
 

1 
 

Més de 800 directius, empresaris i joves estudiants 

debatran com es pot reinventar un negoci amb èxit a la 

V Jornada Empresa i Coneixement 

El dilluns 14 de desembre, sota el títol "Reinventa't: innova per competir", Girona acollirà una 

trobada d'excepció amb 18 grans directius i experts que posaran en comú els seus 

coneixements sobre la transformació de les empreses, el lideratge en moments de canvis i les 

noves tendències en innovació. 

 

El programa s'estructura en sis sessions. La primera tractarà sobre “Un món en 

transformació”: quin context enfronten els negocis i com evolucionarà en el futur; la segona 

consistirà en una conferència sobre “Idees per a l'empresa del futur” on es realitzarà una 

aproximació als eixos d'innovació que permeten descobrir nous negocis. Després tindrà lloc 

una taula rodona en la qual es debatran diferents “Estratègies per reinventar-se” i com fer 

més competitives les companyies, i seguidament abordarem la transformació digital en la 

sessió que porta per títol “Innovar i competir en l'era digital”. 
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Després del networking-lunch, coneixerem els aspectes essencials de “L'experiència del canvi” 

de la mà d'alts directius que aportaran la seva experiència personal al capdavant de processos 

de canvi profund a les seves respectives empreses. Finalment, abans de la cloenda 

institucional, un dels directius de referència a Silicon Valley compartirà amb els assistents els 

seus aprenentatges en la conferència “Leading innovation: 10 things I learned in Silicon 

Valley”. 

 

Cobertura informativa de la Jornada 

És imprescindible acreditar-se per cobrir informativament la V Jornada Empresa i 

Coneixement. Tots els redactors, fotògrafs i càmeres de mitjans de comunicació han 

d'inscriure’s a través del següent enllaç: 

https://www.eventspro.net/barcelo/getdemo.ei?id=1250182&s=_1J97VG10U 

Entrevistes amb ponents 

Els periodistes assistents poden demanar entrevistes amb els participants de la Jornada 

(segons disponibilitat) a través del mail elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org.  

 

Material de premsa: 

El dossier de premsa de la Jornada, així com el programa i de més material per a prensa està 

disponible a la sala de premsa web de la Jornada.  

Per a més informació: 

Elena Cuevas 

Dpt. De Comunicació de l’AED 

elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

93 508 81 45 / 677 670 135 
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