
COORDINADORS

C. Domingo, M. Martín, J. Mogas i X. Ponce

ORGANITZACIÓ

LLOC

Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa

Av. Universitat, 1. Reus.

MÉS INFORMACIÓ A

www.fee.urv.cat 

www.urv.cat/catedres/innovacio_empresarial

AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE

eSPORTS 
QUAN UN VIDEOJOC 

PASSA A SER UN NEGOCI DE MASSES

Sala de Graus
Facultat d’Economia i Empresa

16:00 h.
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innovacio.empresa@urv.cat

XXII SIMPOSI D’ECONOMIA

Dijous, 26 d’abril



XXII SIMPOSI D’ECONOMIA

PRESENTACIÓ PROGRAMA

XXII SIMPOSI D’ECONOMIA

La indústria del videojoc es posiciona any rere any com una

de les principals i més prolífiques a nivell global, per

ingressos, creixement i oportunitats professionals.

Dins d'aquests camps s'ha generat una indústria paral·lela, els

eSports. L’exponencial creixement de la indústria dels eSports

està generant un fort interès tant en la societat com en el món

empresarial, especialment en l’àmbit de l’esport i del patrocini.

La creació de lligues professionals, club esportius

professionalitzats, o que els eSports puguin convertir-se en

esport olímpic en els Jocs Olímpics de París, n´és un

exemple del creixent interès.

L’objectiu del simposi d’economia d’aquest any és donar a

conèixer quin és el present i quines són les perspectives de

futur dels eSports, i reflexionar sobre les possibilitats laborals

que es desenvolupen dins dels esports electrònics.

Dijous, 26 d’abril

16:00

Carles Murillo

Catedràtic d’Economia Aplicada (UPF)

President de l'Associació Espanyola d'Economia de l'Esport

CONFERÈNCIA: “La indústria dels eSports”

16:30

17:00

CONFERÈNCIA: “eSports: de la cambra de casa als estadis”

17:30

TAULA RODONA: “Ser jugador d’eSports”

CLOENDA
18:00

Domingo Garcia (Responsable competicions Nàstic eSports)

José M. Andreu (Director Màrqueting i Marca Nàstic)

Andoni Payo ( jugador del Movistar Riders)

Malix (jugador del Nàstic eSports)

PARTIDA D’EXHIBICIÓ FIFA

Andoni “Vasco” Payo 
Campió Barcelona Games World,  Gamergy i Madrid Gaming Experience

Jordi Roquer i Dorca

Conseller Delegat de l’agència de comunicació

i esdeveniments SevenMila. Propietària de l’equip

KIYF eSports Club


