
L’emprenedor Xavier Verdaguer presenta el Programa “Imagine Express” davant
estudiants de la UAB

16.12.2013  Emprenedoria i Spin-offs    -   Xavier
Verdaguer, emprenedor en sèrie, fundador de la
competició i del Centre de Creativitat Imagine, va
oferir el passat 12 de desembre una conferència a
la UAB on va presentar en exclusiva la primera
edició del concurs Imagine Express 2014.

Durant la conferència, Verdaguer va ser molt insistent
amb la necessitat de fer un canvi de mentalitat i
caminar cap a una “actitud emprenedora”, que va
definir com la base de qualsevol èxit. Una actitud que
no ha de tenir por al fracàs i que ha d’anar
acompanyada de “somnis i ambició positiva”.

Per tal de potenciar aquesta actitud, Verdaguer va
dissenyar el 2011 un programa sense ànim de lucre
per “detectar talent” i impulsar entre els participants la

creació d’idees innovadores.

Per aquest 2014, aprofitant que Barcelona acull el Mobile World Congress, Verdaguer ha decidit organitzar  per
primer cop “Imagine Express”, un programa de quatre dies que pretén descobrir i potenciar el talent innovador i
emprenedor en el sector de les aplicacions per a telèfons mòbils. La excepcionalitat d’aquesta convocatòria és que
tindrà lloc a través d’un viatge en tren entre Barcelona, París i Londres durant el qual les persones seleccionades
desenvoluparan els seus projectes.

“El talent ha de circular, veure món i tornar a casa”, va afirmar l’emprenedor durant la presentació que també va
remarcar que “tothom hi pot participar però ha de ser gent que no només tingui somnis sinó que també vulgui lluitar
per ells”.

Gràcies a un conveni entre la UAB i Imagine Express, almenys un estudiant o investigador d’aquesta universitat
podrà pujar al tren que Xavier Verdaguer ha preparat pel pròxim mes de febrer.

La xerrada, que va ser organitzada per Treball Campus dins del programa UAB Emprèn, també va comptar amb la
presència de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, Glòria González. 
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