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La nostra
Missió i Valors
Catalunya Summit és un
esdeveniment anual organitzat a
Vilafranca del Penedès sobre
emprenedoria, innovació i esperit
empresarial.
Dirigit als joves i estudiants
interessats en tenir un major
coneixement sobre el món de la
innovació i els que es vulguin preparar
pel camí de l'emprenedoria, de com
passar de l'idea a l'èxit

"Viure un dia
d'experiències, aprenentatge
i establiment de valuoses
connexions de futur"

Aquest és el repte que ens plantegem;
ser el punt de partida per als futurs
innovadors i emprenedors de
Catalunya, compartint experiències
d'altres professionals i potenciant les
noves competències, eines i habilitats
que lideraran els canvis en els propers
anys.

El Catalunya Summit està organitzat
per Tandenn.org, associació no
lucrativa d'emprenedxrs i innovadxrs
Penedès Garraf, i per l'Àrea de
Desenvolupament Econòmic i
Projecció Exterior de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès.

Miquel A. Mora

Rosa Figueras Mas

Rubén Nadal Bellver

President Tandenn
emprenedxrs i innovadxrs
Penedès Garraf
Associació no lucrativa

Cap del servei de Promoció
Econòmica
Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Projecció Exterior
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

Coordinador d'InnovaFP
Institut Eugeni d'Ors
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Objectiu 1a
edició
En aquesta edició, tenim com a fil
conductor ampliar els coneixements i
competències que els estudiants
aprenen a l'escola perquè es puguin
afrontar amb èxit els reptes
professionals o de lideratge d'un món
en constant canvi i aprenentatge
permanent.

+200

ASSISTENTS
estudiants, joves interessats en
el món de l'emprenedoria i
l'innovació de tot Catalunya

La Societat per la Tecnologia a
l'Educació (ISTE) ha identificat les
habilitats necessàries del segle XXI, i

+20

són les que volem potenciar en aquesta
diada incloent exemples de creativitat i

PONENTS

innovació, grans professionals de
comunicació i treball d'equip, mostres

d'investigació i fluïdesa informativa,
casos de pensament crític, resolució
de problemes o lideratge i hem

models de negoci, Lean Startup,
màrqueting, innovació, ecommerce, finançament,
metavers, emprenedoria
social, STEAM

convidat joves experts en operacions i
conceptes tecnològics d'avantguarda.

DINAR

NETWORKING

3

SALES

canals temàtics sobre innovació,
startups o tendències

dinar, compartir, crear

+18

HORES DE
CONTINGUT

PITCH
COMPETITION
viu l'experiència d'una
competició de projectes
d'emprenedoria

2

KEYNOTES

experts reconeguts ens
inspiraran amb una intervenció
memorable

FOOD

STATION
take a break & networking
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DISSABTE 7 MAIG DE 10H A 18H.

GAME PLAN
SALA#1 - 5 SESSIONS

INNOVACIÓ
D’EMPRESA

SALA#2- 5 SESSIONS

EMPRENEDORIA
I STARTUPS

SALA#3- 5 SESSIONS

METODOLOGIES
I TENDÈNCIES

MAIG 2022

3 sales temàtiques en tres espais diferents tot el
dia on de forma simultània es faran súper
sessions de 40 minuts amb ponents TOP

Projectes innovadors en empreses consolidades.
Exemples inspiradors de casos d'èxit, aplicació
de la innovació a l'organització

Emprenedors i intraemprenedors projectes
nous i nous projectes.
Exemples d'emprenedors TOP, Startups que ho
estan petant

Apropem, mostrem, expliquem les
metodologies o tendències que estan aplicant
les startups o les organitzacions innovadores
per aconseguir aquest avantatge competitiu
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- OBERTURA
- KEYNOTES
- TANCAMENT
Rambla de Nostra Senyora, 6,
08720 Vilafranca del
Penedès, Barcelona

SALA #1
INNOVACIÓ

-

3 SALES
DINAR
NETWORKING
FOOD STATION

Carrer Amàlia Soler, 29
08720 Vilafranca del Penedès
Barcelona

SALA #2
STARTUPS

SALA #3
MÈTODES
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22 Ponents del máxim nivell

Xavier Verdaguer
(Fundador de Imagine
Creativity Center)

Núria Salán
(presidenta de la Societat
Catalana de Tecnologia)

Cesar Bona
(Autor llibre "Humanizar
la educación")

Maria Batet
(Formadora creativitat i
emprenedoria.
Facilitadora visual)

Alfons Cornella
(Darrer llibre "Cómo
innovar: Modelos y
herramientas"),

Marcel Planellas
(autor del llibre "El libro
rojo de la innovación")

Rosa Paradell
(I2cat Innovation
Business Development
Director)

Xavier Dumont
(Head of Entrepreneurship
Services at Barcelona
Activa)

Paco Sosa
(Desenvolupador de
conceptes de
comunicació emocional )

Laura Ferrer (especialitzada en educació sexual conscient i gestió emocional.) Pep
Martinex (Consultor i Trainer certificat en metodologies d’innovació). Haritz Múgica
(Cofundador en Plakks). Enrique Conches (Founder a Punk Innovation Companion.
Design Thinking coach for IDEO) Mireia Bertran (Facilitadora en processos creatius,
dissenyadora i docent. Fundadora de Dr. Mutation i Artrivity). Enrique Belda (Innovació Negoci - Finances | Consultor - Emprenedor). Rubén Nadal (Professor inquiet | Scrum
Master | Coordinador d'Innovació). Miquel A. Mora (Entrepreneur | Mentor | Investor. Cofounder;
Housfy.com,
yaencontre.com,
StartSud.cat,
tandenn.org,
afables.org,
BCombinator)... i molts ponents més. Tota la info a catalunyasummit.cat
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Un summit amb valors i
sensibilitat
"Igualtat de gènere i
inclusiu"
Ens esforcem per assolir la igualtat
de tracte i oportunitats entre dones i
homes al congrés, tant als/les
ponents com als assistents.
Tenim objectius concrets de
potenciar la participació igualitària i
establim sistemes per tal d'assolir
aquest objectiu en la mesura del
possible.

"Conciliació familiar"
També tenim molta sensibilitat amb
els pares i mares dels participants i
per facilitar que tothom pugui
assistir ampliem la jornada amb
activitats per tota Vilafranca perquè
els familiars acompanyants puguin
viure la seva pròpia experiència
particular de la diada.

"Esdeveniment verd"
A l'hora d'organitzar un
esdeveniment com el Futurs
innovadors i emprenedors Catalunya
Summit, una de les premisses clau
de Tandenn ha estat intentar
aconseguir el menor impacte
possible en el medi ambient.
Per això, per a la realització
d'estands i decoració d'àrees
comunes, hem optat per materials
que tinguin un bon comportament
ecològic utilitzant solucions que
compleixin completament amb les
tres R mediambientals: Reciclatge,
Reciclable i Reutilitzable.

Propostes alternatives a
Vilafranca pels acompanyants
Els pares, mares, germans i resta
d'acompanyants dels joves
assistents al Catalunya Summit
poden passar una jornada
memorable a Vilafranca amb totes
les opcions, activitats i propostes al
voltant de la innovació en la cultura,
oci, esport, turisme, comerç,
restauració i moltes sorpreses més!!!
Tota la info a catalunyasummit.cat

BARS A VINS

Tasteu una àmplia oferta
de vins del Penedès
acompanyats d'una tapa

VINSEUM
Visita guiada:
l'innovació al món del vi

CASTELLERS

VILAFRANCA
TAST VINS
Degustació de vins a
l'enològica
Vilafranca

Visita guiada: l'innovació al
món casteller

+10

RESTAURANTS
Menús especials per
tastar l'innovació de la
cuina

ALLOTGAMENT
Opcións d'allotjament
a l'Alberg Municipal

I MOLT
MÉS

Totes les accivitats a
catalunyasummit.cat

QUÈ ÉS
TANDENN

Tandenn és una associació no lucrativa enfocada a fer
créixer i connectar l’ecosistema Startup, pensem que
és així com el nostre territori aconseguirà mantenir el
creixement futur, la prosperitat i un mercat laboral
dinàmic.

SENTIM PASSIÓ
PER LA
INNOVACIÓ I LES
STARTUPS

LES EMPRESES
SÓN EL MOTOR
DEL CREIXEMENT
www.tandenn.org
hola@tandenn.org
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VOLEM
POTENCIAR A LES
PERSONES I EL
TALENT

L’ECOSISTEMA ÉS
NECESSARI
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