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Parla 5 idiomes. El 1995, amb 21 anys va fundar la seva primera empresa d’informàtica, que va
evolucionar cap a hostatges de webs, desenvolupament de software per a Internet, marketing online, i
eines de seguretat informàtica “spam”. En l’actualitat forma part de la Junta del Barça.
Ens parlarà d’empresa, innovació, tecnologia i molt més en el sopar tertúlia a Can
Culleretes” (Fundat l’any 1786, Can Culleretes és, segons el Llibre Guinness dels
Rècords, el restaurant més antic de Barcelona,conegut pels plats típics de cuina
catalana i peix).Ens trobarem allà, no hi falteu, ara només afegirem unes paraules
dites per ell en els mitjans:
“Sempre he estat molt inquiet: les coses noves em criden l’atenció, pot ser perquè
jo sempre m’he sentit diferent, m’assenyalaven pel carrer, “un xinès!”. Per a mi va
ser un xoc quan als set anys vaig anar a Taiwan i vaig veure que n’hi havia tants
com jo” “El concepte d’èxit laboral va canviant: ja no s’associa tant a tenir grans
ingressos o un càrrec altisonant, sinó a treballar en el que t’agrada, a no tenir la
sensació d’estar treballant, sinó poder comptar amb un entorn agradable i divertit.
Ja ho deia Confuci: troba una feina que t’agradi, i no hauràs de treballar ni un dia
de la teva vida” No us desvetllarem res més. Entramuntanats, desitgem compartir
amb vosaltres aquesta vetllada que promet ser molt interessant. Reserveu lloc.

