
Resum  presentació actuacions i situació dels projectes SEJOV 2013 

 
 
Resum d’activitats i situació dels projectes SEJOV presentats (9) i dels projectes “vius” 

(4) 

 
Enric Mata, coordinador del programa SEJOV (de suport a joves emprenedors), 
presenta informació sobre les activitats realitzades pels membres del grup SEJOV 
des del inici de les actuacions a començaments de 2013 fins al moment present. 
 
S’informa que s’han realitzat activitats de presentació del programa, en roda de 
premsa amb l’assistència de diferents mitjans de comunicació de la ciutat (Diari de 
Terrassa, Torre del Palau, TV i Radio Terrassa); presentació a l’Escola Tècnica 
d’Enginyers de Terrassa, i amb els Salesians de Terrassa (alumnes de Formació 
Professional). 
S’han mantingut contactes preparatoris per a futures presentacions del programa 
amb l’Escola Superior de Comerç de Terrassa, amb l’Escola Pia (per alumnes de 
Formació Professional), amb l’escola Superior d’Enginyers de Terrassa... 
 
Al marge d’altres actuacions, fins a finals d’octubre s’han presentat un total de 9 
projectes d’emprenedors, amb els que han mantingut contacte i han treballat els 
membres del grup, A. Bellido, S. Codina, J.Mª Dinarés, J. Suana i E. Mata. 
S’informa de manera resumida als membres del club  assistents del contingut dels 
9 projectes en que s’ha treballat , i amb mes detall s’informa dels 4 projectes que  
continuen en marxa a diferents nivells de realització. Aquests projectes són 
presentats pels membres del grup SEJOV que els estan “dirigint”. 
 
S. Codina informa de 2 projectes en marxa, l’un relatiu a la possible creació d’un 
espai de lleure educatiu per a persones amb discapacitat intel·lectual a l’àrea de 
Terrassa i rodalies, i un altre relatiu a la posada en funcionament d’un Resort de 
vacances en plena natura, que posa a disposició dels usuaris cabanes auto 
sostenibles, amb diferents prestacions. 
 
J.M.ª Dinarés presenta els treballs d’un equip de 5 emprenedors que estan 
treballant en diferents projectes empresarials pendents encara de major definició, 
relacionats però amb aplicacions per a mòbils, tabletes, etc. 
 
i E. Mata exposa un darrer projecte d’un equip de 4 emprenedors que estan 
desenvolupant una aplicació per facilitar la confecció d’àlbums de fotografies 
corresponents a diferents esdeveniments i que permet compartir amb diversos 
usuaris els seus continguts. Es tracta d’un projecte amb un grau de 
desenvolupament important i que properament es vol analitzar amb la resta de 
components del SEJOV per poder acabar de valorar la viabilitat del projecte. 
 
Finalment s’informa sobre properes actuacions relacionades amb presentacions a 
les Escoles Universitàries d’Enginyers, d’Óptica i de Comerç, amb les que estem 
pendents de poder concretar dates de presentació. 
També està prevista una reunió de treball de l’equip del SEJOV amb el president 
del club i el responsable de comunicació, per analitzar noves línies d’actuació 
orientades a la difusió del nostre programa, entre les quals es contempla la 
publicació d’una nota de premsa en la revista Rotaria i una nota de premsa de 
l’activitat global realitzada en aquest mesos per els mitjans de comunicació locals. 
 


