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8.30 - 9 h 

Acreditacions
Registre i entrega d'acreditacions

9 -9.30 h 

Benvinguda institucional

9.30 - 11 h

Conferència inaugural
“Perquè tot és possible” a càrrec de Pau Garcia-Milà, emprenedor i 

empresari fundador d’eyOs i IdeaFoster.

11 - 11.30 h

Pausa Cafè

11.30 – 13 h

Sessions paral·leles
“Noves eines i tendències en màrqueting digital al 2016” a càrrec de 

Jordi Ordoñez, consultor ecommerce amb 15 anys d’experiència en 
projectes online.

“Emprenedoria social” a càrrec de l’emprenedor social Marcel Abbad, 
especialista en microfinances, creador de MACS Consultoria Social i de la 

fundació Oportunitas. 

“Youtube i la publicitat creativa” a càrrec de Miguel Ángel Rodríguez, 
creatiu i Youtuber especialitzat en cuina.

13 - 14 h

 “Lean Startup: 
emprendimiento ágil”

A càrrec d’Alfonso Prim, COO i fundador Innokabi.

14 – 15 h

Còctel Networking
            Dinar a peu dret amb pagament previ (10,30 €)

15 - 16 h
Tertúlia sobre 

“Oportunitats al territori”
Choni Fernández, dtra. serveis centrals i compres, logística, assessoria 

jurídica i responsabilitat corporativa de PortAventura World.

Joan Antón, director d’allotjament del Càmping Resort Sangulí Salou i del 
Cambrils Park Resort, del grup d’empreses Blasi.

Sara Pérez, Mas Martinet Viticultors i Venus La Universal.

Francesc Roca, conseller delegat d'Educació, Ocupació i 
desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Tarragona (responsable 
institucional dels programes de desenvolupament local relacionats amb 

el llegat dels Jocs Mediterranis 2017).

16 - 17.30 h

Conferència de cloenda
“ El Decálogo+1 de la Comunicación en Femenino” a càrrec de Gemma 

Cernuda, sòcia fundadora de Ellas deciden, la 1a agència d’estratègia de 
marca en femení d’Espanya. És especialista en branding, escriptora, 

contertuliana, columnista, mentora i co-directora del Fòrum BCN Dona i 
Esport.

17.30 h 

Cloenda institucional 
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Conducció de la jornada i moderació de la tertúlia 
a càrrec de Jordi Gil, periodista de TV3. 

#DiaEmp2016


