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Arrenca a la Seu d'Urgell la 28a Trobada
Empresarial al Pirineu amb més de 600 inscrits
Título: Europa Espanya Català
L'edició d'enguany pretén analitzar quina influència té en l'empresa la problemàtica política interna
de cada país i els fenòmens d'abast global
ACN La Seu d'Urgell.-La Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la 28a Trobada Empresarial al
Pirineu, que enguany ha superat la xifra de 600 inscrits. Sota el títol 'Estratègies per a un marc
canviant', aquesta edició vol posar llum sobre quina influència té en l'empresa, el directiu i
l'emprenedor, la problemàtica política interna de cada país i fenòmens d'abast global com ara
l'ajustament pendent de l'economia xinesa. A partir de ponències, debats i les taules rodones, la
Trobada vol donar les claus per entendre com l'organització i el funcionament intern de cada país
dificulta la presa de decisions i evidencia un marc canviant que augmenta els nivells de risc. Pedro
Solbes, Andreu Mas-Colell o Juan Verde, seran alguns dels ponents més destacats. Tot i que les
jornades ja han arrencat aquest dijous a la tarda, la inauguració tindrà lloc el divendres al matí i
anirà a càrrec de la consellera de la Presidència, Neus Munté, mentre el ministre d'Energia,
Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, oficiarà la cloenda al vespre.
La Trobada Empresarial al Pirineu compta enguany amb una vintena de ponències de qualificats
professors, empresaris i professionals reconeguts, a més de personalitats polítiques, que seran
moderades per diferents periodistes. Sota el lema 'Estratègies per a un marc canviant', l'edició
d'enguany posa l'èmfasi en analitzar la influència dels fenòmens geopolítics en l'empresa i
l'empresari.Voltes ha manifestat que les incerteses per a l'empresariat no han acabat, sobretot pel
marc geopolític ja que "les regles de joc a escala internacional estan canviant". En aquest sentit, el
president de la Trobada, s'ha preguntat "com seran a partir d'ara els tractats comercials que es
derivaran del Brexit o quines seran les relacions a partir d'ara amb els Estats Units", per posar
algun exemple. Vicenc Voltes ha posat de relleu que durant els anys de recessió l'aposta per la
internacionalització i l'exportació, juntament amb el turisme, "han estat un motor important per a la
recuperació econòmica" a casa nostra. La 28a Trobada ha començat aquest dijous a la tarda amb
la benvinguda que han ofert el president del fòrum empresarial, Vicenç Voltes, i el primer tinent
d'alcalde de la Seu d'Urgell i president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús Fierro, a la sala
Sant Domènec, on se celebren totes les activitats programades, exceptuant els àpats. Voltes i
Fierro han donat pas a la conferència en què el director general d'IESE, Franz Heukamp, ha donat
algunes claus per prendre decisions empresarials en aquest marc canviant. A continuació, el
president d'ATO, Jaume Pont; l'administradora general d'Altinco Agro, Montserrat Rossell, i el
fundador i CEO del Grup Saltó, Jaume Saltó, han exposat les experiències empresarials d'èxit de
les respectives empreses. La jornada de dijous es clourà amb la conferència de motivació de
l'speaker i coach, Carlos Andreu. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus
Munté, serà l'encarregada d'inaugurar oficialment la 28a edició de la Trobada divendres a les 9
hores. A continuació, l'exministre espanyol Pedro Solbes i l'assessor econòmic i polític, Juan
Verde, participaran en la taula rodona 'Europa versus els Estats Units: encara som socis?'.
Després del dinar, l'ex-conseller i professor d'economia i empresa Andreu Mas-Colell, participarà,
juntament amb el catedràtic de política econòmica, Anton Costas, en la taula rodona 'L'economia
creix: miratge o expansió sòlida' en què s'analitzaran els diversos indicadors que poden evidenciar
la superació de la crisi econòmica. A la tarda, el professor d'Innovació a l'IE Business School,
Enrique Dans, oferirà la conferència 'La revolució digital que transformarà l'empresa'. A més,
durant la jornada també tindran lloc diferents taules rodones amb la participació d'empresaris i
teòrics.El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital del govern espanyol, Álvaro Nadal, serà

l'encarregat enguany cloure la 28a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, en un acte que
està previst per a les 20 hores del divendres. Una de les trobades empresarials privades amb més
participació de CatalunyaImpulsada per l'associació Trobada Empresarial al Pirineu, formada per
un grup d'empresaris i professionals lleidatans, el fòrum reuneix anualment a la Seu d'Urgell més
de 600 empresaris i professionals i s'ha consolidat com una de les trobades econòmiques privades
amb més participació de Catalunya. La trobada es caracteritza per la presència d'una variada i
plural representació d'empresaris, emprenedors i professionals de les comarques lleidatanes, dels
territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la
Franja de Ponent i el Principat d'Andorra.

