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ECONOMIAASE CELEBRARÀ EL 16 I 17 DE JUNY A LA SEU D’URGELL

Inscripcions per a la Trobada
Empresarial al Pirineu
REDACCIÓ
Andorra la Vella

El període d’inscripcions per a la
Trobada Empresarial al Pirineu,
que compta amb el patrocini, entre d’altres, de Crèdit Andorrà, va
quedar obert ahir. Les jornades

se celebraran el 16 i 17 de juny a
la Seu d’Urgell i enguany reflexionaran sobre Decidir en un món
incert. El programa del dia 16
comptarà, entre d’altres, amb
Luis Huete, professor d’IESE, que
pronunciarà la conferència Decidir amb valors. També se celebra-

rà la taula rodona Experiències
empresarials d’èxit amb clau lleidatana.
L’endemà l’obertura i conferència inaugural serà a càrrec del
president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i el
mateix dia també hi intervindrà
l’exdirector del Fons Monetari Internacional, Michel Camdessus,que parlarà sobre Perspectives per l’economia mundial i el
cas d’Espanya.

PER A TOTS ELS NENS/ES DE 6 A 11 ANYS
Preparem-nos per a
l’estiu tot gaudint de la
primavera de Canillo
jugant, cantant,
compartint, parant
taula i vivint sorpreses
inoblidables.

FESTA DE LA PRIMAVERA, 7 I 8 DE MAIG

Us hi esperem a tots.

de dos quarts de quatre de dissabte
a les tres de diumenge.

Telefoneu al 851 434 o escriviu un mail a colonies.aina@andorra.ad
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