
                        

  
 

Dinar Club de l’Emprenedor 
 

Amb Exploratgn.cat 

El dia 18 de juny de 2015 a les 14:00 

El proper dijous dia 18 de juny realitzarem una nova edició del dinar del Club de l'Emprenedor 
on ens reunirem tots aquells interessats en emprenedoria per compartir i debatre de manera 
informal experiències i opinions sobre aquesta àmbit.  
 
En aquesta ocasió hem convidat a participar a Barbara Vastenavond (Dendermonde, Bèlgica, 
1977), fundadora d’Exploratgn.cat i impulsora del festival Petits Artistes. 
ExploraTgn.cat va néixer a finals del 2008 amb l’objectiu d’oferir a les famílies amb nens de 0 
a 12 anys idees per fer amb la canalla al sud de Catalunya. A través del seu e-zine 
(www.exploratgn.cat), es fa una selecció setmanal acurada d’activitats, rutes, fires i 
restaurants idonis per anar amb nens. 
Al 2012 s’engega de forma conjunta amb Cossetània Edicions la col·lecció Excursions amb 
nens des d’una àrea de pícnic. 
Finalment l’any 2013 l’aposta per la difusió del territori es consolida amb el Festival Petits 
Artistes (http://petitsartistes.cat/), una plataforma on les entitats vinculades al món de la 
cultura, les arts, la natura, les ciències i la tecnologia es donen trobada per a que famílies amb 
nens descobreixin de primera mà què ofereix el territori per a ells. L’objectiu és oferir un entorn 
lúdic però alhora didàctic, on la cultura maker del “Learn By Doing” i el “Do It Yourself” hi tenen 
un paper rellevant. 
 
La darrera edició del festival es va dur a terme el cap de setmana del 16 i 17 de maig al 
Càmping Tamarit Park Resort i va suposar un èxit rotund amb mes de 1000 inscrits. En aquest 
punt del recorregut, està més que clar que el que una vegada va ser una idea i un somni, 
clama ser un projecte d’emprenedoria consolidat amb una trajectòria provada. 

 

 
 
Lloc:  Restaurant Hotel Reus Park 

C/ Jaume Vidal i Alcover 7 
43204 Reus 

 

Inscripcions gratuïtes a la pàgina: http://events.urv.cat/go/18065dinarclubemprenedor 
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