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Margallo substituirà Borrell
en la Trobada Empresarial
ANA

L’exministre participarà
en una tertúlia sobre la
Unió Europea
EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY
@PeriodicAND

L’

exministre espanyol José
Manuel García-Margallo
participarà en la 29a Trobada Empresarial al Pirineu
en subsititució de Josep Borrell, qui
no podrà assistir per incompatibilitat
d’agenda degut al seu recent nomenament com a ministre d’Exteriors
del govern espanyol. Margallo formarà part de la tertúlia sobre la Unió Europea prevista per divendres vinent,
que reuneix l’empresariat català a la
Seu d’Urgell.
García-Margallo debatrà amb l’economista alemany Juergen B. Donges.
Llicenciat en dret, l’exministre va ser
responsable d’Afers Exteriors i de Cooperació amb el govern del Partit Popular entre 2011 i 2016. Abans, havia estat vicepresident de la Comissió
d’Afers Econòmics i Monetaris al Parlament Europeu.
TORRA INAUGURARÀ LA TROBADA / El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, serà l’encarregat

33 Estudiants abans de començar la prova, ahir al matí.

Comencen les POB PRO amb
un 70% més d’inscrits
La branca més nombrosa
és la d’activitats físiques,
esportives i de lleure
EL PERIÒDIC
SANT JULIÀ DE LÒRIA

33 Margallo en la seva última visita a la Seu d’Urgell.

d’inaugurar la 29a Trobada Empresarial al Pirineu que enguany girarà al voltant del creixement sostenible de les companyies en un context
que avança a gran velocitat i amb
una important complexitat i un alt
nivell d’exigència als mercats. Torra farà la conferència inaugural el
divendres a les 9.00 hores en el marc

de les trobades econòmiques amb
més participació de Catalunya.
La jornada s’ha consolidat com
un esdeveniment de referència per
a l’empresariat català i reunirà una
vintena de professionals, empresaris i directius. En l’edició d’enguany
s’espera superar els 600 assistents
de l’any passat. H

La Prova oficial de batxillerat professional (POB PRO) compta enguany
amb 58 candidats (53 escolars i 5 lliures), cosa que suposa un augment
del 70% respecte a la convocatòria
anterior.
La branca més nombrosa és la
d’activitats físiques, esportives
i de lleure amb 18 inscrits i la que
menys és la d’estètica, cosmètica i
perfumeria. La directora del departament d’Inspecció i Qualitat Edu-

cativa del ministeri d’Educació, Marie Pagès, va dir ahir que l’augment
d’alumnes demostra la bona salut
de la formació professional i «es dona resposta a un número important
d’alumnes que busquen la seva orientació». La directora també va voler destacar que es va equilibrant la
xifra d’alumnes del centre de batxillerat amb el de formació professional, fet que ho atribueix «a la diversificació de l’oferta amb branques que
tenen molt bona acceptació».
Del 5 al 8 de juny es van fer
els exàmens en sistemes i xarxes
informàtics. Des d’ahir i fins el 15 de
juny s’examinen els alumnes de totes les modalitats. Els resultats es publicaran el divendres 22 de juny. H

