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Preu:
100 € amb dinar inclos .
80 € sense dinar.
Places limitades.
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Més informació
jornada@jornadesdafo.cat
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OBJECTIUS
Les Jonades DAFO són una iniciativa
destinada a crear valor social i econòmic
entre ciutats i territoris. Neixen el 2014
a partir d'un ferm interès per reactivar
el creixement empresarial.

Posicionar Tarragona i Lleida com espais
socials i infraestructurals que reuneixen
les característiques idònies per a invertir
i desenvolupar iniciatives econòmiques.
Explorar amb diferents experts els possibles
nexes d’unió, tan socials com econòmics,
que es poden trobar i analitzar com fer-los
realitat.

PRESENTACIO
Un dels eixos de la Jornada serà el turisme
—tant vacacional com de negocis— en tant
que element dinamitzador del territori,
però també tot allò que comporta el pool
industrial de Tarragona, la zona portuària
i les seves infraestructures.

TAULES RODONES I PRESENTACIONS
Explorarem i posarem de manifest les
fortaleses, possibilitats i oportunitats per
tal de posar-les a disposició dels agents
d’ambós territoris en tant que enclavaments
estratègics de gran potencial dinàmic.
Les Jornades DAFO es proposen reforçar
la confiança dels agents econòmics
per a promoure el creixement, en tant que
condició indispensable per generar riquesa,
ocupació i contribuir a l’impuls del benestar
i la innovació.

A QUI VA DIRIGIDA AQUESTA
JORNADA ECONÒMICA
A empresaris, emprenedors, autònoms,
així com estudiants universitaris de les
terres de Tarragona i Lleida que tinguin
inquietuds per crear o fer créixer les seves
empreses i aprofitar els avantatges que
ambdues realitats posen al seu abast.

IMPULSAR EL BINOMI
RENDIBILITAT I SOSTENIBILITAT
Aquest és indubtablement un dels reptes
que afronta el territori de cara el futur.
I per fer-hi front s’han dissenyat tres taules
rodones d’experts que aportaran les seves
visions i permetran dibuixar reptes i
receptes sobre el talent, la innovació i els
sectors estratègics i com es vinculen amb:
- el turisme, el comerç i la gastronomia
- la indústria i l'energia
- i les infraestructures

De 8.30 a 9 h

REGISTRE I ACREDITACIÓ
PARTICIPANTS
Jornada moderada pel periodista Josep Puigbò

De 9 a 9.10 ti

PRESENTACIÓ DE LA
JORNADA DAFO
Il·ltre. Sr. Carles Puig de Travy, degà del
Col·legi d'Economistes de Catalunya

De 9.10 a 9.20 ti

BENVINGUDA INSTITUCIONAL
Excma. Sra. Noemí Llauradó Sans,
presidenta de la Diputació de Tarragona

De 9.20 a 10 h

I

Hble. Sr. Jordi Puigneró Ferrer,
vicepresident i conseller de Polítiques
Digitals i Territori
De 10 a 10.20 h
De 10.20 a 11.10 h

o

CONFERÈNCIA INAUGURAL:
TECNOLOGIES, INFRAESTRUCTURES
I PAÍS

PAUSA I CAFE

TAULA RODONA 1: EL TURISME
COM A SECTOR ESTRATEGIC
DIVERS 1 CARBURANT DE
L'ECONOMIA OBERTA
La realitat de Tarragona i Lleida com a
potències turístiques diversificades.
La singularitat del sector gastronòmic
com a referent i pol d'atracció i
personalitat.

Sra. Berta Cabré, presidenta de la
Federació Empresarial d'Hostaleria i
Turisme de la província de Tarragona

De 12.25 a 12.45 h

PAUSA I CAFÈ

De 12.45 a 13.45 h

CONVERSA ENTRE ALCALDES:
Excm. Sr. Miquel Pueyo, alcalde de Lleida

Sr. Jordi Ciuraneta, president de PIMEC
Tarragona

Excm. Sr. Pau Ricomà, alcalde de Tarragona

Sr. Antoni Pont, president d'honor de
Borges International Group

De 11.10 a 12.25 h

TAULA RODONA II: EL FUTUR DEL
SECTOR INDUSTRIAL I L'IMPACTE
SOBRE ELS MUNICIPIS
Quin és el futur de la indústria en la societat
mediterrània. Com es beneficien els territoris
de les polítiques mediambientals. Com
impacta en la societat i l’economia la
combinació entre el desenvolupament
industrial i el turisme en les societats
equilibrades.

Sr. Jaume Saltó, president Cambra de
Comerç, Indústria i Serveis de Lleida
Sr. Rubén Folgado, expresident de
l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT)
Sr. Sergi Saladié, professor associat al
Departament de Geografia URV
Sr. Salvador Guillermo, secretari general
adjunt de Foment del Treball Nacional

Moderada per: Sr. Josep Ramon Correal,
exdirector de La Mañana i del Diari de
Tarragona
De 13.45 a 14 h

CLOENDA DE LA JORNADA DAFO
Excm. Sr. Joan Talarn, president de la
Diputació de Lleida

14 h

DINAR NETWORKING
per a assistents i ponents, al mateix Palau
de Congressos, amb productes de proximitat.

