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300 estudiants participen al Dia de l'Emprenedoria de la UAB

08.11.2012. Formació   -   La primera jornada organitzada per la UAB per potenciar la cultura emprenedora entre el seu
alumnat el 22 de novembre passat es va tancar amb la participació de 300 estudiants, que van assistir a la les diferents
conferències i tallers formatius que s'hi van celebrar.

La jornada va ser inaugurada a la Facultat d'Economia i Empresa pel rector de la UAB, Ferran Sancho i la vicerectora de
Qualitat i Ocupabilitat, Glòria González. El rector va refermar el compromís de la UAB d'afavorir l'ocupabilitat i la inserció dels
seus estudiants en el món laboral, així com de promoure i donar visibilitat les accions que s'hi duen a terme en l'àmbit de
l'emprenedoria”. Ferran Sancho va parlar d'emprenedoria entesa com “una actitud i unes capacitats que permetin als estudiants
identificar oportunitats, gestionar recursos, prendre decisions en situacions complexes i dotar de valor les idees sorgides durant
la seva formació a la universitat” i va fer esment de l'estratègia de creixement de la Unió Europa per a la propera dècada,
Europa 2020, basada en el coneixement i la creació d'ocupació qualificada, sostenible i integradora, tot destacant el paper de
les universitats com a peces bàsiques per aconseguir aquests objectius.
En la seva intervenció, Glòria González va expressar la intenció de la Universitat de dur a terme, dins del programa “UAB
emprèn”, un seguit d'accions concretes per fomentar la cultura innovadora i emprenedora que incideixin de forma directa en
totes les titulacions i àmbits de coneixement de la Universitat. "És un programa molt jove, que pensem que serà de gran utilitat
als nostres estudiants", va manifestar.
El Dia de l'Emprenedoria va comprendre nombroses xerrades d'emprenedors de dins i fora de la Universitat i d'experts en
creació d'empreses que van explicar els diferents aspectes que hi estan relacionats. Entre elles va destacar la conferència
inaugural, impartida per Miquel Àngel Bonachera, cofundador d'AB-Biotics, empresa de biotecnologia sorgida de la UAB.
Bonachera va repassar la trajectòria de l'empresa des de la seva creació l'any 2004 i va destacar entre les claus de l'èxit
assolit el fet de ser una empresa basada en el coneixement i en la recerca –actualment disposa de 93 patents- i de comptar
amb un equip humà de molt alt nivell, en què predominen els doctors. El directiu d'AB-Biotics també va destacar el paper
jugat pel Trampolí Tecnològic de la UAB en els inicis de l'empresa en aspectes com assessorament, suport tècnic i cerca de
finançament.
Les intervencions dels experts al llarg de tota la jornada van permetre als estudiants tenir una visió general sobre com les seves
idees poden esdevenir negocis, com i on cercar les ajudes necessàries per aconseguir-ho i quines són les capacitats que ha de
tenir un emprenedor, així com intercanviar experiències i aclarir dubtes amb els experts que van participar-hi. Tot plegat, una
experiència que la majoria va trobar profitosa.


