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Cicle de xerrades per fomentar l'esperit emprenedor dels
estudiants de veterinària

03.05.2011. Formació i inserció laboral   -   Sota el títol "Veterinària Emprèn", el programa de conferències ha portat a
la facultat diferents professionals que han explicat la seva experiència per promoure l'esperit i la vocació empresarial
de l'alumnat.<br />

La Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona vol ser un referent en el món professional i acadèmic de
Catalunya, per això han preparat un cicle de conferències que mostri la vinculació directa entre la facultat i el seu entorn i
ajudi als estudiants a afrontar millor el seu futur professional. L'objectiu és estrènyer les relacions entre el món professional i la
societat, i ho fa amb la col·laboració de la "Càtedra Bancaja Jóvenes Emprenedores-UAB".
El cicle es va obrir el 29 de març amb la xerrada "Treballar en la Sanitat Animal. Això no surt a Veterinaris" a càrrec de
Pere Ordís, Cap d'Unitat de Negoci de Remugants dels Laboratoris Hipra, i Carles Subirà, soci director de l'empresa Àddits
Comunica. Tots dos són antics alumnes de la facultat que amb un to proper i amè van explicar als estudiants la seva
experiència en el mercat laboral de la sanitat animal. A més, també van voler fomentar-los l'esperit i la vocació empresarial.
"Per ser emprenedors s'ha de tenir una idea atractiva, diferent i realitzable, detectar una necessitat, fer un pla de negoci i
buscar un bon equip", va anunciar Carles Subirà. I Pere Ordís va afegir: "El més important per ser emprenedor és l'actitud: tenir
ganes de treballar, ser empàtic, flexible, creatiu i proactiu".
La segona sessió del cicle, "Buscar feina o emprendre: aquesta és la qüestió", es va centrar en com fer el pas per la creació
d'una empresa pròpia. Hi va intervenir el cofundador i conseller delegat de l'empresa biotecnològica AB-Biotics, Sergi Audiver,
que va explicar als estudiants les inquietuds i decisions que va prendre per poder crear la seva pròpia empresa. Com la resta
de ponents d'aquest cicle, Audivert és antic alumne de la Facultat de Veterinària; després d'estudiar Nutrició Humana i Dietètica
va cursar a la facultat el segon cicle Ciència i Tecnologia dels Aliments. "Emprendre no és un do ni una virtut, sinó una actitud"
-va considerar aquest emprenedor- "Us heu de deixar endur per les inquietuds, aquestes són el millor camí cap a un futur
esperançador i ple de reptes", va aconsellar.
La següent xerrada es va celebrar el 12 d'abril sota el títol "Don't give anything for granted?" i amb la participació d'Anna
Socias. Aquesta ex alumne de la facultat és directora de sabor de la companyia estatunidenca International Flavour
and Fragances i va remarcar als estudiants la importància de tenir persistencia i no rendir-se. El 3 de maig Sergi López,
Formulation, Regulatory and Ingredient Quality Manager d'Affinity Petcare S.A., va realitzar la ponència "Un periple professional
diferent (o no)". López va animar als futurs veterinaris a l'hora de buscar feina: "Avui en dia, tothom té molt clar que hi ha més
persones i talent que encara no han trobat el seu lloc, que no pas llocs disponibles. Per tant no us atabaleu si tardeu una mica
en trobar feina".
Per últim, el cicle es va tancar el 17 de maig amb una conferència a càrrec de David Vives, gestor i propietari de l'Hospital
Veterinari de Catalunya. Amb 28 anys d'experiència a la seva esquena, Vives va posar èmfasi en la idea que per ser
emprenedor no és tan important la idea de negoci sinó les ganes. "Emprendre és només una qüestió de voluntat, si es tenen
ganes les coses surten bé. El fracàs és no provar-ho", va explicar.


