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La convenció de Parés i Aubia amb Victor 
Küppers reuneix tres-cents empresaris

Una tarda de continguts al voltant de l’empresa, però també dels valors, els castells, la importància de 
l’actitud i la formació continuada en tots els àmbits, que no va cansar els assistents

Sala amb format de 360 graus on els assistents van gaudir de les aportacions de les colles

Redacció
Valls

Divendres passat, a la 
Selva del Camp, en Victor 
Küppers va omplir en la 
conferència que, amb el 
títol “Gestió de l’entusias-
me”, tancava la Convenció 
2013 de la firma d’assesso-
rament d’empreses Parés 
i Aubia. 

Tres-centes persones, 
tots empresaris del Camp 
de Tarragona, van poder 
seguir l’exposició que 
el reconegut formador 
va fer, basada, sobretot, 
en l’actitud amb la qual 
afrontem la situació ac-
tual, la feina, les relacions 
familiars, amistats, en de-
finitiva, la vida. 

En molts moments, de 
forma amena i entretin-
guda, però, segons reco-
neixien molts assistents, 
dient grans veritats, du-
rant prop de 90 minuts 
va aconseguir captar to-
talment l’atenció del pú-
blic, que va valorar molt 
positivament les seves 
dissertacions. 

“Que el més important 
sigui el més important” 
és una frase molt senzi-
lla, però que va generar 
durant una bona estona 
interessants reflexions, 
i també la de l’equació 
basada en la força mul-
tiplicadora que té l’acti-
tud, sobre la força només 
sumatòria dels coneixe-
ments i de les habilitats, 

i, a la vegada, empresaris 
o directius d’empresa. En 
aquest sentit el repte va ser 
tractar valors comuns en 
ambdós àmbits des de les 
vivències de vuit castellers/
empresaris, amb el rerefons 
dels valors que emanen del 
vídeo commemoratiu de la 
nominació dels castells com 
a Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat per la Unesco 
l’any 2010.

Hi van participar un pa-
rell de castellers de les colles 
Vella i Joves de Valls, Jove 
de Tarragona, i també l’Er-
nest Benach, com a actual 
empresari i casteller dels 
Xiquets de Reus, i un reco-
negut gestor de projectes 
com és en Miquel Botella, 
persona molt vinculada a 
Valls que va participar en 
la gestió de les Olimpíades 

Convenció

Descans durant la convenció organitzada per Parés i Aubia. FOTO: Cedida

de Barcelona 92, el Fòrum 
de les Cultures i que en el 
seu vessant casteller va ser 
fundador i casteller dels 
Castellers de Sants, a banda 
de president de la Coordi-
nadors de Colles Castelleres 
de Catalunya en el moment 
del reconeixement per part 
de la Unesco al fet casteller. 

Amb una format de sala 
de 360º, càmeres i pantalles 
per tot el voltant, els assis-
tents van gaudir de totes 
les aportacions fetes per 
aquesta colla de castellers i 
empresaris, que van fer una 
bona pinya al voltant dels 
valors positius que des dels 
castells van saber trobar en 
el món empresarial. Treball 
en equip, responsabilitat 
social, integració, treball 
per projectes, del lideratge 
individual al compartit i 
l’evolució de la comunica-
ció, són alguns dels temes 
que es van tractar per part 
dels vuit ponents.

Els dos actes i la pre-
sentació d’un programa 
formatiu adreçat a directius 
de PIME anomenat PedeGe, 
que presentava Parés i Au-
bia, amb l’aval de la UOC, va 
omplir una tarda de contin-
guts al voltant de l’empresa, 
però també dels valors, els 
castells, la importància de 
l’actitud i la formació conti-
nuada a tots els nivells, que 
no va cansar als assistents, 
tot i desenvolupar-se des de 
quarts de cinc de la tarda 
fins, pràcticament, les nou 
del vespre. 

també van captar l’atenció 
dels assistents.

Per altra banda, en 
aquest esdeveniment es 
va fer una taula rodona 

que va girar a l’entorn dels 
valors comuns entre els 
castells i l’empresa. Una 
idea original, però, de fet, 
força natural al tractar-se 

les nostres contrades del 
bressol casteller per na-
turalesa. I, òbviament, hi 
ha molts empresaris que 
són castellers apassionats 

Victor Küppers

ensenyament

Paula Linares Fuella,  
alumna de 2n de batxi-
llerat de l’Institut Narcís 
Oller, va rebre de mans 
del Rector de la URV, el 
passat dijous,   un dels 10 
Premis del Consell Social 
URV als millors  treballs 
de recerca de Batxillerat 
del curs 2012-13.

Paula Linares, del Narcís 
Oller, recull el premi de r

ecerca de la URV

Paula recull el guardó de 
mans del Rector de la URV. 
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En l’acte acadèmic de 
lliurament dels guardons 
, el jurat va destacar el ri-
gor científic del treball de 
recerca  dut a terme per la 
Paula Linares i tutoritzat 
pel catedràtic de l’Institut 
Narcís Oller Jaume Barto-
lí.  El títol del treball és “Els 
transgènics: la ciència que 

envaeix l’alimentació”.
El Premi consisteix en 

un diploma i una dotació 
econòmica important per 
a l’alumna ( gairebé equiva-
lent al cost de la matrícula 
del 1r curs de carrera a la 
URV), i  un diploma i una 
dotació  econòmica també 
significativa per al cen-
tre educatiu de l’alumna. 
Aquest guardó per al centre 
va ser recollit pel director i 
el tutor del treball. 

Felicitem la Paula per 
l’èxit acadèmic aconseguit. 

Amb aquest han estat nou 
els alumnes de Batxillerat 
de l’Institut que, en el dar-
rer curs, han aconseguit 
mencions o guardons en 
concursos i olimpiades de 
caràcter acadèmic. L’Insti-
tut Narcís Oller aposta per 
l’excel·lència acadèmica 
i el foment de l’esforç i el  
talent  dels seus alumnes.


