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Marc Coll, alumne de l'EPS, viatja a Silicon Valley
com a guanyador de l'Explorer Space Lleida

El passat mes de juny de 2019, els nou participants de
l ’Exp lo re r  Space  L le ida  [  
https://explorerbyx.org/spaces/catalunya/lleida-space/ ]
de la UdL que van arribar a la final van exposar els
seus projectes davant un tribunal format per
representants de les institucions que promouen
l’Explorer (Banco Santander, Ajuntament de Lleida,
Universitat de Lleida i Centro Internacional Santander
Emprendimiento - CISE) i en , estudiant del Marc Coll
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica [ 

 de l'Escola Politècnica Superior (EPS) va serhttp://www.grauelectronicaiautomatica.udl.cat/ca/index.html ]
el guanyador de l'edició del premi Explorer Lleida 2019 amb el projecte Uband

Explorer és un programa per a l’impuls del talent jove i l’esperit emprenedor adreçat a joves d’entre 18 i 31
anys, que els ofereix durant 5 mesos suport, formació i assessorament per elaborar plans de negoci basats
en idees innovadores i, a més premi ala guanyadors amb un viatge a Silicon Valley.

Doncs bé, aquesta setmana en Marc Coll, juntament amb els altres 53 guanyadors de l'Explorer Espanya,
està gaudint del viatge a Silicon Valley.

Enhorabona Marc i gaudeix de l'experiència!

 

Més informació referent al premi Explorer (antic premi Yuzz):

Marc Coll i Joan Palau, alumnes de l'EPS, primer i segon classificats al Premi Explorer Lleida [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0454.xml ]

En Marc Coll a Silicon Valley FOTO: Explorer Space Lleida
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Una startup impulsada per l'antic alumne de l'EPS Sergio Luaces, guanya el premi d'emprenedoria
 Santander YUZZ de Lleida [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0064.xml ]

John Amin, alumne de l'EPS i guanyador del Yuzz Lleida a Silicon Valley [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20161021_0182.xml ]

InvelonTechnologies, start up creada per un alumne de l'EPS, guanyadora del centre Yuzz Lleida
 amb el projecte d'una pròtesi biònica 3D [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160621.xml ]

Oriol Liarte i Adrià Mateo, alumnes de l'EPS, finalistes al premi Yuzz Lleida [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160621_0171.xml ]
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