16 maig 2019

V IMMERSIÓ ESTRATÈGICA
i ASSEMBLEA ANUAL

Aquest any a la immersió estratègica reflexionarem sobre l’actiu més valuós de
les empreses, les persones. Al matí parlarem de la part racional (comercialitat i
productivitat) i a la tarda la part emocional (valors i responsabilitat social)

T’ho perdràs? Apunta’t
Serà a La Fageda d’en Jordà, una reserva natural protegida on l’entrada de cotxes és limitat

3 opcions per arribar des del punt de trobada que serà a:
Aparcament de Can Xel (GI-524 km 5,300) https://goo.gl/maps/qTizsgmmAs1hsFaC8
9.00h A peu: Passejada per l’emblemàtic bosc amb un guia, en coneixerem les
seves curiositats i els valors de la seva geologia, fauna,flora,clima (35 min.aprox.)
9.30h En cotxe: Ens agruparem en el mínim de cotxes possibles i deixarem cotxes al
parking de Can Xel per anar tots plegats a les instal·lacions
10.00h Servei transfer: Sol·liciteu aquest servei durant tota la jornada per entrar i sortir
18.00h fóra de l’horari del grup, del parking a l’espai Tel. 972 68 10 11
Atenció! Dintre del parc poca cobertura/wifi
La Fageda | Mas Els Casals, s/n 17811 Santa Pau (La Garrotxa) Girona

Welcome coffee

9.30-10.00

10.00-10.05 Benvinguda del
Raimon Bagó / Clúster Foodservice

10.05-10.40

Programa 16 de maig

President

Assemblea de socis
Presentació V Immersió Estratègica

10.40-11.00
Alejandro Utrera / Clúster Manager
11.00-11.45

‘Estratègia i persones: els eixos centrals de la
transformació empresarial’
Judith Viader / Maria Saló / Frit Ravich
11.45-12.00

Coffee Break

12.00-12.45

‘Tenim el secret de la felicitat en la
gestió de 1000 persones’
Gemma Vidal / UDON
13.00-14.00

Visita guiada a La Fageda
14.00-16.00

Dinar buffet tastets & arrossos Xef Neus Rabionet

16.00-16.45

‘El Shared Value o com compartir valor,
ser socialment responsable i guanyar diners’
Raphael Nagel / Fundación Nagel

16.45-18.00

‘La Fageda, història d’una bogeria’
Cristobal Colón / Fundació La Fageda
18.00-18.30

Brindis Networking i cloenda

