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Pirineus
La Seu d’Urgell

Alt Urgell

La Trobada Empresarial al Pirineu
s’inicia amb més de 600 assistents

Beca Ciutat
d’Urgell
de recerca
històrica

Els participants podran fer un seguiment enguany de totes les informacions a través d’una app
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La Trobada Empresarial al Pirineu comença avui amb la participació de més de sis-cents empresaris assistents i vint experts.
La iniciativa està consolidada
com una de les jornades econòmiques amb més participació de
Catalunya. En aquesta edició, la
Trobada incorpora una app a la
qual tots els assistents tindran
accés i des d’on podran seguir
totes les informacions sobre el
desenvolupament de la Trobada
al moment. A més, des d’aquesta plataforma es podrà puntuar
i valorar els participants, plantejar preguntes als ponents i fins i
tot interactuar amb la resta dels
professionals presents a les jor-

Un moment de la presentació de la trobada a la seu de Crèdit Andorrà.

nades. Amb aquesta iniciativa, la
Trobada vol ser, més que mai, un
espai innovador i que posa la tecnologia al servei de les persones

per oferir una millor experiència, alhora que es fomenta l’actiu
de la Trobada de ser un espai de
relació. Entre els empresaris i

directius més rellevants que participaran en la Trobada, destaquen Ramon Folch, socioecòleg i
president d’ERF (Estudi Ramon
Folch & Associats SL); Antonio
Garrigues Walker, president de
la Fundació Garrigues; Ángel
Pes, president de la Red Española del Pacte Mundial de Nacions
Unides; Olga San Jacinto, que ha
estat directora de Google Amèrica i actualment forma part del
consell assessor independent
d’Evo Bank; i Luis Maria Linde,
governador del Banc d’Espanya
(2012-2018). Demà el president
de la Generalitat, Quim Torra,
inaugurarà les Jornades, que
clausurarà el ministre de Foment
en funcions del govern espanyol,
José Luis Ábalos.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de
l’Alt Urgell, a través de l’Arxiu
Comarcal, han convocat la
primera edició de la beca Ciutat d’Urgell de recerca històrica sobre la comarca alturgellenca. Aquestes subvencions
són bianuals, ja que aquesta
beca es convocarà cada dos
anys, i per tant la convocatòria d’enguany inclou el 2019
i 2020. L’objectiu d’aquestes
subvencions és atorgar una
beca d’investigació per un
treball de recerca històric inèdit sobre algun aspecte que
formi part de la història de
l’Alt Urgell i en el qual tingui
una presència rellevant el
municipi de la Seu d’Urgell.

Educació
A.S.U.

Darrera sessió del projecte
‘Tots som joves, tots som grans’
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Demà divendres tindrà lloc
la darrera sessió del projecte
d’aprenentatge i servei Tots
som joves, tots som grans on
participen de manera voluntària 35 alumnes de 4t d’ESO
del col·legi La Salle. Durant

aquest mes, avis de la Llar de
Sant Josep i la Fundació Sant
Hospital han compartit diferents activitats a fi d’estrènyer
lligams entre ells. El projecte
consta, per tant, de 4 sessions i
precisament la setmana passada els avis van tenir l’ocasió de
visitar el col·legi acompanyats

El Servei de
Política
Lingüística i el
BonDia et conviden a
veure cinema en
català.

dels alumnes. Tots som joves,
tots som grans és un projecte
d’aprenentatge i servei on, a
part de la Fundació Sant Hospital i la Llar de Sant Josep, hi
col·laboren l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell, el Pla Educatiu
d’Entorn, l’Oficina Jove i la Regidoria de Gent Gran.

Avis i nens comparteixen activitats en aquest projecte.

Envia un SMS* al 515 amb la paraula clau
CINECAT i el teu nom i cognom, i et
regalarem una entrada per veure la
pel·lícula Mr. Link, que es projectarà als
Cinemes Illa Carlemany a partir del dia 7 de
juny.
Tenim entrades per als 100 primers missatges
rebuts. Passa a recollir la teva invitació al BonDia
abans que s’acabin!
Parla

català

Govern d’Andorra

