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VICENÇ VOLTES

PRESIDENT DE
L’ASSOCIACIÓ TROBADA
EMPRESARIAL AL PIRINEU

VICENÇ VOLTES, DE 48 ANYS, s’estrena enguany com a president de l’Associació que organitza la Trobada Empresarial
al Pirineu, que es celebrarà a la Seu d’Urgell el 18 i 19 de juny. És el director general de l’empresa Voltes, del sector de la
construcció i amb seu a la població de Térmens, a la Noguera, i durant vuit anys ha format part de la comissió executiva de
la Trobada. L’encontre empresarial per excel·lència de les comarques de Lleida preveu que aquest any hi participin uns 600
empresaris, majoritàriament de la demarcació lleidatana, però també d’andorrans, Barcelona i l’Aragó.

“Hi ha motius per ser optimistes i per ser
prudents i no caure en la eufòria”

FOTO: TONY ALCÁNTARA

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida

PP. La Trobada Empresarial al Pirineu comença
aquest any amb la conferència “Empresa, talent i ètica”.
RP. Sí, és tradició de tots els anys aquest formatP. I com a conferència inaugural volem parlar de temes que també afecten a l’empresa
com són l’ètica i el talent i també l’aposta per
la innovació i la creativitat. Pensem que és
una conferència importantP. Aquest triple joc
d’ètica, talent i empresa dóna molt de sí.
PP. El lema escollit enguany és “Preparats per
créixer!”
RP. -Preparats per créixer amb signe d’exclamació al final. Portem vuit trimestres consecutius de creixement i hem superat un cicle
recessiu complex, complicat de gestionar i
les empreses s’han reestructurat, han estat proactives per buscar activitat i pensem
que les empreses i el sector empresarial està
preparat i el creixement és la fòrmula única
de superar sobretot els greuges que encara
arrastrem d’aquesta recessió, que són l’alt
nivell de desocupació i l’alt nivell d’endeutamentP. L’única fòrmula de crear ocupació i de
reduir deute és el creixement i aquí hi ha una
sèrie de fòrmules o de característiques comunes de diferents països que és interessant
d’analitzarP. Volem parlar de creixement tant

com a país però també com a empresaP. Hem
buscat empreses lleidatanes com Danone
(representada per Jordi Miró), Rodi, el Pastoret de la Segarra, i el grup Venso, que durant
tots aquests anys han tingut una projecció
de creixement basada en la innovació, en la
diferenciació dels seus productes i serveisP. El
divendres que ve, hi ha l’altra taula empresarial. Hi haurà representades 3 empreses, dos
d’elles centenàries, també multinacionals,
que tot i la seva longevitat continuen creixent.
I l’altra és Abertis, que és lider mundial en el
seu sectorP. Són empreses amb estràtegia de
creixement, que és on dediquem el lemaP.
PP. PreguntaP.- El món de l’empresa en quina situació es troba actualment?
RP. En una situació desigualP. L’any 2014 l’economia espanyola va ser la que més va créixer
de la zona euro i tots els pronòstics continuen
sent de creixement però és veritat que continuen havent persones, famílies i empreses
que ho passen molt malament. El creixement
és desigual i és desigual per sectors i és desigual per zonesP. Lleida té el paraigua que és
el sector agroalimentari, el mercat primari agrícola-ramader, que és bastant estable
però que també aquests anys ha agafat molta
embranzida, i està exportant moltíssim, està
creixent i hi ha una aposta tecnològica que està donant fruits. Per exemple, el Parc Científic
i Tecnològic de Gardeny (Lleida) és un gran
exemple d’empreses que ocupen 1P.500 persones amb projecció, amb futur i molt potencial. I el sector turístic a Lleida amb eIs esports
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de risc també som dels millors i també té futur i
és un sector potentP. Sembla que la recuperació
primer està arribant a la macroeconomia i que
està tardant en arribar a la microeconomia i a
les famíliesP.

El triple joc d’ètica,
talent i empresa
dóna molt de sí.
Així començarà la
Trobada
Lleida té el paraigua
agroalimentari i
l’aposta tecnològica
també està donant
els seus fruits

PP. Hi ha motius per ser optimistes pel que fa a
l’evolució de l’economia?
RP. Hi ha motius per ser optimistes i hi ha molts
motius per ser prudents i per no caure en la
eufòria. Hi ha molts motius per pensar que si
realment l’economia està creixent també és gràcies a una conjuntura favorable amb aquest moment: les polítiques del Banc Central Europeu,
la devaluació de l’euro, l’abariment del cost del
petroli han ajudat a guanyar mes competitivitat
a les empreses, sobretot a les exportadoresP. I
l’entorn també ha afavorit a Catalunya, a Barcelona, com a desti turístic. Si volem recuperar més la demanda interna hem de fer moltes
més reformes perquè aquesta recuperació sigui
efectiva.
PP. Quines reformes serien necessàries per millorar el creixement?
RP. - Per exemple modernització de l’administració pública orientada a guanyar eficiència, una
reforma educativa capaç de millorar els rendiments acadèmics, restablir la confiança en les
institucions públiques, augmentar la inversió en
innovació i millores en el mercat laboral que facilitin la creació de nova ocupació i permetin millorar la formació als desocupats per orientar-se
cap als sectors que potencialment poden crear
ocupacióP.
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PP. La Trobada tractarà experiències empresarials d’èxit amb clau lleidatanaP. Som una terra
de talent?
RP. SíP. De fet cada any hi ha sorpresesP. En moltes
ocasions i en anys anteriors hi havia persones
que no es coneixien i que han creat empreses
multinacionals i que són fills de Lleida. De la Segarra n’hi ha bastantsP. Aquest any les empreses
lleidatanes són molt conegudes. Lleida és una
terra de talent que ha exportat molt a Barcelona, i que ha exportat també a nivell internacionalP.

“És una de les Jornades econòmiques on es fa
més xarxa social per l’intercanvi d’experiències”
de finançament bancari i unes alternatives al finançament
bancari. S’està donant una possibilitat de mètodes alternatius via mercat bursari, bons, crowdfunding i fons de capital risc”. També té una menció especial per la conferència
que pronunciarà Albert Llovera el proper dijous a la Seu
d’Urgell amb el títol de “No límits” on es tractarà la motivació i la superació. Llovera és un emprenedor i esportista
andorrà que malgrat haver patit un greu accident d’esquí
que li va produir una severa discapacitat física, ha continuat competint en ral·li al Campionat del Món, al Campionat de Ral·lis de Terra i també ha aconseguit finalitzar amb
èxit el Dakar. La Trobada l’ha elegit per ser un exemple de
tenacitat pels seus valors personals i esportius.

√ Vicenç Voltes considera que la Trobada Empresarial al

Pirineu és una de les jornades econòmiques on “es fa més
xarxa social”. “És molt enriquidor el contacte i l’ntercanvi
d’experiències personals i professionals”, sosté el nou president de l’Associació que organitza la Trobada. “Hi ha camp
i recorregut per créixer i també hem d’exigir a les Administracions que creïn uns entorns i unes condicions i unes
regles de joc que afavoreixin més l’empreneduria, la cultura
i les capacitats emprenedores”, afirma en l’entrevista que ha
concedit a LA MAÑANA. Del programa d’enguany destaca també el panell dedicat al finançament. “Ha estat un
tema difícil durant tots aquest anys. Presentem una taula

PP. El món empresarial que li demana als polítics?
RP. El món empresarial li demana als polítics que
hi hagi estabilitat i conèixer les regles de joc i
procurar que no s’alterin massa sovintP. Aquest
any al programa de la Trobada hi ha tres intervencions polítiques a destacar (la del cap de Govern d’Andorra, Antoni Martí, la del conseller de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi
Vila, i la del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol, Cristóbal
Montoro) i han acceptat dedicar un temps al
debat amb els empresaris per si es volen exposar temesP.
PP. Quan acabi la 26 Trobada Empresarial al Pirineu que desitjaria que s’enduguessin els empresaris?
RP. Busquem la fòrmula d’aprendre, compartir,
i també gaudir d’aquestes jornades sortint del
nostre dia a dia i que ajudi a deslliurar-te de les
cabòriesP.

El món empresarial demana als polítics que hi hagi
estabilitat, conèixer les regles de joc i procurar que no
s’alterin massa sovint
Loterías y Apuestas del Estado
SORTEO DEL DÍA
13 DE JUNIO DE 2015

SÁBADO

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,
clasificados por su cifra final

SORTEO

48
15

Diez series de 100.000 billetes cada una

Estos premios caducan a los tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo
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31500........ 600
31510........ 600
31520........ 600
31530........ 600
31540........ 600
31550........ 720
31560........ 600
31570........ 600
31580........ 600
31590........ 600

31501........ 600
31511........ 600
31521........ 600
31531........ 600
31541........ 720
31551........ 600
31561........ 600
31571........ 600
31581........ 600
31591........ 600

31502........ 600
31512........ 600
31522........ 600
31532........ 600
31542........ 600
31552........ 600
31562........ 600
31572........ 600
31582........ 600
31592........ 600

31503........ 600
31513........ 600
31523........ 600
31533........ 600
31543........ 600
31553........ 600
31563........ 600
31573........ 600
31583........ 600
31593........ 600

31504........ 660
31514........ 660
31524........ 660
31534........ 960
31544........ 660
31554........ 660
31564........ 660
31574........ 660
31584........ 660
31594........ 660

31505........ 600
31515........ 600
31525........ 600
31535........ 600
31545........ 600
31555........ 600
31565........ 600
31575........ 600
31585........ 600
31595........ 600

31506........ 600
31516........ 600
31526........ 600
31536........ 600
31546........ 600
31556........ 600
31566........ 600
31576........ 600
31586........ 600
31596........ 600

31507........ 600
31517........ 600
31527........ 600
31537........ 600
31547........ 600
31557........ 600
31567........ 600
31577........ 600
31587........ 600
31597......12.600

31508........ 660
31518........ 660
31528........ 660
31538........ 780
31548........ 660
31558........ 660
31568........ 660
31578........ 660
31588........ 660
31598.....600.000

31509........ 660
31519........ 660
31529........ 660
31539........ 660
31549........ 660
31559........ 660
31569........ 660
31579........ 660
31589........ 660
31599......12.660

35100........ 600
35110........ 600
35120........ 600
35130.......7.680
35140........ 600
35150........ 720
35160........ 600
35170........ 600
35180........ 600
35190........ 600

35101........ 600
35111........ 600
35121........ 600
35131.....120.000
35141........ 720
35151........ 600
35161........ 600
35171........ 600
35181........ 600
35191........ 600

35102........ 600
35112........ 600
35122........ 600
35132.......7.680
35142........ 600
35152........ 600
35162........ 600
35172........ 900
35182........ 600
35192........ 600

35103........ 900
35113........ 600
35123........ 600
35133........ 600
35143........ 600
35153........ 600
35163........ 600
35173........ 600
35183........ 600
35193........ 600

35104........ 660
35114........ 660
35124........ 660
35134........ 660
35144........ 660
35154........ 660
35164........ 660
35174........ 660
35184........ 660
35194........ 660

35105........ 600
35115........ 600
35125........ 600
35135........ 600
35145........ 600
35155........ 600
35165........ 600
35175........ 600
35185........ 600
35195........ 600

35106........ 600
35116........ 600
35126........ 600
35136........ 600
35146........ 600
35156........ 600
35166........ 900
35176........ 600
35186........ 600
35196........ 600

35107........ 600
35117........ 600
35127........ 600
35137........ 600
35147........ 600
35157........ 600
35167........ 600
35177........ 600
35187........ 600
35197........ 600

35108........ 660
35118........ 660
35128........ 660
35138........ 780
35148........ 660
35158........ 660
35168........ 660
35178........ 660
35188........ 660
35198........ 960

35109........ 660
35119........ 660
35129........ 960
35139........ 660
35149........ 660
35159........ 660
35169........ 660
35179........ 660
35189........ 660
35199........ 660

Terminaciones
2580.......1.500
5850.......1.620
490........ 300
50........ 120

Terminaciones
41........ 120

Terminaciones
092........ 300
172........ 300
462........ 300

Terminaciones
103........ 300
373........ 300

Terminaciones
474........ 360
534........ 360
4.........60

Terminaciones
4975.......1.500
695........ 300
715........ 300

Terminaciones
0426.......1.500
166........ 300
466........ 300

Terminaciones
397........ 300

Terminaciones
598........ 960
628........ 360
38........ 180
98........ 360
8.........60

Terminaciones
129........ 360
9.........60

Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete Números

Euros/Billete

ESTE SORTEO ADJUDICA 3.584.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 42.000.000 DE EUROS
PREMIO ESPECIAL
2.940.000€
Núm. 31598
PRIMER PREMIO

FRACCIÓN

SERIE

PREMIO
ACUMULADO

9.ª

2.ª

3.000.000€

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA

1.ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
2.ª En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza, clasificados en
dos grupos: números completos y terminaciones.
Por ejemplo, si su número termina en 1, ha de fijar su atención únicamente en la columna

encabezada con un uno. Los premios indicados en la columna «euros/billete» son los
que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
3.ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete, con
excepción de los especiales que figuran ya acumulados en el recuadro inmediatamente anterior
a estas instrucciones.
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4.ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las
hay de cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas, a la derecha encontrará el
total de premios que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro
cifras.
Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma
con las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

