), indicant com a motiu VI 
Setmana de l’Emprenedor, una vegada efectuat l’ingrés, pots enviar-ne el resguard juntament amb el 
formulari d’inscripció que t’adjuntam (i que també trobaràs a la pàgina web: fee.uib.es) al número de fax: 
971 17 13 53 o lliurar-lo als serveis administratius de l’edifici G. M. de Jovellanos (a l’atenció de Xisca 
Pujol o Marilén Munar) o al Servei d’Informació de la UIB (edifici Ramon Llull) o a l’adreça electrònica: 
xisca.pujol@uib.es. Pensa que hi ha places limitades, i fins que no es lliuri el resguard de pagament no es 
considerarà realitzada la inscripció. 
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Del 19 al 22 d’abril de 2010 

VI  



Dia 19 
12-12.15 h. Inauguració (sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya) 
12.15-14 h. Obra de teatre patrocinada per la Càtedra Bancaja-UIB Emprenedors: 
Yoemprendotuemprendeselemprende (sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya) 
Companyia de teatre: Imagonem. 
Director de l’obra: Erick Burger 
El món de l’emprenedor: un món engrescador, complicat, divertit…,.tot això i més és el que la companyia de teatre escenifica en 
l’obra. L’espectador tindrà l’oportunitat de reflexionar sobre què implica emprendre una aventura empresarial. 
Vine i gaudeix de l’espectacle…! 
16-18 h. Taller: «La teva targeta de presentació: CV i preparació de l’entrevista personal» (Aula de Graus d’Economia de 
l’edifici G. M. de Jovellanos) 
Organitzat per: DOIP (Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes 
Balears) 
Saps com has de preparar un currículum i una entrevista personal? Coneixes les habilitats i competències que valora el món 
empresarial? Aquests aspectes seran analitzats al taller. 
Perquè no perdis cap oportunitat…, assisteix al taller! Places limitades 
 
Dia 20  
10.30-11.30 h. Conferència: «Mercadona: una empresa de distribució top d’àmbit mundial» (sala d’actes de l’edifici Gaspar 
Melchor de Jovellanos) 
Conferenciant: senyora Francesca Planells (directora de Relacions Externes a les Illes Balears de Mercadona) 
Mercadona… qui no coneix aquesta cadena de supermercats que ha aconseguit situar-se com una de les principals empreses de 
distribució en l’àmbit internacional? 
Acosta’t i tindràs l’oportunitat d’aprendre algunes de les claus del seu èxit… 
11.30-12 h. Estand: T’interessa. 
Punt d’informació sobre el món de l’emprenedor i l’emprenedoria. 
12-13.30 h. Conferència: «De Montuïri a la conquesta del món: innovació en el negoci familiar» (sala d’actes de l’edifici 
Gaspar Melchor de Jovellanos) 
Conferenciant: senyor Gabriel Sampol (president de Sampol Ingeniería y Obras) 
Sampol, una empresa familiar que ja té 75 anys. El senyor Gabriel Sampol, emprenedor i empresari que ha conquistat el món 
innovant, serà qui ens donarà les explicacions per entendre una trajectòria empresarial d’èxit.  
Una excel·lent oportunitat d’aprendre molt de qui té totes les habilitats per haver sabut situar una empresa familiar 
mallorquina en el pla internacional.… 
No t’ho perdis! 
13.30-14 h. Reconeixement de la Facultat d’Economia i Empresa al senyor Gabriel Sampol per l’èxit aconseguit al front 
de l’empresa Sampol Ingeniería y Obras. 
 
Dia 21  
12-13.30 h. Presentació d’empreses: «Identificació dels perfils professionals del futur» (Aula de Graus d’Economia de 
l’edifici G. M. de Jovellanos) 

Ponents:senyor Miguel Trémula i senyor Miquel Àngel Serra (Garrigues), senyor Fernando Martínez, senyor Manuel Cuest i 
senyor David Rodríguez (Deloitte). 
Organitzat per: DOIP (Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes 
Balears) 
Els responsables del departament de recursos humans / consultors de dues empreses reconegudes en el món empresarial ens 
aporten algunes respostes per conèixer quins són els perfils professionals del futur. 
A qui no li agradaria fer feina en aquestes empreses? Assisteix a la presentació i tindràs una oportunitat. 
16-19 h. Taller: «Descobreix les habilitats de l’emprenedor» (Aula de Graus d’Economia de l’edifici G. M. de Jovellanos) 
Organitzat per: IMFOF  
Mitjançant una metodologia dinàmica i innovadora el taller permetrà: 

� Ajudar a reconèixer i a identificar noves oportunitats comercials d’un mercat concret. 
� Identificar les habilitats que ha de tenir l’emprenedor per aconseguir l’èxit. 
� Valorar la importància de desenvolupar les idees del pla d’empresa. 

Sens dubte una oportunitat per divertir-te i al mateix temps aprendre més del que t’imagines! Places limitades 
 
Dia 22 
12-12.15 h Lliurament als millors expedients LADE i ECO 2009 per Rotary. 
12.15-14 h. Taula rodona: «Lliçons d’una vida emprenedora» (sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) 
Ponents: senyor Miquel Vaquer, president d’Oxidoc, senyor Guillem Ramis d’Ayreflor, director gerent de GRDAR Diseño, 
senyor Jaume Vidal, director gerent de Sunny.Jobs. 
De la mà d’alts directius que han estat i són emprenedors, coneixeràs els camins per assolir èxits. 
Una oportunitat per aprendre que tu també pots aconseguir-ho; t’ho perdràs? 
16-18 h. Taller: «  Les competències essencials de l’emprenedor» (Aula de Graus d’Economia de l’edifici G. M. de Jovellanos) 
Organitzat per: FUEIB 
Un taller que ofereix l’oportunitat de que els assistents autodiagnostiquin les seves competències i el seu estil emprenedor, al 
temps que podran realitzar un balanç dels punts forts i febles, i, conseqüentment, elaborar un eficient pla de treball.  
Val la pena! No t’ho perdis! Places limitades. 
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