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INTRODUCCIÓ

Olot Breakfast és un cicle format per 10 
tertúlies esmorzars amb l’objectiu de trans-
ferir coneixements i innovació apropant 
experiències d’èxit que hagin destacat per 
algun aspecte concret, ja sigui, estratègies 
d’internacionalització, crowdfunding, venda 
on line, segmentació i diferenciació de 
clients, seguretat alimentaria, eficiència 
energètica, reinvenció i innovació d’un sector 
econòmic, etc. 
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, alts càrrecs directius i gestors 
de petites i mitjanes empreses de la comarca 
i les comarques veïnes.

COL.LOQUIS
ENTRE
EMPRESARIS

LLOC DE REALITZACIó

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

DESENVOLUPAMENT
DE LES SESSIONS

Les sessions tindran lloc des de 2/4 de 9 fins 
a les 10 del matí 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.
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1. Reservar plaça a la Fundació d'Estudis 
Superiors:
Tel. 972 26 21 28 – mfontaniol@olot.cat

MéS INFORMACIÓ
http://fes.olot.cat



L’ACCELERADORA START-UP 
CATALONIA A GIRONA

17 DE SETEMBRE DE 2013
Start-up Catalonia és un programa de suport 
al creixement de les noves empreses catala-
nes amb potencial de creixement.
Amb Start-up Catalonia, ACCIÓ posa en 
marxa una iniciativa integral, flexible i a 
mida. El nou programa s’adreça a empreses 
en els seus primers anys d’evolució i vol 
ajudar-les a créixer d’una forma més ràpida i 
més sòlida. Dins el programa, s’ofereix 
tutorització, mentoratge, activitats de 
networking, formació, assessorament i 
acompanyament en els diferents processos 
vitals per les empreses en fase de creixe-
ment: la cerca de finançament, la innovació, 
la internacionalització i l’enfortiment dels 
equips humans capaços de conduir la nova 
empresa cap al seu potencial de creixement. 

Quim Gudayol, coordinador de l’acceleradora 
Start-Up Catalonia a Girona.
Lluís Olivet, fundador i director de
OTC_Engineering. 

NORMES INTERNACIONALS 
D’INFORMACIÓ FINANCERA 

(NIIF)
8 D’OCTUBRE DE 2013

En aquesta conferència s’expliquen des dels 
conceptes bàsics fins a l’aplicació correcta de 
les Normes Internacionals d’Informació 
Financera (NIIF). La ponència exposa amb 
gran claredat el contingut de les NIIF; ofereix 
com a valor agregat tres característiques 
excel·lents: primer, aborda la totalitat de NIIF; 
segon, explica de manera amena, senzilla i a 
través de múltiples exercicis; i tercer, brinda 
respostes als dubtes més comuns en la matè-
ria. Aborda la temàtica de manera assequible 
però amb rigurositat tècnica, afavorint 
l’aprenentatge a través de diversos exemples, 
exercicis i pràctiques amb clau de respostes 
inclosa, que van des del simple al complex.

Joaquim Rabaseda, economista i membre de 
la Junta Directiva de l’ACCID.
Modera Òscar Rodríguez, gerent de riscos de 
Consellers i president del Cercle Euram Garrotxa.

PLATAFORMES DE
VENDA ONLINE

12 DE NOVEMBRE DE 2013
En aquesta sessió comptarem amb la partici-
pació del Clúster Ecommerce, agrupació 
oberta d’empreses d’ecomerce i negocis 
online, que és una iniciativa creada a Nexes, el 
Viver d’Empreses de Forallac. És el primer 
clúster d’ecommerce a nivell de Catalunya i 
d’Espanya, essent així pioners en l’agrupació 
d’empreses d’aquest àmbit de negoci. La 
missió del clúster és contribuir al progrés del 
sector i augmentar la competitivitat de les 
empreses que en formen part mitjançant el 
desenvolupament i la innovació de nous 
models de negoci basats en l’ecommerce, la 
cooperació i l’ajut entre tots els membres per 
enfortir lligams professionals i solució de 
possibles problemes, trobar noves eines de 
negoci que permetin afrontar futurs reptes i la 
formació contínua professional dels membres. 
També comptarem amb la participació de 
l’empresa barbacoas.com, que ens explicarà 
la seva experiència. 

Quim Gudayol, Gerent del Clúster Ecommerce.
Sebastià Gafas, Gerent de Barbacoas.com
Modera Núria Zambrano, regidora d’Empresa 
i Ocupació de l’Ajuntament d’Olot.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
A L’EMPRESA

10 DE DESEMBRE DE 2013
Arrel de l’experiència en els sectors residen-
cial, industrial i terciari, i a la utilització 

d’avançades eines de monitorització desen-
volupades amb tecnologia pròpia, Wattia 
ofereix els recursos adequats per millorar 
l’eficiència energètica de tot tipus 
d’instal·lacions, aconseguint reduir notable-
ment les despeses econòmiques i mediam-
bientals derivades dels sobreconsums o 
consums no eficients. Mitjançant el sistema 
SmartLite®, que proporciona una radiografia 
energètica constant de la instal·lació, es 
poden localitzar tots els consums simultània-
ment enlloc de fer lectures disperses 
utilitzant pinces amperimètriques en perío-
des limitats, per tant, esdevé una eina de 
diagnosi que permet de manera fàcil i intuïti-
va, situar els sobreconsums i saber en quins 
moments es produeixen. Paral·lelament es 
parlarà de les noves oficines de Wattia Innova 
SL on s’han posat en pràctica diferents siste-
mes d’eficiència i que han aconseguit ser el 
primer centre a l’estat 100% autosuficient 
energèticament. 

Fran Comino, soci-fundador de Wattia 
Innova SL.
Jordi Rabat, soci-fundador i gerent de Wattia 
Innova SL.
Modera Jordi Calabuig, director de la Funda-
ció d’Estudis Superiors d’Olot. 

CROWDFUNDING PER A EMPRE-
SES (MICRO INVERSIONS)

14 DE GENER DE 2014
Crowdfunding per a empreses és la nova 
alternativa al finançament per a emprene-
dors, noves empreses o noves iniciatives 
d’empreses consolidades. El mercat europeu 
i americà ja no és una tendència sinó que és 
un fet consolidat que permet que tant petits 
com grans inversors ajudin directament al 
creixement de projectes empresarials. 
Vine a conèixer què vol dir crowdfunding, quin 
tipus d’inversions es poden fer, quins benefi-
cis pots esperar, com treballar amb el nostre 
ecosistema i quines experiències actuals del 
nostre país o d’altres països occidentals pots 
aprendre.
Vine a conèixer LemonFruits, la plataforma de 
crowdfunding que connecta inversors amb 
projectes empresarials”

Xavier Olivella, enginyer TIC per la UPC i PDD 
IESE i CEO Lemon Fruits. 
Modera Jordi Terrades, gerent de Adrinoc-
Fundació Garrotxa Líder. 

COM DIFERENCIAR-SE
I SEGMENTAR CLIENTS
11 DE FEBRER DE 2014

Més enllà de tenir un bon producte o servei, el 
més important és poder-lo diferenciar de la 
resta, que el client el prefereixi i ens el compri. 
Saber determinar a quins clients orientar-se i  
poder oferir quelcom diferent (amb valor pel 
client), esdevé el factor clau de la competitivi-
tat actual de les empreses.

Adam Papaseit, Cap d’Iniciació a l’Exportació 
de la Unitat d’Internacionalització d’Acci10 de 
la Generalitat de Catalunya. 
Modera Ariadna Villegas, directora de 
l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat 
d’Olot.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA: 
COM GESTIONAR-LA

MILLORANT L’EFICÀCIA DELS 
PROCESSOS INDUSTRIALS 

11 DE MARÇ DE 2014
Com aconseguir que, en una indústria 
alimentària, els processos interns que cal 
modificar per assegurar la traçabilitat i la 
gestió de la qualitat no suposin un increment 
de feina sinó una oportunitat. Fer que el punt 
de treball operatiu on es genera i consumeix 
aquesta informació i sigui més eficaç, elimini 
errors de gestió i introdueixin nous fonaments 
de gestió i tingui un impacte positiu en costos 
i en rendibilitat de procés.

Jordi Pairó, director comercial de Delsys.
Modera Eudald Casas, Gerent d’Innovacc, 
Associació Catalana d’Innovació del Sector 
Carni Porcí.

REINVENTAR EL SECTOR 
TÈXTIL A PARTIR DE 

L’EXPERIÈNCIA I EL CONEIXE-
MENT ADQUIRIT

8 D’ABRIL DE 2014
La ciutat d’Igualada reuneix com cap altra 
tots els ingredients necessaris per al procés 
de confecció: el know-how acumulat per una 
tradició industrial que arrenca del segle XIX, 
mà d’obra qualificada en disseny, patronat-
ge, tissatge i confecció i domini de tots els 
processos com la logística, la tecnologia i la 
preparació del producte. I tot això sumat al 
prestigi internacional i al lideratge indiscuti-
ble de les empreses igualadines en el Clúster 
Tèxtil Moda Catalunya. Tots aquests factors 
fan que actualment hi hagi un increment clar 
de la demanda de fabricació a algunes de les 
fàbriques tèxtils igualadines gràcies al 
retorn de part de les fabricacions que havien 
marxat al sud-est asiàtic i gràcies a 
l’increment de les exportacions de les 
marques igualadines, moltes de les quals 
estan incrementant les xifres de venda a 
l’exterior. De la mà del director executiu del 
Clúster coneixerem el renaixement del tèxtil 
a l’Anoia.

David García, Director Executiu del Clúster 
Tèxtil i Moda de Catalunya.
Modera Estanis Vayreda, Regidor de l’Àrea 
de Progrés Econòmic de l’Ajuntament d’Olot.

COPA DEL MÓN 2014 – 
BRASIL. D’UNA PETITA EM-

PRESA A UN GRAN PROJECTE
13 DE MAIG DE 2014

En la sessió s’explicarà l’experiència dels 10 
anys de Royalverd. Es posarà l’accent en el 
procés realitzat fins a aconseguir la cons-
trucció i el manteniment de 7 dels 12 estadis 
de la Copa del Món 2014 a Brasil. Aquest any 
Royalverd celebra el seu 10è aniversari. En 
aquest temps ha consolidat una especialit-
zació en construcció i manteniment de 
gespes esportives. En constant evolució s’ha 
aconseguit la confiança de Clubs emble-
màtics com el Futbol Club Barcelona o RCD 
Espanyol. Amb l’objectiu d’internacionalitzar 
l’empresa es crea una societat de producció 
de gespa a Bordeus per entrar al mercat 
francès i al 2012 s’associen amb un partner 
local brasiler per aconseguir treballs als 
mundials. El resultat, fer i mantenir 7 dels 12 
estadis de la Copa del Món del 2014 a Brasil.

Eudald Morera, Director General de Royalverd.
Modera Estanis Vayreda, Regidor de l’Àrea 
de Progrés Econòmic de l’Ajuntament d’Olot.

FÒRMULES DE FINANÇAMENT 
ALTERNATIVES (BUSINESS 
ANGELS / CAPITAL RISC)

10 DE JUNY DE 2014
Es tracta d’identificar la capacitat dels fons 
de capital privat (que són molt elevats) que 
cerquen invertir en economia productiva. És 
una pràctica molt estesa a la resta d’Europa, 
especialment en els països anglosaxons. 
L’objectiu és la diversificació del destí de la 
massa monetària (actualment molt concen-
trada en la banca), juntament amb la trans-
ferència de coneixement entre l’inversor i 
l’emprenedor (transferència de know how, 
que pot anar en les dues direccions).

Ponent pendent de confirmar.
Modera Òscar Rodríguez, gerent de riscos de 
Consellers i president del Cercle Euram 
Garrotxa.
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Royalverd celebra el seu 10è aniversari. En 
aquest temps ha consolidat una especialit-
zació en construcció i manteniment de 
gespes esportives. En constant evolució s’ha 
aconseguit la confiança de Clubs emble-
màtics com el Futbol Club Barcelona o RCD 
Espanyol. Amb l’objectiu d’internacionalitzar 
l’empresa es crea una societat de producció 
de gespa a Bordeus per entrar al mercat 
francès i al 2012 s’associen amb un partner 
local brasiler per aconseguir treballs als 
mundials. El resultat, fer i mantenir 7 dels 12 
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trada en la banca), juntament amb la trans
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