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El projecte DIST, Digital Storytelling per difondre i promoure l'esperit empresarial està entrant en els 

últims dos anys del projecte. La mobilitat està en marxa i els països socis es visiten els uns a als altres 

amb grups d'empresaris, emprenedors i professors. La idea de promoure el sentit de la iniciativa i 

l'esperit empresarial, ara es converteix en un fet, en una acció real. De fet, el Projecte DIST, "Narració 

digital per al foment de l’emprenedoria", neix amb la intenció de despertar el "desig d'emprendre". Els 

socis del DIST van fer entrevistes a joves empresaris, innovadors i positius, i d'aquestes entrevistes es 

van preparar uns vídeos de FP (formació professional), especialment dissenyats per difondre i 

promoure l'esperit emprenedor, però també, i sobretot, per transmetre les experiències dels 

empresaris entrevistats. Així doncs als vídeos parlen de molts dels aspectes d'una empresa, des del 

lideratge a la creativitat, des del treball en equip fins a la negociació, donant consells sobre com dirigir 

una empresa. Aquests vídeos ofereixen l'oportunitat a emprenedors i empresaris de despertar el seu 

desig d'iniciar una empresa, o que puguin comparar amb experiències d'altres països, però també són 

valuosos instruments d'ensenyament per a mestres i per a les organitzacions que treballen en la 

promoció de l'esperit empresarial. 

Aquest mes de maig es va fer la segona Mobilitat C2 a Montecatini Terme (Itàlia) a prop de Florència. 

Un grup de nou noies i un home, emprenedors de Polònia, acompanyats per dos professors de la 

Universitat de Lodz, van analitzar alguns aspectes de la narració i van assistir a cursos molt 

interessants. En els cinc dies de la Mobilitat, es van mostrar molts vídeos als participants i a més a més 

aquests dies van ser també una oportunitat per visitar i conèixer les activitats de la Incubadora de 

Florència i del Centre Nacional de Recerca de Pisa. Després d'això els participants van tenir 

l'oportunitat també de passar unes hores visitant les belleses de Florència i Pisa, a la Toscana. 

L'última lliçó de mobilitat va ser realitzada per un director de màrqueting italià-polonès, per la qual 

cosa els participants van poder, en acabar les lliçons, debatre sobre el tema en la seva llengua 

materna. La mobilitat es va acabar amb un agradable sopar de gala on tots els participants van tenir 

l'oportunitat de relaxar-se després de cinc dies molt intensos. 

Inici de la mobilitat a Montecatini Terme (Itàlia)                En un curs durant la mobilitat del maig (Itàlia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la incubadora de la Universitat de Florència                 Sopar de gala al finalitzar la mobilitat 
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Per a més informació visiti la web www.distproject.eu, des d’aquí és possible accedir a la pàgina de 

Facebook https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/  a la pàgina de Linkedin o enviar 

missatges via Twitter . 

 

Per a més detalls sobre el Projecte, contacti amb el responsable del Projecte ASEV a la següent 

direcció de correu electrònic: g.rigoli@asev.it 

 


