Dijous 4 de maig
de 2017
Sala Sert. Edifici El Sucre
Àgora d’opinió és un fòrum de debat que agrupa els mons de
l’emprenedoria i l’empresa, la universitat i l’administració.

Carrer de l’Historiador Ramon
d’Abadal i de Vinyals, 5
08500 Vic

Té com a eix central la conferència d’un ponent destacat de l’àmbit
empresarial, social, cultural o científic, que dona peu a un col·loqui
obert per compartir i contrastar opinions. En aquesta ocasió prendrà el
format d’una matinal amb esmorzar.
Àgora d’opinió és una iniciativa de Creacció, la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya, el Casino de Vic, El 9 Nou, el Consell
Empresarial d’Osona i la Cambra de Comerç de Barcelona, delegació a
Osona.

Contacte:
agora@uvic.cat
93 881 55 33

Ponència

“Impressió 3D: Una nova revolució
industrial?”
Ramon Pastor

Vicepresident d’HP i director general del negoci
de 3D Multi Jet Fusion

Programa:

08.45h Trobada a la Sala Sert. Inici de l’esmorzar.
09.00h	Benvinguda institucional. Excma. Sra. Anna Erra, alcaldessa de
Vic.
09.05h 	Presentació del ponent. Sr. Josep Arimany, president de
Creacció.
09:15h	Ponència del Sr. Ramon Pastor, vicepresident d’HP i director
general del negoci de 3D Multi Jet Fusion.
09:55h Debat i torn de preguntes.
10.30h 	 Fi del debat.

Inscripcions gratuïtes a: www.creaccio.cat/territori/agora-dopinio/
Data límit d’inscripcions, 2 de maig de 2017
Aforament limitat

Ramon Pastor
@HPEspana
Ramon Pastor és vicepresident
d’HP i director general del
negoci d’impressió 3D de la
companyia. Aquest càrrec inclou,
entre altres, la responsabilitat
mundial per a la recerca
i el desenvolupament, les
operacions, el màrqueting i
les finances de tota la línia
de solucions HP 3D Printing
Multi Jet Fusion, amb equips a
Barcelona i a Vancouver (EUA).
També és el director general del
centre internacional d’HP a Sant
Cugat del Vallès.
Pastor va incorporar-se a HP el
1992. Des d’aleshores ha ocupat
diferents posicions a Operacions,
R+D, Màrqueting i Direcció de
Negoci. És màster en Enginyeria
per la UPC, Business Degree
per IESE a Barcelona, i està
format en desenvolupament
de producte i estratègia per
l’INSEAD i el MIT.

