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#innovasitges
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EMPRENEDOR
12 i 13  DE DESEMBRE

· FÒRUM ·

SITGES 

HAIKU
ARA ÉS EL MEU MOMENT!www.haikuemprenedor.com

PUC FER-HO!
12 I 13 DE DESEMBRE. SITGES CENTRE DE DISSENY

Carrer Ramon de Dalmases, 18. O887O Sitges.

Organitzat i �nançat per:

Ideat i produït per:

c r e s a l i d a
Creixement i Consolidació Empresarial



El 12 i 13 de desembre celebrem el Fòrum Haiku Emprenedor a 
Sitges. Abans estem recollint les millors idees per innovar 
en el sector turístic de Sitges. 

Independentment de l’edat, el lloc de procedència i la situació 
laboral i/o empresarial entra a www.haikuemprenedor.com i 
explica’ns com podem innovar en el sector turístic de Sitges i 
alhora potenciar el talent dels i les joves!

Les 3 millors idees tindran recompensa.
Seran presentades en el marc del Fòrum Haiku Emprenedor 
2O12 i la idea guanyadora serà incorporada a les actuacions del 
govern municipal amb l’objectiu de fer-la realitat!

Recorda que Sitges basa el 8O% de la seva economia en el 
sector turístic i els serveis que se’n deriven. Per això volem 
saber quines creus que són les noves oportunitats de creixe-
ment econòmic i d’innovació per aquest sector.

Millorem el turisme de Sitges tots plegats!
Emprenem col·laborativament!
T’esperem el 12 i 13 de desembre al Fòrum Haiku Emprenedor 
(Sitges Centre de Disseny. Carrer Ramon de Dalmases, 18.) i 
també al seu web.

Ets emprenedor o emprenedora?
Sitges necessita les teves idees!

12
DIMECRES

desembre

9:OO-9:3O 

9:3O-1O:OO

1O:OO-1O:3O 

1O:3O-12:OO 

12:OO-12:3O 

12:3O-14:OO 

Acollida del públic assistent. 

Presentació del Fòrum.  
+ Miquel Forns, batlle de Sitges.
+ Ferran I. Llombart, regidor de turisme,    
   empresa i ocupació Ajuntament de Sitges.

Presentació de les 3 idees guanyadores del 
projecte www.haikuemprenedor.com

Taula de debat i reflexió. Participants : 
+ Inés Fernández, mare del jove ballarí sitgetà 
   David Valls. (La influència de l’entorn familiar
   en l’emprenedoria de joves).
+ Marta Colomé
   (Eina d’ habilitats socials pels joves: la influència  
   de l’entorn educatiu en les competències  
   emprenedores).
+ Pablo Innova
   (Promotor de l’ empresa Sitgescitytech:
   La influència de les empreses en el talent  
   dels/es joves).

Cafè i votació de la millor de les 3 idees de  
www.haikuemprenedor.com. 

Taula de debat i reflexió sobre la por, la cultura 
de l’esforç i el treball pel bé comú.
+ Francisco Castaño
   (Projecte Aula Oberta: la cultura de l’esforç
   en l’emprenedoria).
+ Begoña Odriozola
   (Psicòloga: el factor de “la por” en l’emprenedoria).
+ Roser Batlle
   (Projecte Aprenentatge-servei:
   les competències emprenedores dels joves). 

Cloenda de la primera jornada.

13
DIJOUS

desembre

9:OO-9:3O 

9:3O-1O:OO

1O:OO-11:3O

11:3O-12:OO

12:OO-12:3O

12:3O-13:3O

13:3O-14:OO 

Acollida del públic assistent. 

Presentació i resum de la jornada del dia 12.

Taula de debat i reflexió. Participants: 
+ Clara Navarro
   (Projecte d’emprenedoria social Anoderwold  
   i Pirates).
+ Anna Mercadé
   (Organitzacions per un canvi de paradigma).
+ Empresari/a
   (Empresa del sector tradicional renovat). 

Presentació de les idees guanyadores millora-
des a càrrec de Josep Moliné, regidor de 
participació ciutadana i joventut.

Cafè.
(Paral·lelament el públic podrà votar la millor idea).

Conferència de l’Albert Espinosa
(Escriptor, actor, director de cinema i autor de 
Polseres vermelles).

Cloenda amb la presentació de la idea 
guanyadora final a càrrec de Ferran I. Llom-
bart, regidor de turisme, empresa i ocupació.

#innovasitges
#haikuemprenedor


