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MAPA DE STANDS DE PROXECTOS SELECCIONADOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DO 20 AO 24
Martes 20
10:30 - 12:30 Viabilidade económica - Financiamento da pequena empresa
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

Mércores 21
10:30 - 12:30 Axudas e subvencións para autónomos e pemes galegas
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa

Xoves 22
10:30 - 13:00 A túa web non se vende soa: CREATIVIDADE E STORYTELLING
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa
17:00 - 18:00 Crea o teu plan de márketing dixital paso a paso
Deputación de Pontevedra

Venres 23
09:00 - 18:30 WordPress en Acción: obradoiro de iniciación e Do-action
Comunidade WordPress Pontevedra
10:00 - 11:30 E TI, COÑECES A FÓRMULA? Obradoiro para persoas emprendedoras
Espazo Coop Unión de Cooperativas Galegas e a Cámara de Comercio Pontevedra, Vigo y
Vilagarcía de Arousa
10:00 - 11:00 Presentación do proxecto europeo da European Institute of Innovation
& Technology (EIT) - HEI4Future
Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade
11:45 - 12:15 ACTO INAUGURAL
12:15 - 13:00 VISITA INSTITUCIONAL
12:00 - 13:00 Starting Up!
Ticket2Europe
13:00 - 14:00 Motivacións das mulleres a emprender en cooperativas
Abeluria S.Coop. Galega
14:30 - 16:30 Tecendo comunidade - Networking de participantes
15:30 - 16:15 Primeiros pasos para a internacionalización
Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra e Vilagarcía
16:45 - 18:00 International opportunities for entrepreneurs
Ticket2Europe
17:00 - 18:00 É o emprendemento sostible o auténtico Unicornio?
Alen Coop Galega, Soluciones en economía circular y sostenibilidad

17:30 - 20:00 Introdución a Unity.
Digital Monster Collective
18:30 - 19:20 Crea o teu “ portalapis de madeira"
Bágoas Fóra - Stand 29
19:00 - 21:00 PONT-UP EXPRÉS

ÁMBITOS DAS ACTIVIDADES







21:00 - 23:00 Viño participativo
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Espazo de emprendemento
Espazo de internacionalización
Espazo de economía social e igualdade
Espazo gaming: emprendemento da man
dos videoxogos
Espazo de desenvolvemento de
competencias e economía social
Espazo de innovación social e
sustentabilidade
Tecendo redes: espazo networking
Laboratorio creativo
Actividades demostrativas

Sábado 24
09:30 - 10:50 Almorzo Networking
de AEMPE
10:00 - 11:00 Connect-UP, surfeando a ola do emprendemento
networking de participantes
10:30 - 13:00 Introdución ó technical art 2D con Unity: Universal Render Pipeline
Digital Monster Collective

11:00 - 13:00 Trivial de economía social
CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE; Secretaría Xeral de Apoio
ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
11:00 - 13:00 Crea R - Obradoiro tecnolóxico para rapazas e rapaces. (de 7 a 12 anos)
de R
11:30 - 12:20 Taller de creación obxecto decorativo con eco-resina.
Matinée Club Creative - Stand 14
11:30 - 12:30 Corredores Verdes: a saúde alimentaria é un dereito
de Fundación Galicia Verde
12:00 - 14:00 Street Escape! Desenvolve as competencias emprendedoras o través do
street escape sobre o patrimonio de Pontevedra
de Skeirrum
12:30 - 13:20 Impresión botánica sobre téxtiles naturais
Casperlota Atelier- artesanía de Galicia - Stand 25
13:00 - 14:00 Publicitarios Implicados, de utopía a referente.
de Publicitarios Implicados
14:00 - 14:30 ENTREGA PREMIOS
14:30 - 16:30 Tecendo comunidade
Networking de participantes
17:00 - 19:00 Demostración de Agility
DairYPet, S.L. - Stand 16
17:00 - 18:00 Intraemprendimiento e Innovación nas organizacións
de Asociación Pontebrújula
18:30 - 19:30 A importancia da profesionalización no sector creativo.
Asociación O Galpon Lab, un espazo para artistas emerxentes
20:45 - 21:00 ACTO DE PECHE

3

MAPA DE STANDS DE PROXECTOS SELECCIONADOS
Stands na praza de España, 23 e 24 de setembro. De 11:00 a 14:30 e de 16:30 a 21:00h

Nº
STAND

EMPRENDEMENTO

DESCRICIÓN

8

Cervexa AleAlé
S.Coop Galega

Cervexaría natural, sen filtrar nin pasteurizar, con maltes ecolóxicas e moi
vinculada ao mundo das artes e a cultura.

9

MEXAS

Zapatos de coiro 100% feitos a man en México con tintes vexetais.

12

Digital Monster
Collective

13

Supermenta CBD

14

Matinée Club
Creative

15

Moludemolusco

Producimos videoxogos e facemos servicios de outsourcing para outras empresas,
facendo arte, animacións, deseño de UX/UI, advergame…
Especializada no ámbito da saúde e do coidado persoal coa característica que son
feitos a base de cannabis.
Talleres creativos e experiencias personalizadas, para desfrutar cos cinco sentidos
e descubrir as posibilidades creativas que tod@s levamos dentro.
Marca de ilustracións da cidade da Coruña e cultura galega, dende a súa
gastronomía, tradicións, artesanía…

16

Yowup
(DairYPet, S.L)

17

Lili Algo

18

13 GRADOS
Sociedade
Cooperativa Galega

19

Iniqual

20

Skeirrum

21

FUNDACIÓN
GALICIA VERDE

22

Anacos
Sostenibilidad

Iogur para gatos e cans.
Proxecto autoxestionado que parte da ilustración, a estética "cuqui" e a creación
de simpáticos personaxes.
Cooperativa sen fins de lucro que nace co obxectivo de achegar a xente ao mundo
submarino a través de ilustracións, audiovisuais, libros ou actividades que
conecten ás persoas co mar dende unha perspectiva amena e divertida.
Marca de xénero non binario especializada en roupa de confort.
Salas de escape ao aire libre. O principal obxectivo é achegar aos mozos a
contornas que non adoitan frecuentar utilizando como ferramenta un xogo e o seu
inseparable smartphone.
Creación de 'Corredores Verdes' (zonas de cultivo) en torno aos núcleos de
poboación, con criterios de ecoagricultura social para autoabastecemento,
fomentando a relación produtor/consumidor, a fin de que as/os produtores
obteñan un prezo óptimo, e as/os consumidores consigan alimentos da máxima
calidade.
Divulgación e asesoramento sobre sustentabilidade para pequenos proxectos ou
persoas particulares, ademais dun servizo de apoio puntual a consultorías.
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Nº
STAND

EMPRENDEMENTO

DESCRICIÓN

23

Naturantas

A natureza ao servizo do benestar persoal, a través da elaboración tradicional de
remedios naturais, elaborados con plantas da comarca da Ulloa en Antas de Ulla,
Lugo, Galicia.

24

Vioncasbake

Elaboración e venda de Vioncas (empanadillas Gourmet artesanas).

Casperlota Atelier –
Artesanía de Galicia
InCrescendo
Colectivo S. Coop.
Gal.

Produción de complementos téxtiles sostibles tanto no soporte (algodón, liño,
seda, la), como nos pigmentos empregados (de orixe natural).

25
26

Proxecto altruísta que nace para promover a educación emocional nas zonas
rurais.
Somos a primeira Green Fintech española que permite descarbonizar grazas a un
marketplace que da acceso a empresas e propietarios forestais dando lugar a un
mercado de carbono inclusivo, áxil, intuitivo e que equilibre a balanza comercial
entre o campo e a cidade.
Desenvolvemento de solucións visuais e interactivas baseadas no 3D para a
industria 4.0 e o ámbito da cultura, turismo e o patrimonio
Empresa de fabricación de material didáctico e xogos educativos de xeito
artesanal. Tamén ofrece formación e asesoramento a familias, profesores e
institucións en temas de educación respectuosa, innovación educativa, xogos,
pedagoxías alternativas, etc.
Deseño e confección de obxectos de decoración e complementos de moda de
maneira artesanal con corda de algodón.
Proxecto de deseño, fabricación e comercialización de mobles e artigos de
decoración.
Empresa de servizos que utiliza técnicas de agricultura de precisión principalmente
mediante drons.

27

AIRCO2 FINTECH

28

Navia3D

29

Bágoas Fóra

30

Degerónimo

31

Terramara Deco

32

Beniu Soluciones S.L

33

Super Nutti

Pequenos lotes de cremas de froitos secos de alta calidade.

Fundación Roberto
Rivas
María del Carmen
Martínez Maceira
(Baia)
ABOAMIGALLA
(FORNO DA
ERMIDA SL)

Fundación privada sen ánimo de lucro que promove o desenvolvemento sostible
das comunidades, inclusivo coas persoas e coa contorna.

34
35
36

Creación de roupa urbana, desenfadada, única (non hai dúas pezas iguais), e
diferente elaboradas con roupa de segunda man.
Obradoiro de artesanía sostible, cun sistema de economía circular baseado na
reciclaxe de fumes e certificados na elaboración da Indicación Xeográfica Pan de
Cea e da Indicación Xeográfica Pan Galego.
Vehículo de mobilidade con múltiples aplicacións, tanto para paquetería como para
persoas.

37

2eBIKE

38

Eva Fandiño

Ilustradora e ceramista.

39

Libretas NoBooks

Elaboración de libretas a partir de libros abandonados.

40

Plántate

41
42
43

Despunte diseño e
ingeniería S. Coop.
Galega
NOSO plans e
proxectos scg
Laura Triñanes
Xoiaría

Sementes e plantas para a túa horta natural e ecolóxica.
Alimentación natural de mascotas
Deseño e desenvolvemento de servizos e produtos tecnolóxicos e funcionais para
negocios, centrándonos en converter ideas en produtos viables e que achegan
valor.
Emprendemento centrado no sector cultural enfocado ao desenvolvemento
territorial e a innovación social.
Deseño e fabricación de xoiaría en metais preciosos.

* Os stands 1 a 7 e os stands 10 e 11 están reservados para a organización e
compromisos con entidades patrocinadoras e colaboradoras do evento.
** Empresas seleccionadas para Pont-Up Exprés no correspondente apartado deste
Programa (venres 23 ás 19:00).
*** Empresas con actividade demostrativa. Consultar ficha no programa de actividades
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DO 20 AO 24
XORNADAS PREVIAS - 20-22 de setembro.
Viabilidade económica - Financiamento da pequena empresa
TIPO: Espazo de desenvolvemento de competencias
DÍA: 20 de setembro de 2022
HORA: 10:30 a 12:30
ORGANIZA: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa
OBXECTIVOS: Nas xornadas daremos a coñecer a Análise de Balances, que nos permitirá tomar
decisións económicas e financeiras, a través da información contable (Balance e Cuenta de
Resultados), co fin de reducir a incerteza do medio ambiente empresarial.
CONTIDOS:
1. INTRODUCIÓN Á ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA: Significado dos métodos de
análise e análise de Balances. O capital de traballo e introdución ás ratios: concepto e
significado.
2. ANÁLISE FINANCEIRA. Liquidez inmediata, Tesourería e Solvencia. Financiamento de
clientes e financiamento de provedores. Garantía, Autonomía e Endebedamento.
3. ANÁLISE ECONÓMICA. Rotación de stocks e Rotación de circulante. O ciclo de
explotación: o período medio de maduración. Período de recollida. Póliza Cobros /
Pagos, morosos e incobrables. Devolucións. Custos variables e gastos fixos. Limiar de
rendibilidade ou punto morto.
IMPARTE: Oscar Rey
Membro do Consello Xeral de Economistas – Economistas Asesores Laborais.
Especialista docente en áreas de xestión económico-financeira, laboral e fiscal.
Licenciado en Ciencias Económicas e Licenciado en Administración e Dirección de Empresas pola
Universidade de Santiago de Compostela.
LUGAR: Xardíns Vincenti, 4 (Edif. Las Palmeras 2º)
INSCRICIÓNS: de balde, https://es.surveymonkey.com/r/HZTB88J
ASISTENCIA: presencial ata completar aforo, e online
+ info:
https://www.camarapvv.com/index.php?option=com_formacion&task=infocurso&id=1976&It
emid=40&lang=es
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Axudas e subvencións para autónomos e pemes galegas
TIPO: Espazo de desenvolvemento de competencias
DÍA: Mércores 21 de setembro de 2022
HORARIO: 10.30 a 12.30
ORGANIZA: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa
OBXECTIVOS:
Dotar de coñecemento ás pemes e autónomos das distintas convocatorias de axudas ás que
poden acceder nas áreas de:









Dixitalización
Internacionalización
Aforro e eficiencia enerxética e enerxías renovables
Comercio
Emprendemento
Creación/contratación de emprego
Igualdade, RSE e Conciliación
I+D+i

CONTIDO:
A través da xornada preténdese dar a coñecer as axudas que a modo de subvencións,
préstamos, deducións e bonificacións... reparten as distintas Administracións Públicas de
carácter nacional, autonómico ou municipal, como impulso á actividade económica dos
autónomos e empresas.
IMPARTE: Ana Vázquez
Directora e fundadora da empresa PROX CONSULTORES, S.L.
Especialista na dirección e xestión de proxectos.
Licenciada en Administración e Dirección de empresas

LUGAR: Salón de actos de la sede de la Cámara en Pontevedra, Xardíns de Vincenti, nº4 , 2º (Edif.
Las Palmeras 2º)
INSCRICIÓNS: de balde, http://www.camarapvv.com/cursos2.php?curso=3414
ASISTENCIA: presencial ata completar aforo e online
+ info:
https://www.camarapvv.com/index.php?option=com_formacion&task=infocurso&id=1972&It
emid=40&lang=es
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A túa web non se vende soa: CREATIVIDADE E STORYTELLING
OFICINA ACELERAPYME_KIT DIXITAL
TIPO: Espazo de desenvolvemento de competencias
A túa web non se vende soa: CREATIVIDADE E STORYTELLING
DIA: xoves 22 de setembro de 2022
HORA: 10.30 a 13.00
ORGANIZA: Cámara de Comercio Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa
OBXECTIVOS: Dar a coñecer aos participantes a oficina Acelerapyme e informar sobre as
diferentes convocatorias e recursos do programa Kit Dixital.
Analizar os erros comúns que levan aos clientes para malgastar o diñeiro das subvencións ou do
seu orzamento de márketing por contratar sen saber o que queren, necesitan ou é adecuado
para o seu negocio.
CONTIDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A importancia da Transformación Dixital nas empresas
Axudas para a Transformación Dixital empresarial
Acelera Peme
Kit Dixital
As 5 mellores formas de "malgastar" o teu investimento en Marketing.
A túa web non vai vender soa: Creatividade e Storytelling.

IMPARTEN: OFICINA ACELERAPYME- Cámara de Comercio de Pontevedra
Pilar Iglesias
Coordinadora da oficina Acelerapyme.
Especialista en desenvolvemento de programas de Innovación e dixitalización
empresarial.
Damián García
Axente digitalizador-programa Kit dixital.
Xerente da empresa EMOTIVE NEUROMARKETING TECHNOLOGIES, S.L.
Especialista en Marketing dixital.
DIRIXIDO A: Emprendedores/as e empresarios/as
LUGAR: Salón de actos de la sede de la Cámara en Pontevedra, Xardíns de Vincenti, nº4 , 2º (Edif.
Las Palmeras 2º)
INSCRICIÓNS: de balde, http://www.camarapvv.com/cursos2.php?curso=3415
ASISTENCIA: presencial ata completar aforo e online
+ info:
https://www.camarapvv.com/index.php?option=com_formacion&task=infocurso&id=1973
&Itemid=40&lang=es
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Crea o teu plan de márketing dixital paso a paso
TIPO: Espazo de desenvolvemento de competencias
DÍA: Xoves, 22 de setembro de 17:00 a 18:00
ORGANIZA Deputación de Pontevedra
CONTIDOS:
Obradoiro telemático a través de Zoom
En numerosas ocasións os emprendedores e empresas consolidadas lánzanse a realizar
accións de márketing online, sen ter un plan de márketing dixital previo: publicar
calquera contido e en calquera momento en redes sociais, crear un artigo no blogue sen
realizar un estudo previo da temática, facer publicidade sen un obxectivo claro… A
consecuencia: o fracaso das súas campañas dixitais.
Un Plan de Márketing Dixital é esencial para que unha empresa teña éxito na contorna
online. Neste taller entenderemos que é un plan de márketing dixital, para que serve e
como crear o noso paso a paso cun exemplo real.
• Que é un Plan de Márketing Dixital
• Por que o necesito? Beneficios
• Pasos para crear o teu Plan de Márketing Dixital
Nivel: Iniciación
O obradoiro será impartido por Adrián Fernández, Licenciado en Comunicación
Audiovisual pola Universidade de Barcelona e cunha ampla experiencia e traxectoria
profesional asesorando empresas de diversos sectores no ámbito da comunicación
dixital e o márketing online.

INSCRICIÓNS: https://forms.gle/JcvA5cMaYuh2iPUi6
ASISTENCIA: online - Obradoiro telemático a través de Zoom
NOTA: Durante os días do evento, 23 e 24, no stand da Deputación de Pontevedra haberá 3
robots de Intelixencia Artificial.
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Venres 23 de setembro
WordPress en Acción: obradoiro de iniciación e Do-action
TIPO: Espazo de desenvolvemento de competencias
DIA: 23 de setembro de 9.00 a 18,30
ORGANIZA: Comunidade WordPress Pontevedra, Actividade enmarcada dentro do
#PONTEWORDCAMP,
WordCamp
en
Galicia
(23-25
de
setembro)
https://pontevedra.wordcamp.org/2022/
CONTIDO E OBXECTIVOS:
9.00-13,30 Obradoiro teórico / Práctico. Da man dun gran profesional iniciaraste no
mundo do WordPress e descubrirás o fácil e rápido que e crear unha web con esta
ferramenta.
13,30-17.00 (almorzo incluído) Do-action*. Tipoloxía de evento da Fundación
WordPress para planificar e crear la web de unas organizacións sen ánimo de lucro
17,30-18,30 Meetup especial da Pont Up Store : presentación das webs das
asociacións, el resultado, unha especie de resumen do alcanzado durante la xornada,
entre outros.



Colectivo A Rente do Chan.
Asociación Villa caótica.
LUGAR: Facultade de Comunicación Universidade de Vigo, Campus a Xunqueira s/n, Pontevedra
INSCRICIÓNS: de balde previa inscrición
https://pontevedra.wordcamp.org/2022/wordpress-en-accion-taller-de-iniciacion-y-do-action/
* a Do-action esixe coñecementos medios ou avanzados e profesionais, poderán como
participantes asistir os matriculados no obradoiro teórico / práctico previo. Esta inscrición e
independente da requirida para participara na WordCamp na que tense que aboar unha
pequena cuota.
ASISTENCIA: presencial previa inscrición

Presentación do proxecto europeo da European Institute of Innovation & Technology (EIT) HEI4Future
TIPO: Espazo de internacionalización
DIA: 23 de setembro de 10:00 a 11:00
ORGANIZA: Vicerreitoría de Estudantado e Empregabilidade
PRESENTAN:
Eva Lantarón, vicerrectora del Campus de Pontevedra
Natalia Caparrini Marín vicerreitora da estudantado e empregabilidade da
Universidade de Vigo
Pablo Cabanelas Lorenzo, coordinador principal del proyecto
CONTIDO E OBXECTIVOS: HEI4Future: Capacidades empresariais e de innovación para
desenvolver as novas cadeas de valor da mobilidade, a saúde e a fabricación. Presentación á
comunidade académica de Pontevedra (profesorado Staff e estudantado) do proxecto europeo
de la European Institute of Innovation & Technology (EIT) relacionado ca promoción do
emprendemento, a innovación e a transferencia de tecnoloxía nos ámbitos da mobilidade, a
saúde e a produción (manufacturing).
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HEI4Future céntrase nas capacidades de emprendemento e innovación, a dixitalización, a
sustentabilidade, a introdución de procesos de deseño, a innovación aberta e as habilidades
brandas. Todos eles están relacionados co ámbito da sustentabilidade e o cambio climático e
apóianse en diferentes ecosistemas produtivos cun enfoque de estreito contacto co sector
produtivo. A idea sería converter as capacidades tecnolóxicas en novas habilidades para xerar
novos produtos e servizos.
LUGAR: Sala de conferencias do 2º andar da Casa das Campás (Vicerreitorado do Campus de
Pontevedra), Rúa don Filiberto 9-11
INSCRICIÓNS: reservado á comunidade universitaria
ASISTENCIA: presencial ata completar o aforo e streaming
E TI, COÑECES A FÓRMULA? Obradoiro para persoas emprendedoras
TIPO: Espazo de economía social e igualdade
DIA: 23 de setembro de 2022
Hora 10:00 a 11:30
ORGANIZA: Espazo Coop Unión de Cooperativas Galegas e a Cámara de Comercio Pontevedra,
Vigo y Vilagarcía de Arousa
OBXECTIVOS: Estimular o emprendemento cooperativo, o impulso de iniciativas desde a óptica
cooperativa. Difusión e divulgación da fórmula cooperativa.
CONTIDOS:
 A cooperativa dentro da economía social. Os principios e valores cooperativos.
 Que é una cooperativa?. Tipos de cooperativas.
 Emprende en cooperativa:
o Apoios ó cooperativismo.
o Boas prácticas de emprendemento cooperativo. Materiais videográficos.
IMPARTEN: Ramón Carmelo Rodríguez Padín
Docente e consultor da Unión de cooperativas EspazoCoop.
LUGAR: Xardins de Vincenti, nº4 2º, Pontevedra. Salón de actos da Sede da CÁMARA DE
COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA na localidade de Pontevedra.
INSCRICIÓNS: http://www.camarapvv.com/cursos2.php?curso=3417
ASISTENCIA: presencial ata completar aforo
+ info:
https://www.camarapvv.com/index.php?option=com_formacion&task=infocurso&id=1975&It
emid=40&lang=es
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Acto inaugural
TIPO: Espazo de emprendemento - Acto institucional
DIA: venres 23 de 11.45 a 12.15
ORGANIZA: Equipo de dirección Pont-Up (G4plus uvigo + asociación para o emprendemento e
a innovación: Pont-Up Store).
PARTICIPAN: representantes de entidades organizadoras, e patrocinadoras


Universidade de Vigo e Asociacón para o Emprendemento e a Innovación Pont-Up Store,
Concello de Pontevedra, Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia IGAPE, Consorcio
Zona Franca de Vigo, Abanca, R, Gadis, Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e
Vilagarcía, AEMPE, Aje Galicia/Pontevedra

LUGAR: Palco do recinto do Pont-Up Store
INSCRICIÓNS: Por invitación previa (palco) a entidades colaboradoras (cadeiras) e libre ata
completar aforo
ASISTENCIA: presencial

Visita Institucional
TIPO: Espazo de emprendemento - Acto institucional
DIA: venres 23 de 12.15 a 13.00
ORGANIZA: Equipo de dirección Pont-Up (G4plus uvigo + asociación para o emprendemento e
a innovación: Pont-Up Store).
PARTICIPAN: representantes de entidades organizadoras, e patrocinadoras


Universidade de Vigo e Asociacón para o Emprendemento e a Innovación Pont-Up Store,
Concello de Pontevedra, Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia IGAPE, Consorcio
Zona Franca de Vigo, Abanca, R, Gadis, Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e
Vilagarcía, AEMPE, Aje Galicia/Pontevedra

LUGAR: inicio da visita na carpa do Pont-Up, Praza de España
INSCRICIÓNS: Por invitación previa a entidades colaboradoras
ASISTENCIA: presencial
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Starting Up!
TIPO: Espazo de internacionalización
DAY: 23th September at 12.00-13.00 CET
ORGANISATION: Ticket2Europe
COLLABORATES: High School Valle Inclán and Abanca
PRESENTED and MODERATED by: Ana del Valle (Ticket2Europe)
PARTICIPANTS: Students from High School Valle Inclán and International participants from the
project "Starting Up!", co-funded by the European programme Erasmus+.
OBJECTIVES: Learn more about social entrepreneurship through non-formal education
methods.
PLACE: Valle Inclán High School, Gran Vía de Montero Ríos, s/n
INSCRIPTIONS: Event just for students coming from Valle Inclán high school
ATTENDANCE: face-to-face event
LANGUAGE: English
----------------------ORGANIZA: Ticket2Europe
COLABORADORES: IES Valle Inclán e Abanca
PRESENTADO e MODERADO por: Ana del Valle (Ticket2Europe)
PARTICIPANTES: Alumnado do IES Valle Inclán e participantes internacionais do
proxecto "Starting Up!", cofinanciado polo programa europeo Erasmus+.
OBXECTIVOS: Aprender máis sobre o emprendemento social a través de métodos de
educación non formal.
LUGAR: IES Valle Inclán Gran Vía de Montero Ríos, s/n
INSCRICIÓNS: Entrada reservada a alumnado do centro e participantes do proxecto
Starting Up!
ASISTENCIA: presencial
IDIOMA: Inglés
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Motivacións das mulleres a emprender en cooperativas
TIPO: Espazo de economía social e igualdade
DIA: 23 de setembro de 13:00 a 14:00 h.
ORGANIZA: Abeluria S.Coop. Galega.
PRESENTA E MODERA: Ana Olveira Blanco (cooperativista en Abeluria, Doutora en Economía e
Empresa pola USC, consultora e investigadora en economía social , Presidenta da Unión de
Cooperativas Espazocoop)
PARTICIPA: Conversa con tres cooperativas participantes no Pont Up Store:
 Árbore S. Coop. Galega (Elena Taboada e Nerea Vilariño).
 Amarelas, S. Coop. Galega (Cristina González).
 Somos terra. S. Coop. Galega (Eva Quiroga).
CONTIDO E OBXECTIVOS
Unha pequena introdución sobre o emprendemento feminino en Galicia dende unha
perspectiva de xénero.
O final da sesión presentarase o III Olympe Emprende
LUGAR: Sala de conferencias do 2º andar da Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11
INSCRICIÓNS: libre ata completar o aforo (50 prazas)
ASISTENCIA: presencial e streaming
Tecendo Comunidade (networking de participantes) e internacinalización
TIPO: Tecendo Redes: espazo networking
DIA: 23 de setembro de 14,30 a 16,30
ORGANIZA: Xunta directiva do Pont Up
CONTIDO E OBXECTIVOS: comida en común para interrelacinarse e compartir inquedanzas por
parte dos emprendementos seleccionados no Pont Up e tamén para tecer redes e xerar
sinerxías para novos negocios entre eles. De 15:30 a 16:15 impartirase a actiividade que se
observa a continuación: “Primeiros pasos para a internacionalización”.
LUGAR: Espazo central da carpa do Pont-Up Store
INSCRICIÓNS: actividade reservada para os emprendementos seleccionados para a modalidade
de stand.
ASISTENCIA: presencial
Primeiros pasos para a internacionalización
TIPO: Espazo de internacionalización
ORGANIZA: Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra e Vilagarcía
DIA: 23 de setembro de 15,30 a 16,15
CONTIDO: Nun mundo globalizado a internacionalización considérase unha das estratexias
principais na xestión da empresa para ser máis competitiva e lograr un maior crecemento
Podemos expornos a internacionalización? Que debemos ter en conta na nosa empresa? Como
abordala, por onde empezar? Primeiros pasos da actividade exportadora. Actividades da Cámara de apoio á Internacionalización das empresas.
Intervirán: Pilar Rey e Rosa Lago
Técnicas do Departamento de comercio exterior da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo
e Vilagarcía de Arousa. Licenciadas en Ciencias Económicas e Ciencias Empresariais respectivamente
LUGAR: Espazo central da carpa do Pont-Up Store
INSCRICIÓNS: actividade reservada para os emprendementos seleccionados para a modalidade
de stand.
ASISTENCIA: presencial
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É o emprendemento sostible o auténtico Unicornio?
TIPO: Espazo de innovación social e sustentabilidade
DIA: 23 de setembro 17 a 18 h.
ORGANIZA: Alen Coop Galega, Soluciones en economía circular y sostenibilidad
PRESENTA E MODERA: Iria Regueiro / Claudia Rodríguez
PARTICIPA:
Violeta Bouzada - Oui Jane/Fento Moda
Violeta Bouzada é a fundadora do proxecto feminista OUI JANE! de moda e xoias
elaboradoradas con criterios de sustentabilidade social e ambiental e forma parte do
colectivo FENTO moda sustentable galega, de apoio e difusión da moda sustentable
detrás da que se atopan un grupo de persoas vinculadas á moda, ao deseño e ao
activismo ecolóxico.
Elena Fontán - Mareira Bizi
Elena Fontán é oceanógrafa experta en resiliencia climática e xestión sostible dos
recursos mariños e emprendedora. Mareira Bizi adícase a promocionar a
sustentabilidade do océano e a xerar conciencia sobre o medio mariño como forma de
vida. Ademais, axuda a outras empresas vencelladas ao mar, a ser mais resilientes fronte
o impacto do cambio climático.
Arancha Estévez - Pacto Cultura Sustentable
Arancha Estévez é xornalista e traballa, xunto á enxeñeira e consultora María Baqueiro,
para o Pacto Cultura Sustentable, unha iniciativa composta por 32 proxectos culturais
comprometidos coa Axenda 2030 e coa súa visión integradora para a consecución dun
obxectivo común: transformar o noso planeta a través da acción. O Pacto recolle
obxectivos medioambientais (eliminación dos plásticos dun só uso ou a compensación
da pegada CO2 entre outros) e compromisos na dimensión social dos eventos coa
igualdade de xénero, economía local e accesibilidade.
CONTIDO E OBXECTIVOS:
As oportunidades de negocio ao redor de novas tendencias e necesidades ligadas á
sustentabilidade son moitas. Pero son oportunidades reais para o emprendemento? é o
emprendemento local, centrado en servizos e produtos sostibles, en feminino, o auténtico
unicornio?
Tres emprendedoras falarannos nesta mesa redonda das súas experiencias e retos superados,
derrubando mitos e aterrando como levar o ideal á acción.
Estás a pensar en emprender ou che interesa a sustentabilidade?
Achégache e exponlles as cuestións que roldan a túa cabeza.
LUGAR: Espazo central da carpa do Pont-Up Store, Praza de España
INSCRICIÓNS: libre ata completar o aforo
ASISTENCIA: presencial
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International opportunities for entrepreneurs
TIPO: Espazo de Internacionalización e sustentabilidade
DAY: 23th September at 16.45-18.00 CET
ORGANISATION: Ticket2Europe
PRESENTED and MODERATED by: Ana del Valle (Ticket2Europe) and Belén Mendoza (Santiago
de compostela Chamber of Commerce).
PARTICIPANTS:


Belén Mendoza (Santiago de Compostela Chamber of commerce) who will talk about the
European programme "Erasmus for Young Entrepreneurs" and Anton Vynarchyk, Ukrainian
entrepreneur who is doing his exchange period in Galicia.



Carles Manrique and Guadalupe Vega Nieto (Cohope Association, from Basque Country),
who will talk about the Cohope Experience programme for entrepreneurs and the International Volunteering on entrepreneurship in Nepal.
OBJECTIVES
Presentation by the protagonists of their experiences in several international programmes of
interest to provide a global dimension of entrepreneurship.
PLACE: Conference room on the 2nd floor of Casa das Campás (Vice-rectorate of Pontevedra
Campus), Rúa don Filiberto 9-11
INSCRIPTIONS: free until full capacity is reached
ATTENDANCE: face-to-face and streaming
LANGUAGE: English
----------------------ORGANIZA: Ticket2Europe
PRESENTADO y MODERADO por: Ana del Valle (Ticket2Europe) e Belén Mendoza
(Cámara de Comercio de Santiago de Compostela).
PARTICIPANTES:
o Belén Mendoza (Cámara de Comercio de Santiago de Compostela) que falará
sobre o programa europeo "Erasmus para jóvenes emprendedores" e Anton
Vynarchyk, empresario ucraíno que realiza o seu período de intercambio en
Galicia.
o Carles Manrique y Guadalupe Vega Nieto (Asociación Cohope, do País Vasco),
que falarán do programa Cohope Experience para emprendedores e do Voluntariado internacional sobre emprendemento en Nepal
OBXECTIVOS: Presentación por parte das protagonistas das experiencias en diversos
programas internacionais de interese para dar unha dimensión global ao
emprendemento.
LUGAR: Sala de conferencias do 2º andar da Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11
INSCRIPTIONS: libre ata completar aforo
ASISTENCIA: presencial e streaming
IDIOMA: Inglés
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Introdución a Unity.
TIPO: Espazo gaming: emprendemento da man dos videoxogos
DÍA 23 de setembro
HORA 17:30 a 20:00
ORGANIZA: Digital Monster Collective
CONTIDO: Introdución ás ferramentas prácticas de Unity para desenvolvemento de videoxogos. Pequena práctica de programación de mecánicas sinxelas (probablemente un xogo tipo
flappy bird ou space invaders)
IMPARTEN:


Lizartonne: Doutor en Belas Artes, Máster en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual,
Máster en Deseño Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos. Artista 2D e
3D, Animador, Productor, UX/UI e Technical Artist en Digital Monster Collective
 Óscar Portela: Desarrollador de videoxogos con experiencia en Unity, c# e Steam VR.
Técnico superior en animación 3d, videoxogos e contornas interactivos.
INSCRICIÓN: https://forms.gle/2gi8KKo4ZRHtcWBT7 limitado a 20 prazas
LUGAR: Aula Informática da Casa das Campás, Rúa Don Filiberto 9-11

Crea o teu “ portalapis de madeira"
TIPO: Actividade demostrativa
DÍA 23 de setembro de 18:30 a 19:20
ORGANIZA: Bágoas Fora – Stand 29
DESCRIPCIÓN: Actividade para que nenos e nenas (4 a 12 años) desenvolvan a súa creatividade
e se poñan en contacto coa madeira. Se lles ofrecerá distintos materiais para decoralo, (pinturas, ceras, purpurina, papeis para pegar, entre outros) e unha vez decorado o montarán e o levarán terminado.
Público obxectivo: menores de 4 terían que estar acompañados dunha persoa adulta
INSCRICIÓN: Limitado a 12 prazas: https://forms.gle/vpzDBnK6ArwMbtYR7
LUGAR: Praza de España, recinto do evento
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Pont-Up Expres
TIPO: Espazo de Emprendemento
DIA: 23 de setembro de 19 a 21
ORGANIZA: Concello de Pontevedra e Xunta directiva do Pont-up
Coordina: Nova Xestión Cultural
PRESENTAN: Yoya Blanco Rial (Concelleira de Promoción Económica, Turismo e
Universidades) e Pedro Figueroa Dorrego (Universidade de Vigo e Director do PontUp Store)

PARTICIPANTES


Skeirrum Salas de escape ao aire libre. O obxectivo é achegar aos mozos a contornas
que non adoitan frecuentar utilizando como ferramenta un xogo e o seu smartphone.
http://www.skeirrum.com



Beniu Soluciones S.L Beniu é unha empresa de servizos que utiliza técnicas de
agricultura de precisión principalmente mediante drons. http://www.beniu.es



Navia 3D Desenvolve solucións visuais e interactivas basadas no 3D para a industria 4.0
e o ámbito da cultura, turismo e o patrimonio https://navia3d.es



Alén S. Coop Galega Cooperativa que traballa para ir alén na integración da sostibilidade
nas organizacións http://www.alenlab.com



Mareira Bizi Sociedade Cooperativa Galega Cooperativa especializada na transferencia
do coñecemento científico máis actual para promover a sostibilidade do medio mariño
https://www.mareirabizi.com/



Truck Training Services, S.L. Primeira empresa en España que desenvolve software de
mantemento de frotas de recollida de residuos urbanos. https://truck-i.com/



Milculturas Consultora de innovación para a xestión do patrimonio cultural
http://milculturas.com/
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ESCOITANTES

Rosa María Seoane Domínguez, Xerente de ABANCA innova e Xerente de
Comunicacións

Enxeñeira de Telecomunicacións pola Universidade de Vigo. Conta con máis de 20 anos de
experiencia en contornas TI bancarios, coordinando proxectos de evolución tecnolóxica. Desde
xaneiro de 2019 é responsable do equipo ABANCA Innova, área que lidera os procesos de
innovación do banco e coordina os seus programas de emprendemento e aceleración.

Iago González Penedo, Director comercial en Disgobe

MBA en IESIDE e máster en dirección de compras . En 2012 incorporouse ao grupo HoGomar
e actualmente é Director Comecial en Disgobe , experto en gastronomía, con formación no
CSHG ,ten unha ampla experiencia en vendas e asesoría de negocios.

Xoán Martínez Reboredo, CEO de “Kaleido, Ideas & Logistics”

Licenciado en Dirección e Administración de empresas pola Universidade intercontinental da
Empresa, Executive MBA por Esade. Ademais do CEO de Kaleido, tamén é o actual Presidente
do Clúster da Función Loxística de Galicia. Namorado das ideas, a xente con inquedanzas e todo
o complexo que pode chegar a ser o mundo.

Eva López Barrio, Coordinadora do Proxecto Innovatia 8.3 do Instituto das
Mulleres (USC)

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela e Máster en
Dirección e Xestión de Comercio Exterior. Coordinadora do Proxecto Innovatia 8.3 do Instituto
das Mulleres (Ministerio de Igualdade – USC). Responsable do Programa Woman Emprende,
Titora das Axudas Emega da Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia. Persoa experta
para o informe Gem Galicia e Gem España.
LUGAR: Sala de conferencias do 2º andar da Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11
ASISTENCIA: Presencial (o público en xeral pode asistir as presentacións do proxecto ata
completar o aforo ) e streaming
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Tecendo Comunidade: Viño participativo
TIPO: Tecendo redes: espazo networking
DIA: 23 de setembro de 21:00 a 23:00
ORGANIZA: Concellaría de Promoción Económica, Turismo e Universidade, a Vicerreitoria do
Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo e a Asociación para o emprendemento e a
innovación: Pont- Up Store
LUGAR: Espazo central da carpa do Pont Up (Praza de España)
INSCRICIÓNS: Entrada reservada a proxectos seleccionados para Stand, Pont-up Store e
invitados da organización (xunta directiva do Pont-Up, entidades patrocinadoras e
colaboradoras, entre outros)
COLABORA: HGA BODEDAS
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Sábado 24 de setembro

Almorzo Networking – Perde o medo a vender no estranxeiro
TIPO: Tecendo redes: espazo de networking
DIA: Día 24 de 9:30 A 10:50
ORGANIZA: Aempe
CONTIDO E OBXECTIVOS:
Perde o medo a vender no extranxeiro: 4 emprendedores de Pontevedra veñen contar como o
fan. Tratase dun almorzo distendido con persoas emprendedoras e expertas en
internacionalización que achegarán pílulas formativas de interese que nunha mesa redonda
transmitirán experiencias e consellos para internacionalización dos novos emprendementos.
O seu obxectivo e establececer conexións entre as persoas emprendedoras, ampliar a súa rede
de contactos na procura de intereses comúns para crear oportunidades de negocio.
CHARLA TÉCNICA da man de Alberto Falcón "Prepara a túa web para exportar
produtos ou servizos"
PARTICIPANTES


Jorge López-Ceo & Co-Founder BEFLAMBOYANT



Tatiana González - CCO & Co-Founder BEFLAMBOYANT



Alberto Jurgo - Ceo & Co-Founder ENERCRAF



Ana Carpintero - Ceo & Co-Founder SOMOS OCEANO

PRESENTA: José María Corujo
MODERA: Silvia Crespo , Directora de Bien Bonito, Vicepresidenta de Aempe e membro da Xunta
Directiva do Pont-Up Store
LUGAR: Espazo Central do recinto do Pont Up, Praza de España
INSCRICIÓNS: participantes nos stands do Pont Up e público interesado
ASISTENCIA: presencial
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Connect-UP, surfeando a ola do emprendemento
TIPO: Espazo de desenvolvemento de competencias e economía social
DIA: 24 de setembro de 10.00 a 11.00
ORGANIZA: IGATA INSTITUTO GALEGO DO TALENTO (IGATA), organización que conecta a todos
os galegos e profesionais vencellados a Galicia para visibilizar o noso talento.
PRESENTA E MODERA: Ángel Fraga, director de IGATA. Ángel Fraga coordina e é fundador do
Instituto Galego do Talento así como Consultor en Kelea, empresa dedicada á consultoría na
área de transformación organizativa. Imparte habitualmente formación para emprendedores e
traballou anteriormente en empresas como Financiera Maderera S.A (FINSA), Possible Inc ou
Strongstep (Portugal) nas áreas de marketing e desenvolvemento empresarial.
CONTIDO:
Desde Igata buscamos reunir ás persoas co único propósito de sumar. E nesta ocasión,
sumámonos ao Pont-UP co obxectivo de armar un mesa redonda con dous emprendedoras de
diversos sectores pero cunha mesma paixón: Galicia.
Unha charla liderada por Ángel Fraga, director de IGATA, quen conversará coas protagonistas
para coñecer de primeira man a súa experiencia de emprender en Galicia desvelando as luces e
sombras da aventura de emprender.
PARTICIPANTES:
1. Yolanda Vázquez, consultora de Innovación Estratéxica “No Meu” (non o googledes
porque non existe ;) ) e docente de metodoloxías áxiles. Yolanda traballou moitos anos
na industria publicitaria para grandes empresas do mercado español coma do mercado
latinoamericano e, despois de 10 anos fóra de España, volta para seguir emprendendo
dende Galicia para o mundo. Defínese coma unha persoa fan de falar coa xente,
observar o mundo dende outros ollos e encontrar oportunidades que xeren match.
2. Claire-Marie Aubert, "Somos Enxebre", somos unha familia multicultural que crea
deseños sinxelos inspirados na esencia galega. Como familia creamos a nosa propia
cultura baseándonos nas nosas raíces galegas, francesas e inglesas. Enxebre, bandeira
da multiculturalidade, evoluciona en 2022 a Enxebre Concept Store, un espazo creativo
onde podes encontrar e descubrir os nosos produtos e personalizalos ao teu gusto.
LUGAR: Sala de conferencias do 2º andar da Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11
INSCRICIÓNS: de balde ata completar o aforo
ASISTENCIA: presencial e streaming
Introdución ó technical art 2D con Unity: Universal Render Pipeline
TIPO: Espazo gaming: emprendemento da man dos videoxogos
DÍA 24 de setembro
HORA 10:30 a 13:00
ORGANIZA: Digital Monster Collective
CONTIDO: Introdución á ferramenta Universal Render Pipeline e outros trucos para facer que
as escenas cobren vida nos videoxogos 2D. Pequena práctica cun nivel previamente montado
no que se implementarán elementos de iluminación, choiva…
INSCRICIÓN: https://forms.gle/2gi8KKo4ZRHtcWBT7 limitado a 20 prazas
LUGAR: Aula Informática da Casa das Campás, Rúa Don Filiberto 9-11
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Trivial de economía social
TIPO: Espazo de economía social e igualdade
DIA: sábado 24 de setembro de 11:00 a 13:00
ORGANIZA: CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE; Secretaría Xeral de
Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
DINAMIZA: Persoal coordinador da Rede Eusumo
CONTIDO: Partindo da base de que o trivial é un xogo coñecido por todo o mundo e co
obxectivo de que as persoas asistentes á feira sexan conscientes dos seus coñecementos sobre
economía social; esta actividade ofrecerá un resultado que quizais sorprenda, xa que será un
pequeno estudo dos coñecementos que ten a poboación de Pontevedra no eido da economía
social.
A idea é que tanto as persoas que se atopan visitando as casetas, independentemente da
idade que teñan, como as persoas expositoras participen nesta iniciativa.
No caso das persoas expositoras, aínda que haxan creado distintas entidades de economía
social, pode que moitas cuestións que se traten no xogo ás descoñezan e é unha boa
oportunidade para aprender.
O obxectivo do xogo é conseguir o maior número de acertos e no menor tempo posible.
Os participantes irán respondendo as distintas cuestións que se lles presenten, identificadas en
distintos cores segundo a temática concreta dentro da economía social. En concreto
responderán 4 categorías con diferentes cores:
Categoría xeral (azul)
Cooperativas (amarelo)
Sociedades laborais (laranxa)
Centros especiais de emprego e empresas de inserción (verde)
LUGAR: Palco da carpa do Pont-Up, Praza de España
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Crea R - Obradoiro tecnolóxico para rapazas e rapaces. (de 7 a 12 anos)
TIPO: Laboratorio creativo
DIA: 24 de setembro as 11:00 a 13:00 h.
ORGANIZA: R
IMPARTE: Libolis
TALLERES
Contos que cobran vida (7-8 anos)
A través da creación de tinta condutiva os nenos e nenas aprenderán a integrar conceptos de
electrónica a partir de pilas, condutores e leds. Unha vez que coñezan como funciona crearán
un conto ao que lle engadirán diferentes leds á súa historia.
Sala de operacións (9-10 anos)
Aprenderán conceptos básicos sobre condutividade, sinais dixitais así como o concepto dun
curtocircuíto dunha maneira educativa e divertida a través da creación dun “xogo de
operacións” que terán que deseñar e programar ao seu gusto. Todo iso a través da placa microbit
e diferentes elementos electrónicos
Sistema de rega intelixente (11-12 anos)
Aprenderán a deseñar un sistema automatizado que detecta o nivel de humidade e temperatura
das plantas para saber cando se deben regar. Construirán o sistema baseándose en sensores de
humidade, un sensor térmico integrado e unha placa controladora. Ademais crearán un sistema
que sirva para comprender os datos obtidos dunha forma visual e amigable.
LUGAR: Salón Noble del Liceo Casino de Pontevedra Rúa Manuel Quiroga, 21
INSCRICIÓNS: https://blog.mundo-r.com/gl/quecheparece/talleres-crea-r
ASISTENCIA: presencial
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Taller de creación obxecto decorativo con eco-resina.
TIPO: Actividade demostrativa
DÍA 24 de setembro de 11:30 a 12:20
ORGANIZA: Matinée Club Creative - Stand 14
DESCRIPCIÓN: Nesta experiencia mergullarémonos nas técnicas básicas do deseño e
produción de obxectos decorativos con resina mineral. Aprenderemos a técnica de
marmolado, mestura de pigmentos e creación da textura. Ao finalizar o taller levaraste a túa
peza deco creada desde cero por ti.
Público obxectivo: 8 mulleres a partir de 18 anos.
LUGAR: Praza de España, recinto do evento

Impresión botánica sobre téxtiles naturais
TIPO: Actividade demostrativa
DÍA 24 de setembro de 12:30 a 13:20
ORGANIZA: Casperlota Atelier- artesanía de Galicia - Stand 25
DESCRIPCIÓN: Demostración da técnica Hapa Zome. na que se realizará unha composición floral sobre tea, con pigmentos naturais das plantas. Posteriormente describirase como fixar o
pigmento.
Público obxectivo: Dirixido a persoas maiores de 6 ano. Máximo de participantes: 30.
LUGAR: Praza de España, recinto do evento
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Corredores Verdes: a saúde alimentaria é un dereito
TIPO: Espazo de innovación social e sustentabilidade
DIA: 24 de setembro de 11.30 a 12.30
ORGANIZA: Fundación Galicia Verde
CONTIDO E OBXECTIVOS: Ofrecer unha visión xeral dos beneficios dos Corr edores Verdes e da
necesidade de que a cidadanía se implique neles.
PRESENTA E MODERA:
Mabel Rivera Torres - Patroa da Fundación GALICIA VERDE dende a súa constitución en 2002.
Encargada da organización da Feira de Sementes e Plantón Ecolóxicos que a F.G.V. celebra con
carácter anual, e cuxa X edición terá lugar no próximo 2023. A Feira debe ser referente dos
produtos procedentes de sementes tradicionais.
Introducirá ao resto de participantes e moderará o eventual encontro co público
Interveñen:


Enrique Banet López de Rego - Presidente-fundador da Fundación GALICIA VERDE.
Durante máis de dez anos foi realizador e presentador do programa Senda Verde da
TVG. Ecoconselleiro pola Universidade de Namurs (Francia). Conferenciante e divulgador
da Ecoagricultura, sobre a que imparte cursos prácticos en colaboración coa UNED.
Autor do proxecto de Corredores Verdes.
Falará sobre a importancia da soberanía alimentaria para fixar poboación no rural,
loitar contra o cambio climático e reducir as desigualdades sociais.



Carlos Otero González - Doutor en Bioloxía pola Universidade de Santiago de
Compostela, desenvolveu a súa actividade docente e investigadora no Departamento de
Zooloxía da Facultade de Bioloxía da que foi decano. Colaborador habitual de diversas
universidades estranxeiras, como as de México, Colombia ou Guatemala, onde imparte
materias coma o Cambio Climático ou a Biodiversidade. É autor de sete libros sobre
insectos, así como de numerosas publicacións e colaboracións.
Falará sobre o Cambio Climático e a Biodiversidade.



Íñigo Pulgar Sañudo – Profesor Asociado da Área de Botánica do Departamento de
Bioloxía Molecular e Enxeñería Bioquímica na Universidade Pablo de Olavide de Sevilla.
Doutor pola USC. Tese de Doutoramento no Departamento de Botánica da USC.
Especialista en Flora, Comunidades Vexetais e Conservacións de Hábitats.
Falará sobre a importancia das sementes nativas.



Victoria Martínez Barreiro - Membro fundador (1977) e Presidenta da Asociación
Cultural Meiro, Aldea de Meiro-Bueu. A Asociación traballa pola recuperación e
preservación do millo corvo, unha caste de millo de extraordinarias cualidades, e loita
por preservar este legado cultural, etnográfico e gastronómico que estaba a piques de
desaparecer co obxectivo de transmitilo ás xeracións futuras

Falará sobre a importancia e a dificultade de manter vivas as sementes tradicionais.
LUGAR: Sala de conferencias do 2º andar da Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11
INSCRICIÓNS: de balde ata completar o aforo
ASISTENCIA: presencial e streaming
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Street Escape! Desenvolve as competencias emprendedoras o través do Street Escape sobre
o patrimonio de Pontevedra
TIPO: Espazo de desenvolvemento de competencias
DIA: 24 de setembro de 12:00 a 14:00
ORGANIZA: Skeirrum
PROMOVE: ABANCA, GADIS E HEI4Future

CONTIDO E OBXECTIVOS:
Un Street Scape é unha Escape Room ao aire libre, unha actividade que mestura a mellor parte
de dous xogos comunmente coñecidos: o dinamismo das procuras do tesouro xunto coa lóxica
e enigmas das escape rooms.
O obxectivo principal desta experiencia é fomentar o patrimonio cultural e histórico da cidade
de Pontevedra así como a cultura do emprendemento. Para iso creamos un percorrido
interactivo collendo os puntos máis emblemáticos da cidade, nese percorrido escondemos uns
códigos QR que os participantes terán que atopar para acceder a través deles á nosa aplicación
web. Ao acceder á app atoparán diferentes enigmas, enigmas e probas contextualizadas coa
historia da cidade que terán que resolver para poder continuar.
Que se fomenta con Skeirrum Pontevedra?
Coñecemento da contorna Pontevedresa dunha maneira singular e innovadora
Actividade física
Escoita activa e comunicación asertiva
Habilidades de orientación
Traballo en equipo e compañeirismo
Que se desenvolve con Skeirrum Pontevedra?
Capacidade analítica e de adaptación a unha situación en constante cambio.
Control da presión e os nervios
Confianza nun mesmo e toma rápida de decisións
Traballo en equipo e compañeirismo
Visión estratéxica e comunicación non verbal
Unha persoa que decide emprender debe traballar todas estas calidades transversais, ser capaz
de superar todos os restos que van xurdindo e adaptarse a un mundo en constante cambio para
ter éxito ao longo do seu camiño como emprendedor, por iso unha Street Escape onde teñen
que resolver diferentes probas e enigmas encaixa á perfección coas cultura do emprendemento.
Realizando esta actividade, os participantes terán a oportunidade de “simular” como é o día a
día dun emprendedor.
Que mellor actividade para un evento de emprendemento que una street escape?
LUGAR: Punto de partida no Stand 20 - Skeirrum
INSCRICIÓNS: Poderás facer equipo cos teus amigos, familia ou quen che apeteza, os grupos
serán de entre 2 ata 6 persoas
Inscrición en web a partir do día 10/09: https://www.skeirrum.com/es/
Rexistrarse e apuntarse ao evento. Mais información durante o evento na caseta 20.
ASISTENCIA: presencial
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Publicitarios Implicados, de utopía a referente.
TIPO: Espazo de innovación social e sustentabilidade
DIA: 24 de setembro de 13:00 a 14:00 h.
ORGANIZA: Publicitarios Implicados
PRESENTA y Modera: Lara López Vázquez, representante da organización en Galicia
PONENTES:
Lara López Vázquez
Experta en comunicación e creatividade, especialmente levado ao mundo online. Promoción do
2015-2019 do grado de Publicidade e RRPP na UVigo. Actualmente, traballo como Community
Manager e Creativa para un recoñecido grupo empresarial galego. 2 anos como Social Media
Manager e Directora estratéxica en Publicitarios Implicados.
Jose LaCueva
Redactor creativo, sempre en busca de novas formas de contar historias que desafíen o modo
en que vemos o mundo. Graduado en Comunicación Audiovisual e en Publicidade e RRPP pola
Universitat Jaume I. Posgrado en Creatividade integral + Redacción creativa en Complot Escuela
de Publicidad. Actualmente, é Copywriter en VMLY&R. 1 ano e medio como Copywriter en
Publicitarios Implicados.
Silvano Medehue
Apasionado por levantar e liderar proxectos dende o branding e conseguir que teñan unha
vantaxe competitiva. PR, Project Manager, Entrepreneur, Marketer y Strategy Thinker. Dirixe
Restauraniza, unha axencia de creatividade dixital especializada en alimentación, hostelería,
startup food tech, turismo e agroalimentación. 4 anos como Responsable de marca e RRPP en
Publicitarios Implicados.

CONTIDO E OBXECTIVOS
Somos unha asociación de profesionais e estudantes do mundo da comunicación que, desde
2008 e de maneira completamente altruísta, acompañamos a micro-ong, plataformas de
afectados por enfermidades minoritarias e, en xeral, asociacións solidarias sen recursos para
investir en publicidade. Todo isto facémolo ao servizo da paixón, a creatividade e a
solidariedade, dando voz a aqueles que non a teñen e que non se poden permitir os honorarios
dunha axencia de publicidade. Facemos desde pequenas accións de comunicación ata campañas
audiovisuais completas, en función da necesidade de cada "cliente".
Durante a conferencia, ademais de tentar contaxiarvos a nosa tolemia creativa, mostraremos
algún dous traballamos que máis orgullosos nos teñen.
LUGAR: Sala de conferencias do 2º andar da Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11
INSCRICIÓNS: de balde ata completar o aforo
ASISTENCIA: presencial e streaming
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Acto de entrega de premios
TIPO: Espazo de emprendemento - Acto institucional
DIA: Sábado 24 de 14.00 14.30
ORGANIZA: Equipo de dirección Pont-Up (G4plus uvigo + Asociación para o emprendemento e
a innovación: Pont-Up Store).
PARTICIPAN: representantes das entidades organizadoras e patrocinadoras
INTERVEÑEN:


Gloria Blanco Rial, Concelleira de Promoción Económica, Turismo e Universidades



Eva Lantarón Cairo, Vicerreitora do Campus de Pontevedra, Universidade de Vigo



Pedro Figueroa Dorrego, Director do Pont-Up Store (universidade de Vigo



Angela Cal Arca, Vicepresidenta da Asociación de emprendemento e innovación PontUp Store



Representantes das entidades Patrocinadoras e da Xunta directiva do Pont-Up Store

LUGAR: Palco de carpa do Pont-Up, Praza de España

Tecendo Comunidade (networking de participantes)
TIPO: Tecendo redes: espazo de networking
DIA: 24 de setembro de 14,30 a 16,30
ORGANIZA: Xunta directiva do Pont Up Store
CONTIDO E OBXECTIVOS: Comida en común para interrelacionarse e compartir inquedanzas por
parte dos participantes seleccionados no Pont Up e tamén para tecer redes e xerar sinerxías
para novos negocios. Nesta ocasión farase unha presentación da Asociación para o
emprendemento e a innovación: Pont-Up Store
LUGAR: Espazo central da carpa do Pont-Up Store
INSCRICIÓNS: actividade reservada para os emprendementos seleccionados para a modalidade
de stand
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Intraemprendimiento e Innovación nas organizacións
TIPO: Espazo de innovación social e sustentabilidade
DIA: sábado 24 de setembro de 17:00 a 18:00
ORGANIZA: Asociación Pontebrújula
PESENTA: Pedro Figueroa Dorrego Director do Pont-Up Store
MODERA: Mariem Filgueira, sherpa empresarial e Presidenta da asociación Pontebrujula
PARTICIPAN:
•

Jose Andrés Arias Pampín, responsable de desenvolvemento de espazos e procesos
de oportunidade, conexión e emprendemento interno en Financiera Maderera S.A.
(FINSA)
•
Josefa de León Blanco, Directora Competitividade Estratéxica i experta en innovación
en AGROAMB. Pacto Mundial de Naciones Unidas, Red Española: Vocal Comité
Ejecutivo.
•
Pablo Taboada Villamil, Profesional do dereito dos negocios, especializado no
asesoramento a empresas na súa fase inicial e consultor xurídico en start-ups.
OBXECTIVOS: De acordo coa misión de Pontebrújula o obxectivo desta mesa de debate e crear
espazos para compartir talento, experiencias e coñecemento, promovendo a reflexión, e o
pensamento crítico e o espírito innovador.
CONTIDO: Nun mundo onde as organizacións se teñen que adaptar a un entorno cada vez máis
cambiante e orgánico, conceptos como o intraemprendemento e a innovación deben formar
parte dos seus procesos esenciais. Sen embargo nos facemos a pregunta, existe unha cultura
de innovación e intraemprendemento?, como se está a levar a cabo?, por que non se están a
realizar estes procesos?, nas entidades públicas o privadas?. Se queremos captar o talento,
realizar unha mellora continua e crear novos procesos, produtos o servicios, e importante
incorporar novas formas de facer as cousas.
LUGAR: Sala de conferencias do 2º andar da Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11
INSCRICIÓNS: Libre ata completar aforo
ASISTENCIA: presencial e streaming
Demostración de Agility
TIPO: Actividade demostrativa
DÍA 24 de setembro de 17:00 a 19:00
ORGANIZA: DairYPet, S.L. - Stand 16
DESCRIPCIÓN: Contarán coa colaboración do equipo de Diverticans, na que poderán participar
todas as persoas que asistan o evento co seus cans e cadelas. Os don@s e o seus cans traballaran de forma conxunta para demostrar as súas habilidades nu percorrido onde terán que saltar
vallas, introducirse por túneles ou realizar un slálom entre conos. para que os cans participantes recuperen forzas os ganadores recibirán unha mostra de produto YowUp! Nota: a demostración farase na Alameda nas proximidades do Cafetín e da carpa do evento na praza de España. Entrada libre e de balde
LUGAR: Praza de España, recinto do evento
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A importancia da profesionalización no sector creativo.
TIPO: Espazo de innovación social e sustentabilidade
DIA: sábado 24 de setembro de 18:30 a 19:30
ORGANIZA: Asociación O Galpon Lab, un espazo para artistas emerxentes
OBXECTIVOS:
Unha mesa redonda onde debateremos sobre a importancia da
profesionalización para a valoración do traballo dentro do sector creativo, os problemas
derivados do intrusismo laboral, o descoñecemento dos distintos postos de traballo e a
precariedade laboral á que conleva. Todas e todos os participantes serán profesionais e
traballadores en distintos postos do sector tentando abarcar unha gran variedade para dar
distintos puntos de vista tanto de traballo como da formación.
PESENTA e MODERA: Iria Rodríguez licenciada en Administración y Dirección de Empresas,
especializada en Marketing, socia fundadora de O Galpón Lab, co-fundadora e traballadora na
axencia de marketing Nube de Ockham e profesora asociada da Uvigo
PARTICIPAN:


Adriana Villamisar: Licencidada en Publicidad y RRPP, con Mestrado en Dirección de
Arte Publicitario. Actualmente Directora de Arte na Axencia Nasas e docente
convivada no mestrado en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos
Dixitais.



Alberto Ash Santos: Licenciado en Belas Artes, graduado en Maxisterio plástico,
profesor universitario, investigador e artista multidisciplinar. Da súa traxectoria
artística e profesional destacaremos a súa participación en exposicións colectivas
internacionais en Viena e Los Ángeles coma a Think Tank Gallery Los Angeles,
California, 2017.



Bea Gregores: Graduada en Belas Artes, traballa como ilustradora editorial, autora e
ilustradora do libro “As mulleres que cultivaban néboas”, gañadora de diversos
premios no mundo da ilustración e do cómic como o Primer Premio Xuventude Crea na
sección de “Banda Deseñada” entre otros.



Laura Curras: arquitecta ETSAM/UPM, formación en Serigrafía Artística na Escola
Municipal de Artes e Oficios de Vigo e creadora da marca Blaurtopias de ilustración e
cerámica. Selo persoal de artesanía e deseño adicado a traballos de ilustración,
cerámica e serigrafía.

LUGAR: Sala de conferencias do 2º andar da Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11
INSCRICIÓNS: Libre ata completar aforo
ASISTENCIA: presencial e streaming
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Acto de Peche
TIPO: Espazo de emprendemento- acto institucional
DIA: sábado 24 de setembro as 20,45
ORGANIZA: Equipo de dirección Pont-Up (G4plus uvigo + asociación para o emprendemento e
a innovación: Pont-Up Store).
INTERVEÑEN: Representante da Universidade de Vigo e da Xunta directiva da asociación para o
Emprendemento e a Innovación: Pont-Up Store
LUGAR: Palco da carpa do Pont-Up, Praza de España
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