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VIII SETMANA DE L’EMPRENEDOR I L’EMPRESA 

Del 24 al 27 d’abril de 2012 - Universitat de les Illes Balears - 1,5 crèdits de lliure configuració 

«El futur pertany a qui creu en la bellesa dels seus somnis» (Eleanor Roosevelt) 
«Un emprenedor veu oportunitats allà on altres només veuen problemes» (Michael Gerber) 

«Només triomfa en el món qui s’aixeca i cerca les circumstàncies i les crea si no les troba» (George Bernard Shaw) 
 
OBJECTIU 
 

En el context econòmic actual, emprendre és una aposta valenta i necessària. La Facultat d’Economia i Empresa, amb la col·laboració d’altres institucions i la 
d’empreses i empresaris, organitza la VIII Setmana de l’Emprenedor i l’Empresa de la UIB, 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 constituir-la, passant per 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. 

A la VIII Setmana de l’Emprenedor i l’Empresa de la UIB hi participaran importants figures en el panorama de les Balears en el món de l’empresa i de la 
política. Entre tots, que debatran moltes qüestions al voltant de la important figura empresarial, se cercarà analitzar les claus per a l’emprenedoria en aquesta difícil conjuntura 
econòmica. Al mateix temps es mostraran casos d’èxit i projectes innovadors de persones concretes que en un moment determinat varen decidir ser valentes per emprendre. 

Durant la VIII Setmana de l’Emprenedor i l’Empresa, podràs: 
 Formar-te: fomentar la cultura emprenedora. 
 Conèixer altres possibilitats per al teu futur: una primera reflexió sobre l’autoocupació com a alternativa per a la inserció al mercat laboral. 
 Informar-te: sobre la manera com pots crear una empresa. 
 Rebre suport: conèixer aquelles institucions que poden donar assessorament a l’hora de crear una empresa o de dur a terme un projecte empresarial. 
 

DESTINATARIS 
Tots els estudiants de la UIB interessats en la matèria, com també empreses i empresaris i totes aquelles persones que tinguin inquietuds empresarials o vulguin 

posar en marxa el seu projecte empresarial. 

 
QUÈ ESPERES? INSCRIU-T’HI! Segueix les instruccions de la butlleta d’inscripció. IMPORTANT: Hi ha places limitades!    +informació: 
fee/uib/es/activitats 

 
COL·LABORADORS: 
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DIMARTS, 24 D’ABRIL DE 2012 

12.30-13 h. INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL DE LA VIII SETMANA DE 
L’EMPRENEDOR I L’EMPRESA, amb la participació de la Dra. Montserrat Casas, 
rectora de la UIB, el Sr. César Pacheco, director general de Comerç i Empresa del Govern de 
les Illes Balears, el Sr. Joan Gual, president de la Cambra de Comerç, la Sra. Esperança 
Crespí, regidora de l'Àrea Delegada de Comerç, Treball i Joventut, Ajuntament de Palma, i la 
Sra. Margalida Payeras, degana de la Facultat d’Economia i Empresa. 

13-13.15 h. HOMENATGE PÒSTUM AL SR. MIQUEL LLADÓ: TOTA UNA VIDA 
DEDICADA A EMPRENDRE. 
 
13.15-14 h. CONFERÈNCIA: «Receptes per iniciar i consolidar una empresa»,  
Sr. Bartomeu Sbert, director general del Grup Cursach. 
 
16-19 h. TALLER DEL DOIP: «Com podem fer un bon CV. Com cal comportar-se en 
una entrevista». A càrrec de la Sra. Pepi Villoslada. Aula de Graus d’Economia. 

 
DIMECRES, 25 D’ABRIL DE 2012 

16-20 h. TALLERS PARAL·LELS: Tria l’opció que més t’agradi! Places 
limitades! T’ho perdràs? 

� Taller «El desafiament d'emprendre. Taller outdoor per al desenvolupament 
d'habilitats per a emprenedors». Organitzat per la Càtedra Bancaja-UIB de 
Joves Emprenedors, a càrrec del Sr. Antoni Columbram, de DIREX. Aula 
de Graus d’Economia. 

� Taller de la FUEIB: «Formes jurídiques i tràmits per a la constitució de 
l’empresa», a càrrec de la Sra. Gabriela Dinkova, tècnica de l’OTRI. Aula 
de professors d’Economia. Edifici G. M. de Jovellanos, UIB. 

 
DIJOUS, 26 D’ABRIL DE 2012 

11-12 h. TAULA RODONA: «Casos d’èxit per emprendre i créixer en temps 
difícils: 10 minuts per conèixer cada història i les seves claus», amb la 
participació de: Sr. Baltasar Servera, Tiberi Catering, Sr. Xavier Fuster, Sporting Fitness 
Group, Sr. José María Silgado, Consultoria Innovadora, Sra. Marta Bonet, Rebuzzna 
Comunicación, i Sra. M. del Mar Socias, 3+1 Innovació Gastronòmica. 

           Presentació: Margalida Payeras. Moderadora: Maria Antònia Garcias. Sala de 
Graus de l’edifici G. M. de Jovellanos. 

12 h. «EL SUPORT INSTITUCIONAL DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS A 
L’EMPRENEDORIA». Amb la participació del Sr. Josep I. Aguiló, vicepresident 
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern de les Illes Balears. 
 
12.45 h. RECONEIXEMENT DE LA FEE A LA TRAJECTÒRIA EMPRESARIAL 
D’ÈXIT EN EL SECTOR VINÍCOLA del Sr. Josep Lluís Roses Ferrer, de Bodegas J. 
L. Ferrer: 80 anys d’èxit. Relator: Dr. Antoni Bennàssar. 
 
13.10 h. HOMENATGE PÒSTUM AL SR. BERNAT OLIVER: TOTA UNA VIDA 
DEDICADA A EMPRENDRE EN EL MÓN DE L’EDUCACIÓ I L’EMPRESA. 
Relator: Sr. Bartomeu Nadal i Sr. Llorenç Mulet. 
 
 
16-20 h. TALLERS PARAL·LELS: Sens dubte una oportunitat per aprendre més del que 

t’imagines d’una manera divertida. Tria l’opció que més t’agradi! Places limitades! T’ho 
perdràs? 
� Taller organitzat per PalmaActiva: «Blocs constructius per crear la teva empresa», a 
càrrec de la Sra. Ana Belén Nieto, tècnica de PalmaActiva. Aula de Graus d’Economia. 
AB01, AB03. 
� Taller de la FUEIB: «Com finançar-se? Les vies de finançament empresarial», a 
càrrec del Sr. Antoni Amengual, tècnic de l’OTRI. Aula de professors d’Economia. Ed. 
G. M. de Jovellanos. 

 
DIVENDRES, 27 D’ABRIL DE 2012 

 
12-14 h. TAULA RODONA TÈCNICA: «Les claus per emprendre en temps difícils», 
amb la participació de la Cambra de Comerç, l’Associació de Joves Empresaris de les 
Balears, l’ISBA, el DOIP, el ParcBIT i PalmaActiva. 
 
14 h. CLOENDA DE LA VIII SETMANA DE L’EMPRENEDOR I L’EMPRESA, a 
càrrec del Sr. César Pacheco, director general de Comerç i Empresa, i la Sra. Margalida 
Payeras, degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB. 

PROGRAMA DE LA VIII SETMANA DE L’EMPRENEDOR I L’ EMPRESA 
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VIII SETMANA  DE L’EMPRENEDOR  I L’EMPRESA  - BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 

 
Nom: ...................................................................................................... Cognoms: ....................................................................................................................................................... 
 
Alumne de la UIB                       Estudis: ...........................................................      Curs:..................... 
 
Professional                         Empresa: .................................................................................... 
 
E-mail:                Fax:  
 
Sol·licitud de certificat d’assistència a la VIII Setmana de l’Emprenedor i l’Empresa  
Sol·licitud de certificat de crèdits de lliure configuració per la VIII Setmana de l’Emprenedor i l’Empresa  

 
A EFECTES ORGANITZATIUS, indicau amb una X ELS TALLERS a què pensau assistir: 

Taller del DOIP, dimarts 24 d’abril: «Com podem fer un bon CV. Com cal comportar-se en una entrevista» 
 

Taller de la Càtedra Bancaja-UIB de Joves Emprenedors, dimecres 25 d’abril*: «El desafiament d'emprendre. Taller outdoor per al 
desenvolupament d'habilitats per a emprenedors» 

 

Taller de la FUEIB, dimecres 25 d’abril: «Formes jurídiques i tràmits per a la constitució de l’empresa» 
 

Taller de PalmaActiva, dijous 26 d’abril: «Blocs constructius per crear la teva empresa»  

Taller de la FUEIB, dijous 26 d’abril: «Com finançar-se? Les vies de finançament empresarial»  
* Dels tallers organitzats per a dimecres i dijous només podeu triar-ne un. Així mateix recordau que als tallers les places són limitades. 

 
 
 

IMPORTANT! INSCRIPCIÓ 

1. Enviau la butlleta d’inscripció per fax (971 17 13 53) o correu electrònic (xisca.pujol@uib.es). 
2. Rebreu un missatge per correu electrònic per confirmar la reserva de la plaça. Resulta imprescindible indicar a la butlleta d’inscripció l’adreça electrònica i el telèfon de contacte.  
3. Una vegada confirmada la reserva de la plaça, tindreu un termini d’un dia per formalitzar el pagament de la quota d’inscripció (5 euros si sou alumne de la UIB / 10 euros si sou professional) al número de 

compte 2051-0151-67-1048857279. Cal indicar el nom del participant i com a concepte de pagament: VIII SETMANA DE L’EMPRENEDOR I L’EMPRESA. 
4. S’ha d’enviar per fax (971 17 13 53) o correu electrònic (xisca.pujol@uib.es) el justificant del pagament. 

 

 

 

 

  

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 
 


