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La mobilitat, prevista al DIST, està en marxa i els socis dels països s’estan visitant entre si, amb 

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

l’emprenedoria, ara és un fet, una acció real. De fet, el projecte DIST, "Narració digital per al 

foment i la promoció de l'esperit empresarial", neix amb la intenció de despertar el "desig 

d’emprendre" mitjançant algunes entrevistes a joves empresaris, innovadors i positius. A partir 

d'aquestes entrevistes s'han preparat alguns vídeos FP (Formació Professional) per a difondre i 

fomentar l'emprenedoria, així com també transmetre les experiències dels empresaris 

entrevistats. 

Aquest mes de juny va tenir lloc la Mobilitat C2 a Romania i a Polònia. Un grup d’emprenedors i 

empresaris, van analitzar alguns aspectes de la narració, i van assistir a cursos molt interessants 

sobre diferents matèries. 

A Polònia, la mobilitat va ser també una ocasió per a visitar el Bionanopark a Lodz un important 

centre d'investigació on els participants van obtenir molta informació sobre les noves 

tecnologies. 

            
Moments de la mobilitat a Romania a la seu del soci romanès AOA Arges 

               

Moments de la mobilitat a Polònia a la seu del soci polonès, la Universitat de Lodz 

 

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 

 

 

 


