
Calonge i Sant Antoni
28 i 29 de novembre
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Acreditacions assistents i benvinguda

Inauguració del Congrés a càrrec de l’alcalde,
Il·lm. Sr. Miquel Bell-lloch i Palet.

9.30 -10 h

9.30 -10 h

Dĳous, 28 de novembre

13:00 -14.30 h

13:00 -13.45 h

13.45 h

14.30 -16 h

16 -19 h

11.15 -11.45 h

"Com promocionar la teva marca amb microInfluencers, el boca-
orella de l’era digital", a càrrec d’Òscar Cumí, director del
postgrau en màrqueting digital i e-commerce, per l’Euncet
Business School (UPC) i Top 100 conferenciants d'Espanya.

Taula rodona "Els avantatges del model cooperatiu com a forma
d’organització empresarial"
Hi participen: Albert Riera, director de comunicació de La
Fageda; Lluís Jerez, director operatiu de l’Àrea de Client i Soci de
Suara Cooperativa, i Marc Salvadó, president, soci fundador i
gerent de La Cooperativa Humanitària. Modera l’acte Núria Luna,
tècnica d’economia social del Cercle Empordà de l’Ateneu
Cooperatiu Terres Gironines.

10.15 -11.15 h
SALACREIX

11.45 -13.00 h

10.15 -11.15 h "Innovacions en el sector turístic", a càrrec de Jaume Marín expert
en màrqueting turístic, assessor i professor de la UdG.

Taula rodona: "Empresaris que innoven a Calonge”.
Hi participen: Clara Esteve, fundadora d’All That She Loves;Glòria
Tort, gerent de Cosmètica Giura-Tort i Eric Mañes, CEO de
Bravanautic i Turinet Play. Modera l’acte QuimGudayol, director del
Viver d'Empreses Altamar.

Coffee-break

"Creativació,unnouparadigmaenl'estratègiaempresarial", a càrrec
deMiquelÀngelOliva, DirectorGeneral de la FundacióPrivadaper a la
Creativació®.

Dinar bufet

Música & Vi al nou Celler Viníric (Calonge)

"Tendències econòmiques. L’economia local davant el canvi de
model econòmic", a càrrec de Santiago Niño Becerra, catedràtic
d'estructura econòmica de la Universitat Ramon Llull.

Refrigeri amb Gin NUT, infusions TEGUST i DOSKIWIS Brewering21 -22.00 h

SALAINNOVA

11.45 -13.00 h

Acreditacionsdels assistents i benvinguda.

Oberturade la jornada a càrrec de LauraMartínez, presidenta del
Consell Nacional deDones deCatalunya i de l’Institut Català de la Dona.

“Com incorporar la innovació a l’ADNde les empreses”, a càrrec
de Lali Oms, especialista en implantació demetodologies
d’emprenedoria corporativa i Sergio Cortes, Business Angel
especialitzat en e-commerce.

Coffee-break

“Innovació, pimes i dones: un model d’èxit”, a càrrec de Iolanda
Piedra, presidenta de la Comissió Dona i Empresa de la Pimec.

“La cultura culinària del territori és inspiradora, atractiva,
original i motor econòmic”, a càrrec de CarmeRuscalleda,
empresària i xef amb set estrellesMichelin.

Clausura delCongrés a càrrec d’Eulàlia Puig, presidenta de l’Associació
d’Empresàries i Directives de l’Empordà, i deQuimGudayol, director del
viver Altamar.

Divendres, 29de novembre

Partners Altamar

Jaume MarínLali Oms

INSCRIPCIONS EN LÍNIAPer informació sobre allotjament:
telèfon 972 60 94 11

Palau Firal de
Sant Antoni de Calonge
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Magistral

2019 INNOVACIÓ

2019
INNOVACIÓ
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10 h

10.00 -10.15 h

10.15 -11.45 h

11.45 -12.15 h

12.15 -13.00 h

19 -21 h


