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30 I 31 D’OCTUBRE



Girona, City of Talent tenen l’objectiu de promoure en una ciutat com Girona el co-
neixement i les idees en l’era de la Revolució Digital i els conceptes com les noves tec-
nologies i el seu ús, les idees innovadores, l’emprenedoria a internet i les tendències 
culturals. La idea és apropar la ciutat a una nova manera de plantejar les conferències 
dels ponents lluny del model tradicional. Connectar els empresaris de l’entorn i direc-
tius d’empreses amb els professionals que destaquen pels seus projectes i idees.

Les jornades volen ser una aposta ferma per oferir als assistents una dosi d’idees, es-
perit de positivisme i ganes d’ampliar coneixements a través de ponents experts en els 
temes que es presenten.

QUÈ ÉS EL GIRONA TALENT?



QUÈ N’ESPEREM?

Busquem potenciar espais de trobada de referència i debat dintre de la ciutat, un lloc 
on poder intercanviar idees, coneixements, tendències i inquietuds, en aquesta nova 
era mòbil, connectada, proactiva i veloç. 

Cercant el reconeixement a una Girona que aposta pel concepte smart i fomenta les 
idees, la formació, la tecnologia i el coneixement en el que portem de segle XXI. Ens 
proposem adaptar-nos al canvi.

Volem posicionar la ciutat com atractiu per a l’emprenedoria, les empreses i el desen-
volupament de la qualitat de vida. 



filosofia

Considerem que en aquests moments 
de canvi té molta importància la 

divulgació de projectes estimulants 
que puguin ajudar a altres persones 
a desenvolupar els seus de propis. En 
temps globals, idees locals i globals.

I és que en una societat on tota la 
informació està al nostre abast agafa 

força la idea de buscar espais on 
compartir el coneixement i potenciar 
les eines que tenim al nostre abast. 

Amb l’objectiu de generar sinèrgies i 
així ampliar i dimensionar els 

recursos de les empreses en l’era 
d’Internet i les noves tecnologies. 



els ponents

Amb un temps de 25 minuts els 
ponents exposaran la seva visió sobre 
els seus respectius àmbits de treball.

 La trajectòria que els ha portat fins al 
lloc on són en aquests moments, així 
com l’aprenentatge, visió, experiència 
que han utilitzat per convertir el seu 

en un model de referència.

A partir de les seves vivències es 
podrà veure com el seu model ha

 aconseguit crear tendència, ja sigui 
per la innovació o per la visió que han 

tingut en relació als seus mercats. 



A QUI VA DIRIGIT?

Busquem potenciar espais de trobada de referència i debat dintre de la ciutat, un lloc 
on poder intercanviar idees, coneixements, tendències i inquietuds, en aquesta nova 
era mòbil, connectada, proactiva i veloç. 

Cercant el reconeixement a una Girona que aposta pel concepte smart i fomenta les 
idees, la formació, la tecnologia i el coneixement en el que portem de segle XXI. Ens 
proposem adaptar-nos al canvi.

Volem posicionar la ciutat com atractiu per a l’emprenedoria, les empreses i el desen-
volupament de la qualitat de vida. 



PONÈNCIES DIJOUS 30 OCTUBRE

10:30 Presentació de les Jornades Alcaldia

10:45- 11:30h FOEG, PIMEC i CAMRA (E.Plana, P.Cornellà, D.Espadalé) Institució i empresa

11:30 - 12:00h Arianna Tregon (Vueling - Fabio Neurohr (LetsBonus) Màrqueting digital

12:00 - 12:30h Antoni Tombas (Tovico) Fundació Futbol 
Club Barcelona

12:30 - 13:00h Jordi Planagumà (La Mirona) - Xavier Pascual (Acústica) Festivals Música

16:00 - 16:30h Sergi Carmona (NEODI) - Xavier Escatllar (Tots a Taula) Emprendre

16:30 - 17:00h Carles Bonfill - Ylenia Porras (Easy Promos) Facebook

17:00 - 17:30h Simon Lee (Incubia) Videojocs

17:30 - 18:00h Franc Ponti (EADA) Innovació

19:00h CyBee Música



PONÈNCIES DIVENDRES 31 OCTUBRE

11:00 - 11:30h Èric Mayol (Eurekakids) - Maria Trias (Galetes Trias) Empreses

11:30 - 12:00h Cayetano Pérez (CityLift) - Francesc Bosch (Dibosch) Empresa i mecenatge

12:00 - 12:30h Ramon Roca (botigues.cat) - Sergi Baster (puntcentric.com) - 
Judit Guirado (mamacoquette.com)

E-botigues

12:30 - 13:00h Fabian Mohedano - Esther Sánchez (ESADE) Reforma horària

15:30 - 16:00h Jose Antonio Donaire (UdG) - Pau Jordà (Espai Gironès) Turisme i comerç

16:00 - 16:30h Imma Pascual (Girona) - Gerard Ibáñez (Deudeveu) Música

16:30 - 17:00h Franc Aleu (El Somni) Gastronomia

17:00 - 17:30h Clara Esteve (Costa Brava Fashion Week - Dissenyadora de 
moda TCN)

Moda

17:30 - 18:00h Núria Serra (Strategos) Coaching

18:00 - 18:30h Ferran Fisas (Expert innovació) Innovació

19:00h Hops Trio Música



VERMUT

ENOTURISME
La Vinyeta
Can Sais

Martín Faixó
Celler Espelt

DIMECRES 29 OCTUBRE

GASTRONOMIA
CA L’ARPA
l’Aliança
Botic

Cal Music

DIJOUS 30 OCTUBRE

ESPORT
Francesc Rebled 

(president girona fc)
Josep Vives

(President bàsquet manresa)

DIVENDRES 31 OCTUBRE

trail
Cristina i Toti Bes

Marc Pinsach
Gerard Freixes

Joel Jaile

DISSABTE 1 NOVEMBRE

INSTAGRAMERS

DIUMENGE 2 NOVEMBRE
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