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3ª JORNADA D’EMPRENEDORIA SOCIAL JOVE

LLAVORS
DE FUTUR
25 D'OCTUBRE DEL 2019 - 10H

TEATRE ATENEU TÀRREGA



La Jornada Llavors de Futur d’Emprenedoria Social Jove neix amb l’ojectiu de fomentar les iniciatives socials i 
l’esperit emprenedor i inclusiu d’estudiants de 4t d’ESO dels centres educatius de Tàrrega i d’alumnes amb 
necessitats educatives especials d’entre 16 i 21 anys d’escoles de la ciutat.

Volem inspirar als joves a aportar solucions que poden canviar i millorar el seu entorn a partir d’experiències 
d’altres emprenedors joves que han portat a terme idees transformadores. 

3ª JORNADA D’EMPRENEDORIA SOCIAL JOVE

LLAVORSDE FUTUR 25 D’OCTUBRE 2019
TEATRE ATENEU TÀRREGA

PROGRAMA ACTES

10:00h. Benvinguda i obertura institucional. Acte presentat per Marc Homs. 

10:15h. Exposició d’experiències inspiradores de transformació social:

11:30h. Lliurament dels premis del 2n concurs d’idees Llavors de Futur.

12:00h. Finalitza la jornada.

12:15h. Plantada d'arbres amb la col·laboració del Grup Borges a la finca Mas de Colom.

Experiència 1. “El nen que volia plantar 1 milió d’arbres”.

A càrrec de Felix Finkbeiner, ecologista alemany i fundador de l’organització internacional 
d’arbratge i defensa del medi ambient Plant-for-the-Planet. Als 9 anys va desenvolupar 
la idea que els nens podrien promoure la justícia climàtica plantant un milió d'arbres a 
cada país. 

Experiència 2. “Ethical time. La primera aplicació de moda sostenible”.

A càrrec de Ignasi Eiriz, fundador i SEO de l'aplicació Ethical Time Amb 21anys, aquest 
estudiant de Publicitat i relacions públiques de la Universitat Pompeu Fabra ha creat 
una plataforma web que funciona com a directori i tenda online per comprar roba de 
marques sostenibles.

Experiència 2. “Imagym. Un nou model de gimnàs sostenible”.

A càrrec de les estudiants Romina Belén, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i 
Alejandra Carrillo, de la Universitat La Salle - URL. Han ideat un nou tipus de gimnàs 
on els usuaris generen energia a partir de l'activitat i el moviment de les màquines del 
gimnàs i aquesta energia es dona a comunitats i persones en situació de pobresa 
energètica. 

En motiu de la visita de Felix Finkbeiner i l'equip de Plant for the planet s'organitza una 
plantada d'arbres a la finca Mas de Colom, propietat de l'empresa Borges.

Una quinzena de joves representants dels instituts de Tàrrega participaran en aquesta acció 
que consistirà en plantar arbres fruiters antics en vies de desaparició. La plantació serà el 
punt de partida amb el que arrancarà el Pla d’Acció de la Biodiversitat de la finca Mas 
de Colom elaborat per la Fundació Global Nature. Aquest pla servirà per a millorar els 
índexs de biodiversitat i la sostenibilitat que permetran convertir la superfície de cultiu 
en un sistema agroforestal d’alt valor ambiental integrat en el paisatge.


