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Una vintena d’experts 
aborden els reptes
AMANCIO LÓPEZ, JAVIER LUXOR, IMMA PUIG O JUAN PEDRO GRAVEL, PONENTS

La trobada engega motors 
aquesta tarda amb la conferèn-
cia d’Imma Puig sobre lideratge 
i motivació d’equips. Passarà el 
testimoni a la ja habitual taula 
redona sobre experiències em-
presarials d’èxit amb clau llei-
datana, que convocarà enguany 
al cofundador i CEO de Teresa 
Carles, Jordi Barri; el CEO de 
Sofos Energia, Joan Mayoral i el 
fundador de Doctor Music, Neo 
Sala. Conclourà la primera jor-
nada una xerrada sobre apren-
dre a liderar persones: intuir + 
influir + persuadir, que imparti-
rà el formador Javier Luxor, 
considerat el millor mentalista 
d’Europa.

Quant a demà, iniciarà la jor-
nada una taula sobre perspecti-
ves de l’economia catalana, que 
convocarà el director de con-
juntura i economia internacio-
nal de Funcas Raymond Torres 

i el secretari d’Estat d’Econo-
mia, David Vegara. La darrera 
taula del matí girarà al voltant 
de les empreses de creixement 
ràpid, on intervindran el direc-
tor general d’Eurofirms Miquel 
Jordà, el fundador del grup Ho-
tusa Amancio López Seijas i la 
directora general de Frit Ravich 
Judith Viader. 

Ja a la tarda, una taula abor-
darà la intel·ligència artificial 
i les criptomonedes. Reunirà 
especialistes com el professor 
d’Investigació del CSIC, Ramon 
López de Mántaras; el cofunda-
dor de BTC Guardian Carlos B. 
Steinbloc, i el soci d’estratègia 
de Deloitte Juan Pedro Gravel. 

SEGRE

El cap del govern andorrà, Antoni Martí, presidirà la clausura demà a la tarda.

Jordi Barri, Joan 
Mayoral o Neo Sala 

participaran en 
una taula sobre 

experièncès d’èxit 
en clau lleidatana

Programa

DIJOUS 14
15.30 Obertura i recepció. Condueix 
l’acte Mariví Chacón. A la sala Sant 
Domènec.
16.00 Benvinguda a càrrec d’Albert 
Batalla, alcalde de la Seu d’Urgell, i 
Vicenç Voltes, president de la Trobada 
Empresarial al Pirineu.
16.30 Conferència Gestió de les emo-
cions en el treball en equip, a càrrec 
d’Imma Puig. Modera Josep Puigbó.
17.15 Pausa i cafè.
18.00 Taula Experiències empresa-
rials d’èxit en clau lleidatana, amb 
Jordi Barri, Joan Mayoral i Neo Sala. 
Moderat per Lluís Foix i presidit per 
Joan Reñé.
19.30 Conferència Aprendre a liderar 
persones: intuir + influir + persuadir a 
càrrec de Javier Luxor.
21.30 Sopar. A l’hotel Castell de 
Ciutat.

DIVENDRES 15
08.45  Obertura de la sala Sant 
Domènec.
09.00 Conferència inaugural.
10.00 Taula d’economistes: Perspec-
tives de l’economia catalana: el pai-
satge després de la batalla, a càrrec 
de Raymond Torres i David Vergara. 
Moderat per Esther Vera i presidit per 
Àngel Ros.
11.00 Baròmetre i valoració dels 
resultats.
11.15 Pausa i cafè.
12.15 Taula d’empreses de crei-
xement ràpid amb Miquel Jordà, 
Amancio López i Judith Viader. Mo-
dera Martí Saballs i presideix Joaquim 
Montsant.
14.00 Dinar. Al pavelló polivalent.
15.30 Lliurament de reconeixement.
15.45 Tertúlia: Quina direcció ha de 
prendre la Unió Europea? Amb José 
Manuel García Margallo i Juergen 
B. Donges. Moderada per Xavier 
Vidal-Folch.
17.15 Taula redona la revolució en 
marxa: la intel·ligència artificial i les 
criptomonedes, amb Juan Pedro 
Gravel, Ramon López de Mántaras i 
Carlos B. Steinblock. Modera Josep 
Puigbó.
18.15 Conferència La fusió de la 
transició energètica i de la disrupció 
digital, a càrrec de Jorge Milburn. Pre-
sideix Enrique Santiago.
19.00 Pausa.
19.30 Clausura. Presideix Antoni Mar-
tí, cap del govern d’Andorra.
22.00 Sopar. A l’hotel Castell de 
Ciutat.

MÉS VEUS
● La darrera ponència 
analitzarà la fusió de la 
transició energètica i de la 
disrupció digital. Sobre 
aquests aspectes dissertarà 
el director general de Tesla a 
Espanya, Jorge Milburn.

● Les diferents conferències  
i taules redones estaran 
moderades per periodistes 
com Josep Puigbó, Esther 
Vera o Martí Saballs. 


