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INTRODUCCIÓ

Olot Breakfast és un cicle de ponències que 
pretén acostar experiències empresarials 
innovadores i d’èxit que destaquin per algun 
factor concret com la innovació, les estratè-
gies d’interna- cionalització, la responsabili-
tat social, l’organització interna, el marke-
ting, la innovació, etc. i debatre amb els 
empresaris locals a partir de les seves 
pròpies experiències. 

També pretén afavorir un espai d’intercanvi 
d’experiències empresarials i fomentar la 
interacció entre empreses de sectors molt 
diferents però amb el factor comú d’estar 
situades en un mateix territori.

DESTINATARIS

Empresaris, dirigents i gestors de petites i 
mitjanes empreses.

COL.LOQUIS
ENTRE
EMPRESARIS

LLOC DE REALITZACIó

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot  
C/ Joan Pere Fontanella, 3

INSCRIPCIONS

1.Reservar plaça a la Fundació d’Estudis 
Superiors: 
_ Tel. 972 26 21 28
_ mfontaniol@olot.cat
Aforament limitat
 

MES INFORMACIÓ

http://fes.olot.catDESENVOLUPAMENT
DE LES SESSIONS

Les sessions tindran lloc des de 2/4 de 9 del 
matí fins les 10 i es desenvoluparan a 
l’entorn d’un esmorzar per tal de crear un 
ambient més distès però sense perdre el 
rigor i el nivell d’exigència de la sessió.
Totes les sessions són gratuïtes però cal 
reservar plaça.
Es prega molta puntualitat als assistents ja 
que al tractar-se de sessions molt curtes es 
complirà estrictament l’horari.

ORGANITZA:

COL·LABORA: 

Cercle EURAM
Garrotxa

AMB EL SUPORT DE:



ESPERIT EMPRESARIAL I ÈXIT
18 DE DESEMBRE DE 2012

Ser emprenedor en temps de crisi és un 
doble repte que no poques persones han 
assumit com a propi. Ser capaç de donar una 
volta a una situació adversa i trobar oportu-
nitats de negoci per aconseguir creixement 
econòmic és el tema que centrarà aquesta 
sessió.

Xavier Verdaguer, nascut a Barcelona, en els 
últims 12 anys ha llençat vàries empreses 
d’innovació tecnològica. És enginyer 
informàtic i arquitecte tècnic per la Universi-
tat Politècnica de Catalunya i té estudis 
d’alta direcció per la Stanford University 
(California). Va començar la seva trajectòria 
professional com a director d’informàtica del 
Consulting Taller de Enginierías, SA, i als 25 
anys va iniciar la seva carrera com a empre-
nedor en sèrie i va fundar la seva primera 
empresa sota les marques TMT Factory i BCN 
Media. Actualment té 40 anys i resideix a 
Silicon Valley (Palo Alto, California), on ha 
creat Innovalley, Inc, una empresa que 
desenvolupa roba intel·ligent fusionant la 
creativitat de Barcelona amb la tecnologia 
americana d’última generació, també és 
fundador i CEO del centre de creativitat 
Imagine i de l’empresa de desenvolupament 
d’apps Seven4seven. 
Modera Francesc Arbós, enginyer industrial i 
director del grup d’enginyeria i construcció 
arquitectònica Free Minds. 

 PRODUCTES GOURMET I DELI-
CATESSEN

15 DE GENER DE 2013
La gastronomia és clau per la comarca de la 
Garrotxa, ja sigui perquè la restauració 
representa una de les principals imatges de 
marca del turisme rural local, ja sigui perquè 

a la comarca es produeixen i venen gran 
quantitat de productes alimentaris de quali-
tat. L’aposta per la diferenciació cap a 
productes selectes és, possiblement, una de 
les línies de treball més sòlides per uns i 
altres.

Maria Trias, directora comercial i d’exportació 
de l’empresa Galetes Trias
Modera Marta Amorós, gerent del clúster 
Gourmet de Catalunya

LOGISTICA INTEGRAL A 
L’EMPRESA

29 DE GENER DE 2013
En aquesta sessió es tractarà la logística com a 
una eina essencial per a la competitivitat i 
l’eficiència, tan pel que pot representar en simplifi-
cació i agilització de processos, com pel que pot 
suposar quant a estalvi energètic.

Jordi Bartrolí, d’Enginyeria Informàtica Olot
Basili Tresserras, de Transports Tresserras
Moderació pendent de confirmar

L’IMPACTE DE L’ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA SOBRE LA 
INNOVACIÓ A L’EMPRESA
12 DE FEBRER DE 2013

La millora dels rendiments molt sovint passa 
per la innovació en les estructures de 
l’organització. Més enllà de les múltiples 
teories sobre el canvi cultural cal saber quin 
és el grau d’èxit de les noves formes 
d’organització de les empreses en general i de 
les persones que hi treballen en particular. 

Franc Ponti, director del Centre d’Innovació 
d’EADA
Modera Jordi Calabuig, director de la Funda-
ció d’Estudis Superiors d’Olot

COOPERATIVES, UNA ALTRA 
MANERA DE FER EMPRESA

26 DE FEBRER DE 2013 
Ajustar la fórmula legal a les finalitats d’un 
negoci no sempre és evident. El model de 
cooperativa està bastant arrelat a Catalunya 
i en altres comunitats autònomes com la 
basca, on estan demostrant una notable 
fortalesa enfront a la crisi en la que estem 
immersos. 

Marc Rosselló, president del Consell rector 
de Som Energia. 
Serrat Camps, ex-directora general de Suara 
cooperativa
Modera Josep Mª Ginabreda, gerent de la 
SAT Verntallat 

QUÈ ÉS UNA EMPRESA GASELA I 
QUINES SINGULARITATS TÉ?

19 DE MARÇ DE 2013

Sessió dedicada a parlar d’empreses que 
creixen ràpidament, fins i tot en temps de 
crisi, o especialment en moments global-
ment adversos com els actuals. També per a 
empresaris que veuen en elles l’oportunitat 
de fer una bona inversió.

Empresa pendent de confirmar
Modera Òscar Rodríguez gerent de riscos de 
Consellers i president del Cercle Euram 
Garrotxa

ESTRATÈGIES DE MILLORA 
DEL SECTOR ALIMENTARI

16 D’ABRIL DE 2013

En una comarca on el sector agroalimentari 
genera més del 60% del PIB, l’obertura de 
nous segments de negoci i la diversificació 
són aspectes essencials per mantenir en el 
futur els nivells de competitivitat. La innova-
ció tecnològica per mantenir la qualitat dels 
productes frescos envasats i la minimització 
de la generació de residus són factors que el 
client valora cada vegada més.

Jaume Planella, director d’R+D+i i Sosteni-
bilitat de Noel Alimentació.
Modera Eudald Casas, gerent d’Innovacc, 
Associació Catalana d’Innovació del Sector 
Carni Porcí.

INTERNACIONALITZACIó DE 
PIMES

30 D’ABRIL DE 2013
Les empreses espanyoles que realitzen 
negocis internacionals són les que millor 
encaren en aquests moments la crisi econò-
mica. La internacionalització ha deixat de ser 
una exclusiva de les grans empreses i moltes 
Pimes s’estan introduint en els mercats 
internacionals. 

Xavier Costa, director general de Lékué 
Modera Òscar Rodríguez, gerent de riscos de 
Consellers i president del Cercle Euram 
Garrotxa

INTERNACIONALITZACIÓ: 
NOVES FACTORIES

14 DE MAIG DE 2013
Més enllà de la deslocalització que repre-
senta anar a buscar mà d’obra barata, 
l’obertura de segones factories allà on pugui 
haver-hi nous mercats o on hi ha matèries 
primeres a tractar “in situ” és una estratègia 
cada vegada més seguida. El manteniment 
de la seu o l’especialització de la planta 
original espanyola en temes d’investigació i 
desenvolupament poden significar un 
notable valor afegit.

Arnau Nogareda, director general d’Hipra
Joan Carré, director d’Inteplast
Modera Jordi Anglada,soci director 
d’Anglada & Partners Advocats, amb seu a 
Girona i Londres

NEGOCI TRANSFRONTERER
28 DE MAIG DE 2013

Malgrat que la Unió Europea hagi desdi-
buixat notablement les fronteres, és una 
realitat que a un costat i a l’altre del caire 
administratiu franco-espanyol hi ha traves 
administratives, legals, fiscals i lingüístico-
culturals que no faciliten el treball entre 
empreses que volen emprendre negocis 
interfronterers.  

Representant de Franstage
Esteve Valls, responsable de la Delegació de 
Girona de Perpignan Méditerranée 
Modera Rafel Aguilera, empresari i propieta-
ri de Sistemes Informàtics Icon, soci funda-
dor d’Impulsa Tech, president de Forum 
Imagina i director de la Fundació per a la 
Promoció dels Oficis. Membre de la Junta de 
l’Associació d’Empreses TIC de Girona i del 
Cercle EURAM Alt Empordà. 

EXPANSIÓ: NOVES LÍNIES DE 
NEGOCI

25 DE JUNY DE 2013
La diversificació del negoci amb línies de 
mercat afins a la trajectòria tradicional de 
l’empresa, és una estratègia cada vegada 
més estesa. Diversificar és una garantia 
enfront d’eventuals turbulències que poden 
afectar alguna de les línies de negoci de 
l’empresa.

Cristóbal Colon, president de La Fageda Sccl
Modera Jordi Calabuig, director de la 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

RESPONSABILITAT SOCIAL DE 
LES EMPRESES CAP A LES 

PERSONES
16 DE JULIOL DE 2013

La Responsabilitat Social de les Empreses 
(RSE) en la seva vessant social té un notable 
impacte en l’entorn en el que actua, però 
també pot generar beneficis econòmics tan 
pel que pot significar a nivell de màrketing 
responsable com per les ajudes i exemp-
cions a les que es pot acollir. 

Empresa pendent de confirmar
Modera Jordi Terrades, de la Fundació 
Garrotxa Líder


