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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 celebra 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 de Barcelona, l’Aragó i Andorra.

‘El creixement és la fórmula
única per superar els alts nivells
de desocupació i endeutament’
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 important. Aquest triple joc d’ètica, talent i
empresa dóna molt de síP.
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 fórmula única
de superar sobretot els greuges que encara arrosseguem
d’aquesta recessió, que són l’alt nivell de desocupació i l’alt
nivell d’endeutamentP. L’única fórmula de crear ocupació i
de reduir deute és el creixement i aquí hi ha una sèrie de
fórmules 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 multinacio-

FOTO: Tony Alcántara / Vicenç Voltes és director general de l’empresa Voltes, amb seu a Térmens

Lleida té el paraigua
agroalimentari, i l’aposta
tecnològica també està
donant els seus fruits
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la creació de nova ocupació i permetin millorar la formació als desocupats per orientar-se cap als
sectors que potencialment poden
crear ocupació.

nals, que tot i la seva longevitat continuen creixent. I l’altra
és Abertis, que és lider mundial en el seu sector. Són empreses amb estratègia de creixement, que és on dediquem
el lema.
P. El món de l’empresa en
quina situació es troba actualment?
R. En una situació desigual.
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 zones. 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 1.500 persones amb
projecció, amb futur i molt potencial. I el sector turístic a
Lleida amb els esports de risc també som dels millors i també té futur i és un sector potent. Sembla que la recuperació
primer està arribant a la macroeconomia i que està tardant
en arribar a la microeconomia i a les famílies.
P. Hi ha motius per ser optimistes pel que fa a l’evolució de
l’economia?
R. Hi ha motius per ser optimistes i hi ha molts motius per
ser prudents i per no caure en la eufòria. Hi ha molts mo-

tius 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’abaratiment del cost del petroli han ajudat a guanyar mes competitivitat a les empreses, sobretot
a les exportadores. I l’entorn també ha afavorit a Catalunya, a Barcelona, com a destí turístic. Si volem recuperar
més la demanda interna hem de fer moltes més reformes
perquè aquesta recuperació sigui efectiva.
P. Quines reformes serien necessàries per millorar el creixement?
R. 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
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P. La Trobada tractarà experiències empresarials d’èxit amb clau
lleidatana. Som una terra de talent?
R. Sí. De fet cada any hi ha sorpreses. 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 bastants. 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 internacional.
P. El món empresarial que li demana als polítics?
R. El món empresarial li demana als polítics que hi hagi estabilitat i conèixer les regles de joc i procurar que no s’alterin massa sovint. 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 temes.
P. Quan acabi la 26 Trobada Empresarial al Pirineu que desitjaria que s’enduguessin els empresaris?
R. Busquem la fórmula d’aprendre, compartir, i també gaudir d’aquestes jornades sortint del nostre dia a dia i que
ajudi a deslliurar-se de les cabòries.

