
 
 
Inauguració de Garrotxa Emprèn i de l’exposició “Emprendre a la 
Garrotxa” 
15 de març, a les 19.30 h. Acte inaugural a la sala d’actes de l’Hospici, seu 
del Museu Comarcal de la Garrotxa. 
Exposició: al pati de l’Hospici. 
Xerrada a càrrec de Jordi Marín, European Country Manager de Computer 
Enterprises, Inc. , professor de la UPF i d’altres. Expert en innovació, 
estratègia, tecnologia, gestió pública. 
 
Al llarg de la setmana es realitzaran tallers de robòtica pels alumnes dels 
centres educatius de la ciutat en col·laboració d'Innova Didàctic. 
 
“Emprendre en femení” 
18 i 25 de març, a les 9.30 h. A DinàmiG. 
Formació per a dones emprenedores. Cal inscripció prèvia. 
En col·laboració amb Fòrum Dona Activa. 
 
“We can make.... un llapisser freeform” 

18 de març, al matí. 
Activitat pels estudiants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. 
 
Macropartida Biznelis, joc d’emprenedoria 
18 de març, a les 10 h. A la sala El Torín. 
Activitat per als alumnes de 3r i 4rt d’ESO dels centres educatius de la 
ciutat. 
En col·laboració amb Kidnelis i la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
“Quina empremta social i ambiental deixa la nostra activitat 
econòmica?” 
18 de març, a les 16.30h. A la sala d’actes de DinàmiG. 
En col·laboració amb Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines. 
Cal inscripció prèvia. 
 
“La importància de l’estiba de les mercaderies. Coneixes la normativa?” 
19 de març , a les 9.15h. A la sala d’actes de DinàmiG. 
Cal inscripció prèvia. 
 
 



 
“Atreveix-te a tenir bones idees”  
19 de novembre, a les 18 h. A Can Monsà. 
Taller de creativitat per al professorat dels centres educatius de la ciutat a 
càrrec de Maria Batet, entrenadora d’habilitats creatives i emprenedores. 
 
Garrotxa, territori socialment responsable 
20  de març, a les 9.30h. A la sala El Torín. 
Cal inscripció prèvia. 
 
 “Solo in Papua”  
20  de març, a les 17h. A sala d’actes de DinàmiG. 
Reportatge sobre una expedició en solitari pel pacífic de Rai Puig Roig. 
Activitat organitzada per Aules de Difusió Cultural Garrotxa. 
 
Formació en màrqueting  
21 de març, a la tarda . A DinàmiG. 
Activitat per conèixer i aplicar les eines que ens ofereix el màrqueting per 
al negoci. 
 
“Liderar en femení per homes i dones. La guia antigurús per les 
empreses del futur” 
21 de març , a les 19 h. A la sala d’actes de l’Hospici. 
Presentació del nou llibre de Txell Costa, conferenciant, professora 
universitària i mentora empresarial. 
Cal inscripció prèvia. 
 
Sopar i sobretaula sobre lideratge  
21 de març , a les 21.30 h. 
Amb la participació de Txell Costa, l’activitat inclou sopar i llibre. 
Imprescindible inscripció prèvia. 
Organitzen Volcanic Internet i Ingenèrum. 
 
Seminari “ Et cal finançament per al teu projecte o negoci?”  
22 de març, a les 9.30 h. A Can Monsà. 
Dins la programació dels seminaris per persones emprenedores un 
membre d’AGOE ens parlarà de quins instruments de finançament hi ha al 
mercat i com funcionen. 
Cal inscripció prèvia. 
 



“Grups MASTERMIND, comparteix, aprèn i transforma el teu negoci” 
22 de març , a les 18 h. A la sala d’actes de DinàmiG. 
A càrrec de Toni Colom. 
Cal inscripció prèvia. 
 
“Dóna un impuls al teu negoci amb el màrqueting digital!”  
26 de març, a les 15 h. A la sala d’actes de DinàmiG. 
Jornada Setmana del Comerç. 
 
Signatura Convenis 100%t 
26  de març, a les 20h. A la sala de plens de l’Ajuntament d’Olot. 
Acte de signatura de les noves empreses que utilitzen la marca territorial 
100%t. 
  
“Corporate Venturing: com l'empresa innova via emprenedors/es” 
27 de març, a les 8,30 h. A la terrassa del restaurant La Brasera. 
Cicle “Cafè&Networking” amb la participació del Sr. Servat, director de 
Fluidra Accelera.  
Cal inscripció prèvia. 
 
Seminari “Saps quins són els documents i tràmits per obrir el teu 
negoci?”  
27 de març, a les 9.30 h. A Can Monsà. 
Cal inscripció prèvia. 
 

“Genera una xarxa de relacions i emocions poderoses per emprendre”  
27  de març, a les 19 h. A la sala d’actes de l’Hospici. 
A càrrec de Joana Frigolé, coach professional, conferenciant i autora del 
llibre Posa llum a la teva vida. 
Cal inscripció prèvia. 
 
“Erasmus per a Joves Emprenedors,  és per a tu !”  
28 març, a les 9,15 h. A la sala d’actes de DinàmiG. 
Hi col·labora la Cambra de Comerç de Girona.  
Cal inscripció prèvia. 
 
Presentació dels resultats de l’estudi d’hàbits de consum. 
28  de març, a les 16h. A la sala d’actes de DinàmiG. 
Jornada Setmana del Comerç. 
 



“Origen del què menges, producció i venta”  
28  de març, a les 19 h. A la sala d’actes de DinàmiG. 
Organitza Visita Granges. 
Cal inscripció prèvia. 
 
“Empresari/ària, descobreix noves solucions a qualsevol repte.” 
29 de març , a les 15 h. Al Teatre Principal d’Olot.  
Networking empresarial amb col·laboració de l’associació de Joves 
Empresaris de la Garrotxa. 
Cal inscripció prèvia. 
 
Lliurament dels Premis 100% Emprenedors, 6a edició. 
29 de març , a les 19 h. Al Teatre Principal d’Olot. 
Amb la presència de l’Hble. Àngels Chacón, consellera d’Empresa i 
Coneixement.   
Ponència a càrrec de Xavier Verdaguer, emprenedor en sèrie, fundador 
del centre d’innovació Imagine a Silicon Valley de Califòrnia, de l’empresa 
de roba intel·ligent Innovalley, Inc. , inversor a través de Lanta Digital 
Ventures i soci fundador de l’acceleradora Conector.com, entre d’altres , i 
l’actuació de Les Anxovetes. 
 
 
+ info:    empresa.dinamig.cat 
 
 


