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"El més important és el projecte, els nostres
interessos particulars han d’estar els últims de
la ﬁla"
Pau Relat, conseller delegat de MAT Holding
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La Trobada empresarial al Pirineu analitzarà la
diﬁcultat de decidir "en un món incert"
Europa Press LLEIDA 29|04|2016

El sobiranisme català, la falta de govern a Espanya i
els dubtes de l’economia mundial centraran el debat
0

Imatge de la presentació de la 27a Trobada Empresarial del Pirineu

LES CLAUS
El Ministre
Margallo
clausurarà les
jornades
Es farà els dies 16 i
17 de juny a la Seu
d'Urgell
El President Carles
Puigdemont
inaugurarà les
sessions

La Trobada empresarial al Pirineu es farà
els dies 16 i 17 de juny a la Seu d'Urgell
(Lleida) amb el lema 'Decidir en un món
incert', que segons l'opinió del president de
junta organitzadora, Vicenç Voltes, reﬂecteix
la situació política del "sobiranisme català" i
de falta de Govern a Espanya, a més dels
dubtes en l'economia mundial.
"El lema el vam elegir el gener i ara està ﬁns i
tot més vigent, pel context polític de

Catalunya i de l'Estat", ha aﬁrmat Voltes en la roda de premsa en la qual
ha presentat el programa de les jornades, que començaran el dijous 17
de juny i seran inaugurades formalment el divendres 18 de juny pel
president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Obrirà la primera jornada el professor de Direcció de Producció,
Tecnologia i Operacions d'Iese Business School, Luis Huete, i
participaran a la taula d'experiències en clau lleidatana el director de
Flower, Àngel Jubete; l'impulsor de l'empresa d'aplicacions
d'entreteniment King.com, Manuel Sort, i el president de Torrons
Vicens, Àngel Velasco.

ACCEDEIX

Dijous participa també la psicòloga especialista a assessorar equips
esportius, i autora de diversos llibres de motivació, Patricia Ramírez,
amb la conferència Com treure el millor del teu equip.
Divendres participen en una tertúlia econòmica el catedràtic
d'Economia de l'Empresa de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i
president d'Analistes Financers Internacionals (AFI) Emilio Ontiveros, i
el professor emèrit d'Economia d'Iese i titular de la Càtedra Banc
Sabadell d'Economies Emergents, Alfred Pastor.
Participen també el fundador de La Fageda, Cristóbal Colón; el
president de Cascajares, Alfonso Jiménez; la directora general de
Llorente & Cuenca a Barcelona, María Cura; el president de la
Compañía Logística de Hidrocarburos, José Luis López de Silanes; el
president de Bodegas Torres, Miguel Torres, i el director territorial Este
de Cesce, Joaquim Montsant.
Aquesta edició, la novena a la Seu d'Urgell, compta també amb
l'exdirector gerent del Fons Monetari Internacional (FMI) Michel
Camdessus; el director general de Google a la península, Isaac
Hernández; el soci responsable de Daemon Quest Deloitte Digital a
Catalunya, Aragó, Balears i Andorra, Antonio Ibáñez.
L'última conferència serà la de l'exdirector general de Banca March,
vicepresident del Cercle Mallorquí de Negocis, patró de la Fundació
Hope emprenedors, conferenciant i músic, Eloy Pardo, que oferirà
també un concert de rock divendres a la nit.
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Barcelona i el
Pirineu freguen el
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