
Els vicerectors Glòria González i Lluís Tort amb alguns dels
estudiants acollits ja a l’espai UAB Emprèn

La UAB posa en marxa un espai per innovar

25.04.2014  Formació    -   Lluís Tort i Glòria
González, vicerector de Projectes Estratègics i de
Planificació i vicerectora de Qualitat, Docència i
Ocupabilitat respectivament, han inaugurat l’espai
UAB Emprèn, unes instal·lacions que permetran
als estudiants i titulats de la Universitat gaudir
d’un espai de treball on desenvolupar les seves
iniciatives innovadores.

“Aquest espai neix amb la voluntat d’ajudar els
estudiants a millorar les seves habilitats i actituds
emprenedores i acompanyar-los en el procés de
desenvolupar les idees que tinguin i amb les quals
puguin aportar valor afegit a la societat, tant en termes
econòmics com socials. I també per organitzar

diferents accions formatives i de sensibilització que els capaciti per afrontar amb èxit la seva vida professional”, ha
declarat Glòria González en la seva presentació.

La vicerectora ha destacat igualment l'objectiu de fomentar en el nou espai el treball en equip d’alumnes de diferents
àmbits de coneixement i ha animat les facultats i escoles a potenciar aquesta interacció i a participar en les
iniciatives que s’hi organitzin.

La inauguració del nou espai s’emmarca en el Programa UAB Emprèn, posat en marxa per la Universitat com a part
de les línies estratègiques del Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. El Programa agrupa totes les
accions d’emprenedoria que es porten a terme al campus i té com a objectiu impulsar les actituds generadores
d'idees i projectes de negoci de tots els membres de la comunitat universitària.

“Amb el Programa UAB Emprèn i aquest nou espai l’equip de govern dóna una pas endavant important en el seu
compromís de potenciar l’ocupabilitat i contribuir a generar nous llocs de treball en la societat”, ha manifestat Lluís
Tort.

L’acte d’inauguració ha comptat també amb la participació de Daniel Jiménez i Joan Viladomat, els dos estudiants de
la Universitat que van participar en la passada edició del concurs d’emprenedors Imagine Express. Tots dos,
participants en cursos formatius com “Aprendre a emprendre” organtizats per la Universitat, han coincidit en valorar
molt positivament el fet que s’impulsi l’emprenedoria des de les universitats.

150 metres per innovar i formar-se en emprenedoria
L’espai UAB Emprèn es troba en l’edifici de la sala d’estudi de la Plaça Cívica i permet als emprenedors compartir
una zona de treball, fomentar projectes i potenciar oportunitats de negoci, oferint gratuïtament els serveis necessaris
perquè hi puguin realitzar els seus projectes amb assessorament professional. Les instal·lacions, amb zona de
despatxos i sala de reunions completament equipades, ocupen 150 metres quadrats i poden acollir fins a una vintena
d’estudiants.

En el nou espai es duran a terme també diferents accions dinamitzadores, com ara conferències amb ponents de
referència i novells, tallers amb experts en el desenvolupament d’idees i d’empreses, sessions de presentacions de
projectes, trobades de “networking”, etc.
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Per a més informació, podeu visitar el web del Programa UAB Emprèn
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