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Parés i Aubia

Redacció
Valls

Com ja vam anunci-
ar en aquest setmanari, 
el passat divendres 28 
de setembre en el marc 
de la Convenció 2012 de 
l’Assessoria vallenca Pa-
rés i Aubia, es va portar a  
terme la conferència “Li-
deratge, projecte i equip” 
a càrrec de l’inspirador 
Xesco Espar. 

L’assistència va ser tot 
un èxit, amb la participa-
ció de més de dues-centes 
empreses, principalment, 
de Valls i l’Alt Camp, però 
també provinents de Tar-
ragona, Reus, Cambrils, el 
Vendrell, entre d’altres. 

La valoració per part 
dels assistents va ser molt 
satisfactòria, ja que la 
forma i el contingut del 
missatge emès pel con-
ferenciant va arribar ple-
nament a l’auditori que 
va estar en total atenció i 
tensió durant les prop de 
dues hores que va durar la 
conferència. 

En acabar l’acte, el ma-
teix Xesco va signar exem-
plars del seu llibre Jugar 
con el corazón a més de sei-
xanta persones, els quals 
van ser distribuïts per les 
llibreries vallenques Tram 
i Ditec, presents a l’acte.

Des de l’organització 
fan una valoració total-
ment positiva de l’acte, ja 
que, segons ens diuen, han 
aconseguit els seus objec-
tius: portar un conferenci-
ant de primer nivell com 
és el cas del Xesco Espar, 

Xesco Espar omple a Valls

Xesco Espar, durant la intervenció. FOTO: CedidA

 
L’Assessoria Parés i 
Aubia fa una valoració 
molt positiva gràcies a 
la qualitat del ponent 
i a l’interessant del 
temari
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Una bona iniciativa 
que ha fet que aquest di-
vendres es donessin cita 
al Fèlix Hotel de Valls un 
bon grup d’empresaris dis-
posats a sortir motivats i 

reforçats del missatge do-
nat en aquesta conferència 
i que després han pogut 
compartir en el decurs de 
l’aperitiu que es va oferir 
als assistents.

aconseguir una bona res-
posta per part dels clients 
de la firma i de l’empresa-
riat local i alhora també 
aconseguir portar a Valls 
empreses representatives 
de tot el Camp de Tarra-
gona i, per damunt de tot, 
que l’acte estigui ben valo-
rat pels assistents com una 
aportació de valor. Tot ple-
gat s’ha aconseguit i ha re-
forçat el seu posicionament 
amb vista a emprendre 
properes accions d’aquest c 
aire. 

 Amb aquest acte va 
cloure la convenció anual 
de Parés i Aubia, que va 
presentar als seus clients i 
col·laboradors aspectes com 
l’actualització dels serveis 
que està portant a terme, 
les aliances en matèries 

tan importants com és en 
aquest moment la interna-
cionalització, també una 
presentació sobre la tipo-
logia de projectes realitzats 
des del Departament d’Es-
tratègia durant l’any 2012, 
els resultats del conveni de 
col·laboració amb ACCIO, 
i la propera celebració a 
principi d’any del Progra-
ma de Gestió Empresarial, 
adreçat a gerents i directius 
de PIME —programa que 
comptarà precisament amb 
la participació del confe-
renciant Xesco Espar, i que 
tindrà el suport de la Busi-
ness School de la UOC, que 
avalarà aquesta important 
iniciativa formativa gràcies 
al conveni de col·laboració 
existent amb aquesta uni-
versitat.
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