VI JORNADES TÈCNIQUES DE TURISME

PROGRAMA

LLORET DE MAR - RESTAURANT "EL TRULL"
07 DE JUNY DEL 2000
Benvolguts amics i companys:
Una vegada més, la nostra associació organitza les
jornades tècniques sobre turisme, les quals com cada
any, esperem siguin de profit i d'interès per a tots
nosaltres i pel sector.
Crec important que aquesta mena d'actes siguin
moneda corrent dintre del nostre sector, malgrat sigui a
nivell informatiu, ja que en una era com l'actual, estar
"informat" és anar avançat als esdeveniments sectorials i
empresarials, el que es tradueix en una sèrie
d'avantatges competitives importants per a les nostres
empreses.
En aquestes VI jornades comptarem amb unes
ponències, que com podreu veure pels seus títols i la
qualitat dels seus ponents, ens obriran noves maneres de
veure i conceptuar el present i el futur del que s'aveïna.
En nom dels que fem possible tot això i en el meu
propi, espero comptar amb la vostra assistència i
col·laboració el proper dia set, a on estaré encantat de
saludar-vos personalment.
Salutacions cordials.
Félix Aguilar
PRESIDENT

10.00 Obertura de les Jornades a càrrec del
Il.lm. Sr. Josep Sala, Alcalde de Lloret de Mar.
10.30 Ponència a càrrec del Sr. Alfonso Durán
Conseller delegat d' ADP consulting s. l.
Conseller de la Corporació Empresarial Valls s.a.,
Fundador-conseller delegat de Frida alimentaria s.a.
"Internet: Entre la escuela de pícaros i la
revolución tecnológica. Como gestionar un
proceso de cambio acelerado".
11.30 Pausa - cafè.
11.45 Ponència a càrrec del Excm. Sr. Amadeu Petitbó
President del Tribunal de Defensa de la Competència
"La competència i el futur de les societats"
12.45 Ponència a càrrec del Sr. Xavier Civit
Director General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya
"Política turística avuí"
13.30 Taula rodona
14.00 Clausura de las Jornades a càrrec del Sr. Xavier Civit
Director General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya

