
Dos estudiants UAB pujaran al tren Imagine Express 2015

Désirée García García i Jordi Zanca Soler han estat  els dos estudiants de la
universitat escollits

25.02.2015  Emprenedors    -   Désirée García García i Jordi Zanca Soler han estat  els
ambaixadors de la Universitat Autònoma de Barcelona  escollits per participar al programa
d’emprenedoria organitzat pel centre de creativitat  Imagine

El proper 27 de febrer tindrà lloc el tret de sortida de la segona edició del programa Imagine
Express, una original iniciativa que consisteix en un viatge en tren de 4 dies entre Barcelona, París
i Londres des d’on els participants han de generar una idea de negoci en el sector de la telefonia

mòbil.

Aquesta setmana la organització del programa finalment ha revelat els 36 noms que a finals de febrer pujaran al tren
Imagine. Dos d’aquests nom han estat el de la Désirée García i el del Jordi Zanca, ambdós estudiants de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Els 36 “dreamers” escollits – 12 dissenyadors d’aplicacions, 12 desenvolupadors de software i 12 experts en
implantació de negocis- tindran exactament 5000 minuts per organitzar-se en grups pluridisciplinaris i desenvolupar
una idea de negoci innovadora que doni resposta a algun dels reptes que han plantejat els patrocinadors de
l’esdeveniment: Banc Sabadell, Sanofi, Aquology i Audi.

A la tornada a Barcelona els diversos grups hauran de presentar els seus prototips davant un jurat d’experts. Les
apps vencedores seran presentades oficialment al Mobile World Congress d’enguany i els seus creadors guanyaran
l’assessorament gratuït d’un expert en realització de projectes i un bitllet a San Francisco per a participar durant el
mes de juliol al programa Imagine Silicon Valley, on tindran l’oportunitat de seguir millorant l’aplicació.

Ambaixadors de la UAB
Per segon any consecutius, dos estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona participaran en aquest concurs
organitzat pel centre de creativitat Imagine. Jordi Zanca Soler és estudiant de Física i Matemàtiques, i Désirée
García García, estudiant del Màster en Metodologia de la Investigació i Bioestadística.
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