2na EDICIÓ!

MOTIVACIÓ
El programa 2na edició NEW TALENT li brindarà coneixements i habilitats que
l'ajudaran a tenir èxit com a gerent creatiu i efectiu en l'accelerat món
empresarial actual, així com a desenvolupar els seus instints emprenedors.
No obstant això, abans que pugui començar a convertir-se en emprenedor, ha
de comprendre què és un emprenedor, què no és i què es necessita per convertirse en emprenedor. També ha de comprendre quina educació, inclosos els títols
d'emprenedor, ajudaran, així com les trampes que ha d'evitar.
Tens curiositat per l'esperit empresarial, però no saps per on començar?
Convertir-se en emprenedor està dissenyat en el programa NEW TALENT per
guiar a persones de totes les edats i orígens a través de el procés de fundació
d'una empresa. Amb centenars de milers d'inscripcions, aquest curs és tan
atractiu i accessible com informatiu.

L’OPORTUNITAT
L’objectiu de NEW TALENT és oferir al talent amb ganes
d’experimentar l’emprenedoria - en un àmbit no
abordat fins ara, el marítim i marí-, un Programa
rigorós d’emprenedoria territorial especialitzada
(Programa primer de pre-acceleració), emmarcat
en el Programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de
Catalunya.
Entitats de reconeguda experiència en acceleració de StartUp’s como ara: la
Federació d’Empresaris del Mar IVEAEMPA , l’Associació Empresarial de
Publicitat, Associació de Polígons dels Plans, el Club Segle XXI o plataformes
com ara el Port de Barcelona o el Port nàutic de Torredembarra, han sumat el
seu coneixement per organitzar i oferir el Primer programa de contingut
merament pràctic d’emprenedoria Blava: Marítima-Marina.

MESURES DE SEGURETAT
Disposarem de amb la distribució dels seients que podran ser ocupats pels
participants (mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres que estableixen
les autoritats sanitàries), així com el còmput de la nova capacitat màxima de les
aules amb aquesta mateixa garantia tenint en compte la distribució i el mínim
normatiu de 2,5 m2 per estudiant.
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CALENDARI DE PROGRAMACIÓ
7 dies amb totes les despeses pagades a un Alberg de Catalunya amb una plantilla
d’excel·lents mentors que els ajudaran a desenvolupar la idea de negoci.
100 hores (10-11-12 octubre, 24- 25 d’octubre i 31- 1 octubre-novembre).
2 dies treballant en les plataformes marítimes dels Ports de Barcelona (pesquer i nàutic)
i del Port nàutic de Torredembarra com a elements de testegi de la idea de negoci.
24 hores (Octubre - novembre)
3 dies en preparatòries dels casos dels projectes.
4hores a l’equip emprenedor (9-23-30 d’octubre )
1 dia de presentació dels treballs. (Desembre)
100 hores tutories entre tots els alumnes (2 sessions a distància
d'obligatòries de 2,5 h)

COMPROMÍS ALUMNES
Assistir com a mínim a el 80% de les classes.
Assistir com a mínim a les 2 Sessions a distància de tutoria de 2,5h cadascuna. La resta és segons
les seves necessitats.
ALUMNE BECAT CONDICIONS
L'alumne que és becat pot accedir a el programa de forma gratuïta. Fins i tot si decideix quedarse a menjar i dormir a l'alberg estan coberts aquestes despeses. No obstant això, sinó realitza el
programa en el 80% perd la beca.

INSCRIPCIONS
Informació i inscripcions
Per inscriure’t al programa segueix els següents passos:
-Omplir aquest FORMULARI
-enviar fotocòpia del DNI/NIE
-Adjuntar CV
-En cas de tenir una idea de negoci explicar-la en 1-2 pàgines
Enviar tots els documents requerits a laiasayol@iveaempa.org
Dubtes sobre la inscripció:
Federació IVEAEMPA
Sra. Laia 93- 323 12 12 / laiasayol@iveaempa.org
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OBJETIU
El programa té com a objectiu mostrar als participants com la creació d'una empresa que
ofereixi solucions tecnològiques als sectors Blaus -Marítims i Marins- és una font
d’ocupació, alhora que els dota de les eines necessàries per estudiar la viabilitat d'una
idea de negoci sorgida d’un repte de mercat.

CONTINGUT
El PROGRAMA formatiu s'imparteix presencialment en metodologia dual combinant
breus sessions de formació teòrica amb mentoratge personal d’aplicació a la idea de
negoci i repte seleccionat. La seva estructura compte en dos grans blocs:

BLOC A: TECNOLOGIA, INNOVACIÓ I NOUS MODELS DE NEGOCI : 70hores
BLOC 1: OPORTUNITATS
I NECESSITATS
- Introducció als Reptes i
Oportunitats en ports

BLOC 2. PLATAFORMES
I TECNOLOGIES
TEMA 1: DADES
1.1 Megadades ('Big data') i
supercomputació
1.2 Realitats Virtual i
Augmentada
1.3 Intel•ligència artificial
1.4 IOT (Internet de les
coses)
1.5 Cloud computin
TEMA 2. INNOVACIÓ DE
PRODUCTES I SERVEIS DE
PETITS PORTS

2.3 Dispositius electrònics i
materials sintètics en les coses
2.4 Materials avançats
2.5 Robòtica
2.6 Logística
TEMA 3. SISTEMES INTEGRATS
3.1 Espai (comunicacions i
observació terrestre via
satèl•lit)
3.2 Modelització d’us eficient
en zones compartides
3.3 Seguretat i domòtica
3.4 Sistema de intel•ligent
d’estacionament de vaixells
(solució del parquímetre per
us)
3.5 Integració de sistemes
logístic a partir del sistema
utilitzat per a les diferents
tipologies d’usuaris

TEMA 4. EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
4.1 Electrificació per
Maquinària Portuària
4.2 Ús de Combustibles
Alternatius per Maquinària
Portuària
4.3 Control del Consum
Energètic
4.4 Il•luminació Eficient
4.5 Aplicació d'Energies
Renovables a Terra
4.6 Blockchain
4.7.Compressors

BLOC 3: MERCAT
MUNDIAL

2.1 Sensors ciberfísics
2.2 Productes i serveis 4.0

BLOC B: PROGRAMA GESTIÓ EMPRESARIAL. 30hores

Bloc
Bloc
Bloc
Bloc
Bloc
Bloc

1. Planificació i iniciativa emprenedora
2. Pla de negoci
3. Comunicació i presentació d’un projecte
4. Gestió administrativa i econòmica-financera
5. Gestió d’equips
6. Aspectes Jurìdics

4

COORDINADORA DEL PROGRAMA

Iolanda Piedra Mañes:

Llicenciada en Economia i Màster d’Auditoria i Màster en prevenció de riscos laborals. És Presidenta del Club
Espanyol XXIe Siècle i Presidenta Honorífica de la Federació Espanyola d’Empresaris Marins (IVEAEMPA). Membre de la Junta de PIMEC i Presidenta
de la Comissió de Dona i Empresa de PIMEC. Forma part del Comitè Executiu del consell Marítim del Mediterrani (MEDAC). Va impulsar la creació
de l’acceleradora del Mar d’IVEAEMPA i l’acceleradora de la Diversitat del Club S.XXI a Catalunya, on ha dut a dut tasques de mentoratge i
acceleració a diferents projectes emprenedors. Es business angels i participa a la Xarxa de Business Angels d’IESE. Ha sigut professora a la
Universitat Autònoma de Barcelona i ESADE.

FORMADORS I MENTORS
Santiago Ordás Jiménez.

Llicenciatura en Marina Civil
(Secció Màquines) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
Diploma d’Estudis Avançats per la UPC, Màster en Prevenció de Riscos
Laborals (Especialitats de Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i
Psicosociologia del Treball) per la UPC i Màster en Consultoria i Gestió
Mediambiental per l’Instituto de Investigaciones Ecológicas. Va ser
Degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona (UPC) del 2010 fins el
2017. Actualment és profesor de la Facultat de Nàutica de Barcelona
(UPC).

Oriol Milà.

Llicenciat en Ciències del Mar, Oceanografia per la
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria (2001),
Màster en
Enginyeria i Gestió Portuària pel Laboratori Enginyeria Marítima (LIMCIIRC), Universitat Politècnica de Catalunya (2005), Máster en
Administració i Direcció d'empreses. MBA per la Universitat Rovira i
Virgili, Tarragona (2015. Des del 2004 és el Director del Port
Torredembarra SA. Ha participat com a ponent a nombrosos seminaris.

Antonio Lopez.

Enginyer Informàtic per la Universidad
Autónoma de Madrid. Des de l’any 2016 és CEO de l’empresa de
domótica Domo4m SA i va treballar a Microsoft com a Global Alliance
Manager fins el 2016. Emprenedor, va ser cofundador de l’start-up
Domo4m.

Josep Lluis de Gabriel i Eroles.

Fundador de
EresMarketing, posant els últims avenços en Màrqueting Autonatizat
i Intel·ligència Artificial a l'abast de les petites empreses. membre del
consell i assessor corporatiu d’estratègia de Intown Group.
Fundadors de Bitlonia. A més d’una llarga carrera profesional com a
profesor a múltiples universitats, universitat Pompeu Fabra,
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pontificia Bolivariana,
Inesdi Digital Business School i mentor a Acc1ó Silicon Valley al
Catalonia Startup Program. Reconeixements i premis, Premi
Publifestival 2011,2013 i 2016, Premi Millor campanya mini 2014,
Premi Aspid 2013. Autor del llibre Internet marketing 2.0, captar y
retener clients en la red.

Marta González Peláez PhD.

Doctora Comunicació i
Ciències socials, Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques,
Diplomada en Turisme, Magister en Direcció d'empreses turístiques,
Magister en creació, producció i direcció d'esdeveniments, Magister
en Diplomacia i protocol de l'Estat i Internacional. Professora de la
Escola EAE Business School i de la escola de Turisme
Ostelea.Formadora In Company. Directiva de LVMH i també a
Recoletos Unidad Editorial.Introductora de la premsa social a
Espanya. Creadora de la seva pròpia consultoria de Comunicació i
Imatge on assessora en l'ampli espectre temàtic de la comunicació.
Ha elaborat projectes per a diferents organitzacions públiques i
privades.

Joan Albà i Tort.

Llicenciat en econòmiques i màster por Esade. CEO
de l’empresa Seed Corporate Finance, S.L. i soci fundador de Flluidra Accelera
el 2014, una aceleradora corporativa de projectes d’emprendedoria.
Des del 2009 és també CEO de l’empresa Opciones Seguras on dur a terme
tasques d’acceleració d’empreses, Business Angel i de Direcció de Planificación
Estratégica i noves tecnologies. És també gestor de la xarxa d’inversors
Business Angels "Fluidra Accelera". Des del 2015 és també mentor de projectes
emprenedors a ESADE Alumni.

Agustí Turull :

Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en
Administració i Direcció d'Empreses (especialitat Màrqueting) per l'Escola
Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE (1980) i Llicenciat en
Direcció i Administració d'Empreses per la UPC (1985). Des del 2012 treballa
com a CEO a l’empresa AGV GLOBAL ABAST. Ha donat classes de temes
Sectorials, Clústers, Empresa i mediambiental a la La Salle URL (15 anys),
d’Estratègia, Màrqueting, Distribució, Logística i Emprenedoria a la UAB (12
anys) i d’Smart city a ACECCAT (4 anys) així com d’Estratègia, Màrqueting,
Distribució , Logística i Emprenedoria a la University College Barcelona (2 anys).

Ignasi Sayol: Membre del Comitè Executiu de PIMEC, i president de PIMEC
Logística i del Clúster Logístic de Catalunya, que té com a missió millorar la
competitivitat de la petita i mitjana empresa mitjançant la vertebració i
modernització de les cadenes de subministrament. Nascut a Cornellà de
Llobregat (Barcelona), Sayol és Enginyer electrònic per la Universitat Ramon Llull
i de telecomunicacions per la UPC. International MBA per la Salle University
(Barcelona/New York), PDD per Instituto de Empresa (Madrid) i PDG per IESE
(Barcelona). Ha desenvolupat la seva carrera professional com a alt directiu en
multinacionals com SITA (Société Int. Telecom. Aéronautiques), Bull i British
Telecom. Ha estat director general d'operacions i accionista de CTC
Externalitzación S.L. Actualment és empresari del sector de la logística i de les
noves tecnologies, és CEO de Inprous, una empresa dedicada a la logística de
temperatura controlada.

Jesús Conte.

Consultor de comunicació, amb 45 anys d'experiència en
periodisme de mitjans i en comunicació corporativa. Fundador de ConteBCN
Comunica. Ha estat cap de comunicació de la Generalitat i professor associat a
la UIC.

Isaac Sayol.

Màster en Enginyeria estructural per la Universitat Tongji de
Shangai (Xina), Grau en enginyeria civil per la Universitat Politècnica de
Barcelona. Ha treballat com a professor en diferents centres formatius. Va ser
tutor dels projectes emprenedors en el programa Oportunitat en el marc dels
Projectes singulars 2016
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Professors col·laboradors de les següents
universitats:

