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TROBADA
AL
PIRINEU
LA SEU D’URGELL

La 29a Trobada Empresarial al Pirineu
debat sobre el creixement sostenible
Meritxell Batet, Quim Torra, García-Margallo, Amancio López o el
director general de Tesla, ponents a les jornades d’avui i demà
i fundador del Grupo Hotusa i JuV
Frit Ravich.
Posteriorment hi haurà una
taula rodona sobre la direcció
que ha de prendre la Unió Eu-

El president de la Generalitat,
Quim Torra, serà l’encarregat
d’inaugurar la 29a Trobada Empresarial al Pirineu que reunirà
l’empresariat català a la sala Sant
Domènec de la Seu d’Urgell entre avui dijous i demà divendres,
per debatre sobre el creixement
sostenible en un context “que
avança de manera imparable i
que genera mercats complexos i
exigents”, segons l’organització.
El president Torra farà la conferència inaugural demà divend’una de les trobades econòmiC talunya. Enguany espera superar
els 600 assistents de la passada
edició.
La Trobada, que s’ha consolidat com un esdeveniment de
referència per a l’empresariat català, reuneix ponències de prop
de 20 professionals, empresaris i
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avui dijous a les 16.30, després
dels parlaments de benvinguda,
amb la psicòloga clínica, Inma
Puig, qui oferirà la conferència
L
La seguirà la ja habitual i esperada taula rodona ‘Experiències
empresarials d’èxit amb clau lleidatana’, a les 18.00, en la qual,
presaris lleidatans reconeguts

l’economista alemany Juergen B.
Donges i de l’exministre espanA
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l’actual ministre Josep Borrell, el
qual no hi podrà acudir per mo-
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La primera jornada clourà amb
la conferència ‘Aprendre a liderar
dir’, a càrrec de Javier Luxor, presentador i formador, considerat
el millor mentalista d’Europa.
T
CEO

J

B
C

J

Demà divendres, la Trobada
després de la conferència inaugural del president de la Generalitat,
amb la taula d’economistes ‘Persel paisatge després de la batalla’,
en la qual hi seran presents RayT
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tura i Economia Internacional de
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sor associat d’ESADE, exmembre
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i ex-secretari d’Estat d’Economia.
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12.15 i girarà entorn de les empreses de creixement ràpid amb
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Amancio López Seijas, empresari

Segons l’organització, un dels
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donar respostes a les inquietuds i
a l’entorn actual de les empreses.
E
de la tarda, a les 17.15, tractarà
un tema d’actualitat com és ‘La
revolució en marxa: La intel·ligènA
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Gravel, Soci d´Estratègia TecnolòA
D
Les diferents conferències i
taules rodones previstes pels
dos dies estaran moderades per
periodistes de renom com Josep
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