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La reinvenció i la transformació digital dels directius, a 

debat a Tarragona a ‘Reinventa’t 2016’ 

· Tarragona acollirà el 24 de novembre una jornada amb directius de prestigi internacional i 

que posaran en comú els seus coneixements sobre la transformació empresarial, el lideratge 

en moments de canvi i les noves tendències en innovació. 

Tarragona, 14 de novembre de 2016. L'Associació Espanyola de Directius (AED) organitza a la 

capital tarragonina “Reinventa't 2016: innova per competir” #ReinventateTGN16, trobada que 

reunirà a directius, empresaris i joves estudiants per debatre sobre la transformació de 

directius en l'era digital, les estratègies a prendre davant aquest context i la presa de decisions. 

  

La jornada del proper 24 de novembre compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, 

CaixaBank, Agbar, i la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona. Participaran una desena de 

destacats experts en diverses matèries dels àmbits econòmic i tecnològic, i es preveu que 

assisteixin prop de tres-centes persones.  

 

El director general de AED, Xavier Gangonells, assegura que la jornada “és una oportunitat per 

a tots aquells directius que volen compartir coneixements a partir d'experiències d'èxit i 

enfortir vincles amb altres professionals que enfronten reptes similars en les seves 

organitzacions.”  

 

Per la seva banda el president del Consell Territorial de AED a Tarragona, Josep Andreu, mostra 

la seva satisfacció per l'organització de “Reinventa't 2016: innova per competir” a la capital 

tarragonina: “És excel·lent per a Tarragona l'organització de jornades d'aquest tipus. Creiem 

que cal tenir una visió estratègica i avançar-se als canvis, i no anar a remolc de la realitat. En 

aquest sentit, i en un món digital com el d'avui, la innovació és una eina bàsica per ser 

capdavanters al mercat i convido a tots allò interessats a assistir”. 

 

Panell de prestigi 

Les intervencions posaran el focus en el context actual i la seva transformació contínua, i 

exposaran exemples tant d'empreses que s'han transformat amb èxit com de les estratègies, 

els processos i les noves eines que han implementat per aconseguir-ho. També es debatrà 

sobre quins aprenentatges en relació amb els negocis d'internet poden aplicar-se a les 

empreses tradicionals, es comptarà amb el testimoni de directius que han liderat 

transformacions i s'aprofundirà en tendències i innovacions que anticipen nous canvis. 

 

Aquesta primera edició de la jornada “Reinventa't: innova per competir”, compta amb 

directius i experts de llarga trajectòria en diferents àmbits, la qual cosa permetrà oferir 

diferents aproximacions a la realitat empresarial actual i proporcionar als assistents de la 

jornada una visió global del context. Entre d’altres, destaca la participació d'un dels directius 
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de major rellevància internacional com Frank Torres, vicepresident europeu de Nissan, que 

aprofundirà sobre la indústria davant el nou paradigma; de Manuel Cermerón, director 

d'Estratègia i Desenvolupament de SUEZ; de Genís Roca, president de RocaSalvatella i que 

explicarà les claus de la transformació digital; d'Alfons Cornella, fundador de Infonomía; de 

Jaume Masana, director territorial de Caixabank a Catalunya o de Xavier Martínez, president i 

director general de Fruselva. 

 

 

Sobre l’Associació Espanyola de Directius  

Creada l’any 1996 de la mà d’Isidre Fainé, l’Associació Espanyola de Directius - AED 

(www.associaciodedirectius.org) té com a missió contribuir a la millora individual i col·lectiva 

dels professionals que lideren les organitzacions del país. Actualment compta amb prop de 

2.000 membres, més del 60% dels quals ocupen la màxima responsabilitat de gestió a les 

companyies on exerceixen la seva tasca. 

L’entitat, amb seus a Barcelona, Madrid, València i Canàries, apropa als líders empresarials 

experiències, coneixements i noves tendències del món del management mitjançant activitats i 

iniciatives. També duu a terme una àmplia labor d’investigació sobre la funció directiva en 

diversos àmbits professionals. 

Pàgina web: www.associaciodedirectius.org  

Twitter: @AEDtweets 

Per a més informació contacti amb: 
 
Helder Moya 
Coordinador AED Tarragona 
helder.moya@asociaciondedirectivos.org 

Tlf. 657 205 577 
 
Elena Cuevas 
Departament de Comunicació 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 
Tlf. 93 508 81 45 / 647 339 512 
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