
III JORNADES 
EMPRESARIALS 
HORITZÓ ÀSIA
13 i 14 de juliol, de 10 a 12 h

Creacció. Casa Convalescència 

C/ Doctor Junyent, 1, Vic

www.horitzoasia.cat

En el marc de la Universitat d’Estiu de la UVic-UCC i amb l’objectiu de 
conèixer les possibilitats comercials del continent asiàtic es plantegen 
dues presentacions, en format de dues taules rodones.

Artistes osonencs  
al Japó
Dimecres 13 de juliol  

Coordinació a càrrec de: 

Susagna Roura
2a tinenta d’alcalde i regidora de Cultura  
i Museus, Convivència i Seguretat i  
Recursos Humans

Pilarín Bayés, ninotaire
Quico Solà, músic i membre del grup de J-Rock “White 
Noise”

Taula rodona amb artistes osonencs que treballen al mer-
cat japonès o que la seva obra s’hi ha exportat i editat.

Japó, una nova 
oportunitat per 
a les empreses 
catalanes
Dijous 14 de juliol 

Coordinació a càrrec de: 

Jorge Lasheras
President Círculo Empresarial  
Japón-España

Jordi Figueras, Sales Manager de Cacao Sampaka (Vic)
Antoni Puntí, enginyer industrial i empresari. President 
de Pioneer Electronics Iberica de 1986 al 2005.

Japó és un dels mercats més exigents de l’Àsia però quan 
les empreses occidentals hi accedeixen la confiança està 
garantida. Entrar al mercat japonès suposa una dosi de 
prestigi i un reconeixement a la qualitat i a la feina ben 
feta.

Entrada gratuïta amb aforament limitat.
Cal confirmar assistència per a cada una de les sessions a ogc@uvic.cat

ORGANITZACIÓ: 

HI COL·LABOREN:

Exposició 
temporal

del 13 de juliol al 31 d’agost

Hi col·labora: 

Oficina de Gestió Cultural  
de la UVic-UCC

Paper i lletres, l’art de la cal·ligrafia japonesa 

Mihoko Ono, pintora i poetessa japonesa, llicenciada en 
Belles Arts per la Universitat de Musashino (Tokio).

Exposició realitzada amb materials molt populars al Japó 
com ara el paper japonès (washi) i la tinta xinesa per a 
expressar la peculiaritat de les lletres japoneses. Les obres 
estan pintades amb la tècnica mixta i collage expressant 
la sensibilitat de la traça i la matèria.

Taller de cal·ligrafia 

Dijous 14 de juliol,  
de les 18 a les 19:30h

A càrrec de Mihoko Ono 

Inscripcions limitades a bcnfamily@yahoo.es
Preu i pagament: 15¤ a lliurar el dia del taller
Més informació: Mihoko Ono (bcnfamily@yahoo.es)

Lloc: Creacció. Casa Convalescència (Aula de Formació).


