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29a TROBADA
EMPRESARIAL AL PIRINEU
Enfront d’un entorn que avança vertiginosament i accentuat per un clima que genera
mercats complexos i exigents, la Trobada Empresarial al Pirineu arriba a la seva 29a
edició amb el propòsit de ser un espai de reflexió i un punt de trobada per l’empresariat
català que pugui donar resposta a les seves inquietuds i necessitats.
Sota el títol ‘Liderant un creixement sostenible’, La Seu d’Urgell acollirà els dies 14 i 15
de juny la 29a edició de la trobada, que a través de diverses conferències, taules
rodones i debats amb professionals de prestigi aportarà les claus fonamentals sobre
temes com el context europeu o la ja imparable revolució digital.
Des de la seva creació, la Trobada Empresarial té la finalitat de posar llum sobre
temes d’actualitat que afecten la gestió i la presa de decisions en un marc incert i en
contant canvi. En l’edició d’enguany es comptarà amb la presència de professionals de
primer nivell com Josep Borrell, Javier Luxor, Inma Puig o Judith Viader.
La Trobada Empresarial al Pirineu és un esdeveniment anual que va començar com la
iniciativa d’un grup d’amics per intentar donar respostes a les inquietuds de l’empresari
lleidatà. Després de 29 anys, s’ha convertit en la cita econòmica privada amb més
participants de Catalunya.
La Trobada Empresarial en xifres:
29 anys de Trobades
97% de satisfacció dels assistents
Més de 500 ponents
Més de 10.000 inscrits
600 assistents a l’edició anterior

PROGRAMA
Dijous 14 de juny
15.30

16.00

Obertura i recepció a la Sala Sant Domènec
Condueix l’acte Mariví Chacón, comunicadora i presentadora de Cafeïna
Lleida TV
Benvinguda a càrrec de
Albert Batalla, Alcalde de la Seu d’Urgell
Vicenç Voltes, President de la Trobada Empresarial al Pirineu

16.30

Lideratge i motivació d’equips
Inma Puig, Psicòloga clínica. Col·laboradora acadèmica del Departament
de Direcció de Persones i Organització d’ESADE. Col·laboradora externa
de Psicologia del FC Barcelona i responsable de la gestió d’equips del
Restaurant Celler de Can Roca.
Modera: Josep Puigbó, Periodista i assessor en comunicació

17.15

Pausa i cafè

18.00

Taula: Experiències empresarials d’èxit amb clau lleidatana
Jordi Barri, Co-founder, CEO de TERESA CARLES
Joan Mayoral, CEO SOFO ENERGYA
Neo Sala, Fundador de DOCTOR MUSIC. Promotor Europeu independent
Modera: Lluís Foix, Periodista i Escriptor
Presideix: Joan Reñé, President de la Diputació de Lleida

19.30

Aprendre a liderar persones: intuir + influir + persuadir
Javier Luxor, Presentador d’esdeveniments, formador i conferenciant. El
millor mentalista d’Europa
Modera: Josep Puigbó, Periodista i assessor en comunicació

21.30

Sopar a l’Hotel Castell de Ciutat

Divendres 15 de juny

8.45

Obertura i recepció a la Sala Sant Domènec

9.00

Conferència inaugural

10.00

Taula d’economistes: “Perspectives de l’economia catalana: el
paisatge després de la batalla”
Raymond Torres, Director de Conjuntura i Economia Internacional de
FUNCAS.
David Vegara, Professor associat, Departament d’Economia, Finances i
Comptabilitat d’ESADE. Va ser Sotsdirector del Mecanisme Europeu
d’Estabilitat (MEDE), membre del Fons Monetari Internacional (FMI) i ExSecretari d’Estat d’Economia.
Modera: Esther Vera, Periodista i Directora del diari Ara
Presideix: Àngel Ros, Alcalde de Lleida

11.00

Baròmetre i valoració dels resultats

11.15

Pausa i cafè

12.15

Taula d’empreses de creixement ràpid
Miquel Jordà, Director General d’EUROFIRMS
Amancio López Seijas, Empresari, Fundador del GRUPO HOTUSA
Judith Viader, Directora General FRIT RAVICH
Modera: Martí Saballs, Periodista i Director Adjunt del diari Expansión
Presideix: Joaquim Montsant, Director Territorial de Cesce

14.00

Dinar al Pavelló Polivalent

15.15

Premi reconeixement a la trajectòria empresarial

15.30

Tertúlia: “Quina direcció ha de prendre la Unió Europea?”
Josep Borrell, Ministre d’Obres Públiques i Urbanisme entre el 1991 i el
1996 i President del Parlament Europeu entre el 2004 i el 2007
Juerguen B. Donges, Economista alemany. Professor
Modera: Xavier Vidal-Folch, Periodista i Director Adjunt del diari El País

17.15

La revolució en marxa: La intel·ligència artificial i les criptomònades
Ramon López de Mántaras i Badia, Professor d’Investigació del Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Director de l’Institut
d’Investigació en Intel·ligència Artificial. Informàtic i físic
Carlos B. Steinblock, Co-Fundador de BTC GUARDIAN
Modera: Josep Puigbó, Periodista i assessor en comunicació
Presideix: Juan Pedro Gravel, Soci d’Estrategia Tecnològica i Arquitectura
de Deloitte

18.15

La fusió de la Transició Energètica i de la Disrupció Digital
Jorge Milburn, Director General de TESLA a Espanya
Presideix: Enrique Santiago, Director Territorial d’Empreses a Catalunya
de Telefónica

19.15

Pausa

19.30

Cloenda

22.00

Sopar a l’Hotel Castell de Ciutat

*Avís: programa subjecte a modificacions

PARTICIPANTS I PONENTS
Dijous 14 de juny
16.30 Conferència: “Lideratge i motivació d’equips”
La gestió d’equips humans és un dels gran reptes als
quals s’han d’enfrontar les empreses. A partir de la seva
experiència en psicologia i en la gestió d’equips tan
reconeguts com el del FC Barcelona o el d’El Celler de
Can Roca, Inma Puig encetarà la Trobada amb una
conferència sobre lideratge i motivació d’equips.

Inma Puig
psicòloga clínica
Llicenciada en psicologia clínica per la Universitat de
Barcelona i col·laboradora del Departament de Direcció
de Persones i Organització d’ESADE. És col·laboradora
externa en Psicologia del FC Barcelona i responsable de
la gestió d’equips del restaurant El Celler de Can Roca,
entre d’altres.
Modera:
Josep Puigbó
periodista i assessor en comunicació

Llicenciat en Ciències de la Informació per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té una
llarga experiència en ràdio i televisió. Ha estat director i
presentador de diferents informatius i programes a
Catalunya Ràdio i un dels fundadors i primer director
general d’Ona Catalana. A TV3, ha dirigit i presentat el
Telenotícies Migdia i, a TVE, va dirigir i presentar El
debate de La 2 i el Telediario. Recentment, ha dirigit i
presentat El dia de demà, emès al Canal 33.

18.00 Taula rodona: “Experiències empresarials d’èxit en
clau lleidatana”
Pel seu lligam i compromís amb la realitat lleidatana, La
Trobada Empresarial té la voluntat d’oferir experiències
empresarials de proximitat amb projectes que avui són un
èxit però que per arribar al punt on estan han hagut de
superar una sèrie d’obstacles i barreres. Tres emprenedors
lleidatans posaran en comú la seva experiència i el seu
aprenentatge al capdavant dels projectes que lideren.

Jordi Barri
Co-founder i CEO de TERESA CARLES

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, és el
cofundador i actual CEO del grup de restauració Teresa
Carles Healthy Foods, dedicat als productes saludables,
i que compta amb cinc restaurants situats a Barcelona.
Joan Mayoral
CEO SOFOS ENERGY
Llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha estat
delegat a Catalunya de la UNEF (Unió Espanyola
Fotovoltaica) i, des del 2014, presideix la companyia
lleidatana Sofos Energy. El grup, que treballa amb
energies renovables, és present al mercat llatinoamericà
i el Carib des del 2010.
Neo Sala
fundador de DOCTOR MUSIC i promotor

Llicenciat en Ciències Exactes per la Universitat de
Barcelona (UB), el 1982 va fundar la productora musical
DOCTOR MUSIC. Ha treballat amb artistes
internacionals tan reconeguts com Tina Turner, Michael
Jackson o Whitney Houston.

Modera:
Lluís Foix
periodista i escriptor

Llicenciat en Periodisme i en Dret, ha estat director,
director adjunt i sotsdirector del diari La Vanguardia en
diverses etapes des del 1982. Va ser corresponsal a
Londres i a Washington per aquest mateix diari. Està
especialitzat en política internacional, i actualment
col·labora com a analista i tertulià en diversos mitjans
de comunicació.
Presideix la taula:

Joan Reñé
president de la Diputació de Lleida
Alcalde de Fondarella des del 1987, ha compaginat la
dedicació política amb l’activitat privada en empreses
agrícoles i ramaderes. Ha estat president del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i diputat al Parlament de
Catalunya abans d’esdevenir, el juliol del 2011,
president de la Diputació de Lleida.

19.30 Conferència de motivació: “Aprendre
persones: intuir + influir + persuadir

a

liderar

Considerat el millor mentalista d’Europa i un els millors del
món, Javier Luxor s’ha consolidat com un dels speakers de
prestigi, especialment dedicat a les empreses. Luxor
compartirà amb els assistents els seus coneixements sobre
la gestió del pensament, el coneixement personal, la
persuasió i la innovació.
Javier Luxor
presentador d’esdeveniments, formador i
conferenciant

Llicenciat en Enginyeria i Màster en Administració i
Gestió d’Empreses per la Universitat Politècnica de
Madrid (UPM), és autor de ‘El pequeño libro de la
Influencia y la Persuasión’. Es dedica, entre d’altres, al
mentalisme corporatiu, la presentació d’esdeveniments
i les formacions.
Modera: Josep Puigbó

Divendres 15 de juny
10.00 Taula d’economistes: “Perspectives de l’economia
catalana: el paisatge després de la batalla”
El context polític i social de Catalunya té un impacte
evident en l’economia i en la realitat de les empreses.
Dos experts del sector econòmic, com són Raymond
Torres i David Vegara oferiran un anàlisi de la situació
actual i de les perspectives de futur.
Raymond Torres
director de Conjuntura i Economia Internacional
de FUNCAS

Llicenciat en Ciències Polítiques per l’institut
d’Estudis Polítics de Toulouse i doctorat de tercer
cicle en Economia Matemàtica i Econometria per la
Universitat de París. Ha dirigit la publicació
‘Perspectives mundials d’ocupació’ i està en
excedència de la OIT com a Director del
departament d’investigacions. Va treballar en el
Departament d’economia de la OCDE i col·labora
habitualment amb mitjans com El País.
David Vegara
economista, professor associat a ESADE

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
Màster en Economia per la London School of
Economics and Political Science. Abans de
treballar com a professor associat a ESADE, ha
estat sotsdirector del Mecanisme Europeu
d’Estabilitat (MEDE) i ha treballat en el Fons
Monetari Internacional (FMI) i la Secretaria d’Estat
d’Economia del Govern espanyol.
Modera:
Esther Vera
Periodista

Periodista i politòloga especialitzada en Relacions
Internacionals per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), té una llarga experiència en
ràdio, televisió i premsa. Va ser corresponsal de
Catalunya Ràdio a París i després a Washington
pel diari Avui i també va col·laborar amb COM
Ràdio i altres mitjans escrits. El 2004 va ser
delegada a Catalunya de la cadena d’informació de
24 hores CNN+ i el 2011 va ser assessora de
comunicació i cap de gabinet del conseller
d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell.
Actualment, és la directora del diari Ara.

Presideix la taula:

Àngel Ros
alcalde de Lleida
Alcalde de Lleida des del 2004. Va ser diputat al
Parlament de Catalunya per Lleida (2012-2014), i
des del 2014 és el president del Partit dels
Socialistes de Catalunya, primer secretari de la
Federació del PSC de les comarques de Lleida,
Pirineu i l’Aran des del 2012 i secretari de cohesió
territorial de la Comissió Executiva del PSC des del
2011.

12.30 Taula d’empreses de creixement ràpid
Les empreses de creixement ràpid, també conegudes
com empreses gasela, són aquelles que es diferencien
per la seva agilitat i pro activitat a l’hora d’assumir els
reptes i gestionar els canvis. Per conèixer de prop
quines són les claus d’aquestes companyies, la taula
comptarà amb tres professionals que lideren algunes
de les empreses més punteres de Catalunya.
Miquel Jordà
director general d’EUROFIRMS
Enginyer agrònom i Matser in Business Administration
(MBA) per l’IESE. És el president i director general de
l’empresa EUROFIRMS, dedicada als recursos
humans. La companyia, constituïda fa 25 anys, té la
seu a Cassà de la Selva i compta amb més de 90
delegacions repartides arreu de la Península Ibèrica.
Amancio López Seijas
empresari, fundador del GRUP HOTUSA

Amb 22 anys va fundar, juntament amb altres
socis, el GRUP HOTUSA, dedicat a la
comercialització d’hotels, gestió de reserves i
prestació de serveis. En l’actualitat el grup compta
amb 2.700 establiments associats, 200.000 hotels
comercialitzats i 177 complexos hotelers arreu del
món.

Judith Viader
directora general de FRIT RAVICH

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses
i Master in Business Administration (MBA) per
ESADE, Judith Viader assumeix el càrrec de
Directora General de Frit Ravich l’any 1997,
adquirint el relleu generacional de l’empresa.

Modera:
Martí Saballs
periodista

Llicenciat en Ciències de la Informació per la
Universitat de Navarra, actualment és el director
adjunt del diari Expansión i el responsable de
l’edició de Catalunya des del 2004. Ha estat
corresponsal d’aquest diari a Nova York (19921997), redactor en cap de la revista Actualidad
Económica i gerent de continguts del diari El
Cronista a Buenos Aires (2002-2004).

Presideix la taula:
Joaquim Montsant
director territorial de CESCE

Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), màster en
Biotecnologia Alimentària per la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i programa de
Direcció General per l’escola de negocis IESE, de
la Universitat de Navarra, és el director territorial
est de CESCE a Catalunya, Aragó, València,
Múrcia i Balears des del 2005. També ha estat
director comercial i d’expansió del Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) de la
Generalitat de Catalunya.

15.30 Tertúlia: “Quina direcció ha de prendre la Unió
Europea?
Qüestions com la sortida del Regne Unit de la Unió
Europea o la gestió de la crisi dels refugiats han posat
sobre la taula les mancances i els punts febles de la
Unió Europea. Dos professionals que han treballat

directament en organismes de la UE donaran el seu
punt de vista sobre el futur d’aquesta comunitat política.
Josep Borrell
expresident del Parlament Europeu
Llicenciat en enginyeria aeronàutica per la Universitat
Politècnica de Madrid i doctorat en ciències
econòmiques a la Universitat Complutense de Madrid,
ha estat Ministre d’Obres Públiques i Urbanisme del
govern espanyol i va ser president del Parlament
Europeu entre el 2004 i el 2007.
Juergen B. Donges
economista alemany
Catedràtic Emèrit de Ciències Econòmiques, és
director de l’Institut de Política Econòmica a la
Universitat de Colònia, Alemanya. Durant la seva
trajectòria professional ha estat vicepresident de
l’Institut d’Economia Mundial de Kiel i president del
Consell Alemany d’Experts Econòmics.

Modera:
Xavier Vidal-Folch
periodista
Llicenciat
en
Periodisme,
Dret
i
Història
Contemporània, va iniciar la seva carrera al Diari de
Mallorca, el 1974, i el 1982 es va incorporar a la
redacció del diari El País, on ha desenvolupat
funcions com a cap de la secció d’economia, redactor
en cap, director adjunt i cap de la corresponsalia del
diari a Brussel·les. També va ser sotsdirector dels
serveis informatius de TVE (1985-1986). Actualment,
és columnista de temes econòmics i europeus.

17.15 Taula rodona: “La revolució en marxa: La
intel·ligència Artificial i les criptomenedes”
Sens dubte, un dels debats indefugibles per al sector
empresarial són els avenços tecnològics i la seva
aplicació en la gestió i l’activitat de les organitzacions.
Dos experts en l’àmbit compartiran amb els assistents
les claus i l’actualitat d’aquesta revolució imparable.

Ramon López de Mántaras i Badia
professor d’Investigació del Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC)

Enginyer Tècnic en Electrònica per la Universitat de
Mondragón, Doctor en Física per la Universitat Paul
Sabatier de Toulouse, Master of Science en
Informàtica per la Universitat de Califòrnia Berkeley
i Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica
de Catalunya. És professor d'Investigació del
Consell Superior d'Investigacions Científiques
(CSIC) i Director de l'Institut d'Investigació en
Intel·ligència Artificial.
Carlos B. Steinblock
cofundador de BTC Guardian

Llicenciat en Administració d’Empreses per la
Baden-Wuerttemberg Cooperative State University
(DHBW). És gerent de finances, expert en
l’assessorament sobre els impostos de criptografia,
el compliment i la seguretat. És cofundador de la
consultora BTC GUARDIAN.
Modera: Josep Puigbó
Presideix:
Juan Pedro Gravel
soci d’Estratègia Tecnològica i Arquitectura de
Deloitte
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
per la Universitat Politècnica de Madrid i màster en
Banking Management per la UNED. Ha estat CEO de
Telefónica Global Technology i vicepresident executiu
de Santander Consumer Bank.

18.15 Conferència: “La fusió de la Transició Energètica i
de la Disrupció Digital’
La transició digital i energètica generen en les
empreses la necessitat d’introduir canvis que afecten
directament en la seva cultura empresarial. Jorge
Milburn serà l’encarregat d’oferir l’última ponència de
la Trobada a partir de la seva experiència al capdavant
d’una de les empreses més punteres del moment com
és TESLA.

Jorge Milburn
director General de TESLA a Espanya

Llicenciat en ciències de la gestió per la Universitat
ORT d’Uruguai i Master en Economia per la
University of St. Andrews. Des de l’any 2016 és el
director general de TESLA a Espanya i Portugal.

Presideix la taula:
Enrique Santiago
director Territorial d’Empreses a Catalunya de
a Telefónica
Màster en Telecomunicacions per la Universitat
Ramon Llull, des del 2012 és director territorial
d’Empreses i Administracions Públiques de
Catalunya. Gestiona un equip de més de 800
professionals distribuïts en els diferents canals de
venda de la companyia.

29 anys de Trobada Empresarial al Pirineu
1990 - Les perspectives d’Europa davant del Mercat Únic de 1993
1991 - L’economia espanyola al llindar del 93
1992 - La CEE com a base de l’Europa del segle XXI
1993 - Estratègia empresarial davant dels reptes actuals
1994 - La mundialització de l’economia
1995 - L’empresa espanyola i Europa: una etapa decisiva (1995-1999)
1996 - L’accés a la Unió Monetària: una qüestió d’estat
1997 - Preparant l’entrada a la Unió Monetària
1998 - Els reptes per a les empreses l’any 1999
1999 - L’empresa del segle XXI
2000 - La concentració d’empreses: moda o necessitat
2001 - La innovació com a motor del segle XXI
2002 - La globalització de l’economia… i de les idees
2003 - El futur de la societat i de l’economia després de la guerra d’Iraq
2004 - L’empresa: on estem… on anem
2005 - L’empresari davant del futur: arrelar o deslocalitzar
2006 - Creixem…, però en quina direcció?
2007 - Créixer o vendre?
2008 - Les grans oportunitats davant els nous escenaris
2009 - Superem les dificultats, reinventem el futur
2010 - Remuntem el vol?
2011 - Volem créixer! Mercat local o mercat global?
2012 - Nova economia. Nous reptes
2013 - L’entorn no és excusa
2014 - 25 anys avançant junts fent empresa
2015 - Preparats per créixer
2016 - Decidir en un món incert
2017- Estratègies per a un marc canviant

Contacte de premsa i acreditacions:
M. Dolors Cuenca
premsa@trobadaalpirineu.com
677 145 765

Contacte de comunicació de Trobada al Pirineu
Laura Estadella
l.estadella@trobadaalpirineu.com
638 593 363

Informació d’interès:
Pàgina web: www.trobadaalpirineu.com
Twitter: @trobadapirineu

Patrocinen:

