
Xavier Queralt (Barcelona, 1959)

És llicenciat en Dret per la 
Universitat de Barcelona i MBA 
per ESADE. Va ser membre d’ETP-
VI Formació Executiva al Japó, 
patrocinat per la U.E. (1986-87). 
L’any 1988 s’incorpora al BBVA 
a Japó com a trader de bons i 
accions. El 1994 va ser director 
de Comptes Sènior a Banca 
Corporativa Barcelona, i director 
d’Oficina a Banca Corporativa a 
Lisboa (BBVA-Portugal). Ha estat 
director de Desenvolupament 
de Negoci a Banca Corporativa 
Global (Madrid), director d’Oficina 
a Banca Corporativa a Barcelona, 
director general de Banca 
Corporativa Ibèrica (Madrid) i 
director general de Productivitat 
Comercial BBVA Espanya 
(Madrid). Des de l’any 2008 és 
director territorial de BBVA a 
Catalunya.

Àgora d’opinió és un fòrum trimestral d’opinió i debat que agrupa els 
mons de l’emprenedoria i l’empresa, la universitat i l’administració.

S’estructura en un dinar, la conferència d’un ponent destacat de 
l’àmbit empresarial, social, cultural o científic, i un col·loqui obert per 
contrastar opinions.

Àgora d’opinió és una iniciativa de Creacció, la Universitat de Vic, el 
Casino de Vic, El 9 Nou, el Consell Empresarial d’Osona i la Cambra de 
Comerç de Barcelona, delegació a Osona.

Programa:

13:30 h Trobada al Casino de Vic. Rebuda i Networking.

14:00 h  Presentació d’Àgora d’Opinió. Sr. Josep Arimany, president  
de Creacció.

14:05 h  Presentació del ponent. Sr. Joaquim Triadú, advocat.  
Soci de Pricewaterhousecoopers i membre del Consell Consultiu 
de la UVic.

14:10 h  Ponència del Sr. Xavier Queralt, director territorial de BBVA  
a Catalunya.

14:30 h Dinar.

15:15 h  Debat. Torn de preguntes.

16:00 h Fi del debat.

Preu: 27€  dinar inclòs

Número de compte:
0182 6035 49 0201565838

Inscripció i confirmació  
de pagament a: 
agora@uvic.cat
93 881 55 33

Ponència

“Els reptes actuals dels bancs”
Després d’un breu marc sobre la situació econòmica, tractarà dels 
reptes més rellevants que tenen actualment les entitats financeres, 
especialment en el crèdit i en els temes socials.

Xavier Queralt
Director Territorial de BBVA a Catalunya

Dilluns 18 de novembre  
de 2013

Casino de Vic 
C. Jacint Verdaguer, 5. 08500 Vic


