l’iFest una festa – esdeveniment per Aprendre a
Emprendre
Berta Nonell membre d’un dels equips finalistes i Enric Castilla i
Daniel González membres de dos equips semifinalistes de la
CHALLENGE IMAGINE
Trenta cinc alumnes dels CF’S de GS
d’Administració i Finances i de Gestió de Vendes
i espais comercials van participar el dimarts 20
de desembre a l’esdeveniment iFest que
organitzava CATALUNYA EMPRÉN per a joves de
16 a 24 anys
iFest tenia com a objectiu mostrar-los experiències de joves emprenedors
en forma de presentació –MEET INSPIRATION- o de mostra de productes o
serveis que ofereixen al mercat –DISCOVERY HALL- i per fer-los viure una
experiència de creativitat i de generació d’idees de negoci per tal se
solucionar un repte que afecta a la nostra societat tot participant i vivint
una CHALLENGE IMAGINE dirigida per l’equip de Xavier Verdaguer de
IMAGINE CREATIVE CENTER, empresa ubicada a Sillicon Valley (EE.UU.)
A l’auditori del Palau de Congressos de Barcelona es va fer la MEET
INSPIRATION on l’alumnat va gaudir de les presentacions de:
Àlex Gorge de MotoSpirit UPC
membre d’un equip d’11 joves que
han creat una moto de competició
eléctrica
Cecília Tham de MOB que és una
referent del moviment Maker a
Barcelona i al món.
Carlota Pi de Hola Luz que ha
creat i dirigeix una empresa
subministradora
de
llum
procedent d’energia renovable
Jordi Sala i David Ibañez de
Brain Polyphony que han creat
un sistema per poder convertir
en música l’estat d’ànim i emocions de les persones amb paràlisi cerebral o
altres lesions que els impedeixen comunicar-se,

L’equip de SHARGE format per tres joves estudiants d’ESO que han ideat un
endoll per poder carregar el cotxe o la bicicleta elèctrica des d’un endoll
normal,
Alfons Nonell de Mind de Byte que dirigeix una companyia que està innovant
en el món dels medicaments
Xavier Silva de HEMAV que dirigeix una empresa que fabrica drons i
subministra dades obtingudes dels drons a administracions, agricultors,
empreses.

Al Hall del Palau de Congressos de Barcelona es va fer la discovery HALL on
l’alumnat va poder veure, provar i experimentar en productes i serveis
oferts per els anteriors emprenedors i altres que exposaven en uns stands
en el quals es podia experimentar i provar el que es volgués.
A la CÚPULA EVENTS del Centre
Comercial les Arenas es va realitzar la
CHALLENGE IMAGINE on l’alumnat va
viure una experiència inoblidable tot
realitzant un exercici – experiència en
forma de competició dirigida per Xavier
Verdaguer
d’IMAGINE
CREATIVITY
CENTER:
A la sala s’hi van congregar 800 joves repartits en 100 taules de 8 joves
barrejats de diferents centres que van haver de trobar una solució a un repte
que se’ls plantejà. En el cas nostre va
ser “Atenció a la gent gran”.
Cada grup havia de seleccionar un dels
subtemes de l gran repte, com per
exemple l’aillament social, la pobresa,
... i seguidament generar idees per tal
de poder solucionar aquest aspecte de
la gent gran. Van generar moltes
idees, seguidament les van validar
amb possibles usuaris, van fer accions de comunicació, el model de negoci i una
acció de comunicació de la solució del grup.
D’entre totes les idees els facilitadors – monitors de l’equip de IMAGINE
CREATIVE CENTER i professorat voluntari van seleccionar 10 equips que desprès
d’una comunicació a tota la sala i de ser votats pels propis estudiants van
quedar en dos equips finalistes que van arribar a la gran final on van haver de
defensar la seva idea davant de tota la sala.

Tres alumnes del nostre institut
van estar en taules semifinalistes:
Enric Castilla, Daniel González i
Berta Nonell que amb el seu equip
va arribar a la final que finalment
no van guanyar.
Aquesta part de iFest va ser
espectacular , molt viscuda i
valorada per tots els joves
participants.
Van treballar de valent formant equips de joves de diferents centres que no es
coneixien de res i van demostrar que estan preparats per resoldre si se’ls
planteja un repte. Van ser capaços, en molt poc temps, de desenvolupar
capacitats i competències que ha de tenir un equip emprenedor de trobar una
solució a un repte desconegut per ells.
Va sorgir moltes i moltes idees- solucions, algunes bones i altres molt bones i
van demostrar que hi ha joves
preparats per a solucionar els reptes
que el futur planteja a la nostra
societat.

Va estar una jornada rodona, molt
ben
organitzada,
pensada
i
preparada dirigida a joves estudiants
que van gaudir i que no oblidaran
fàcilment. Tot un èxit que caldria
repetir en futures edicions.

