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“La incertesa política no és
positiva per a les empreses
perquè es frenen inversions”
La Trobada Empresarial al Pirineu, el 16 i 17 de juny a la Seu
CarME QUiNTaNa
@CarmeQuintanaPr
Lleida

“Decidir en un món incert”. Aquest
és el lema de la 27a Trobada Empresarial al Pirineu 2016, que va
ser presentada ahir a la ciutat de
Lleida i que tindrà lloc a la Seu
d’Urgell els dies 16 i 17 de juny. “El
títol de les Jornades es va decidir
al gener i han passat quatre mesos i està totalment actualitzat”, va
afirmar el president de la Trobada,
Vicenç Voltes.
“Està clar que aquesta incertesa política no ajudarà i no és positiva ni per les empreses ni per a la
societat en general”, va indicar en
al·lusió a la situació que viu l’Estat
espanyol, on després de mesos
de govern en funcions s’hauran
de repetir les eleccions generals.
Voltes va afegir que en temps
d’incertesa “es frenen algunes inversions”, i va destacar que “és
important generar confiança” per
incentivar l’activitat i el consum i
que es pugui crear ocupació.
En ser preguntat sobre com
pot afectar el procés català al
desenvolupament del teixit empresarial de Catalunya, Voltes va
manifestar que “quan abans es
resolgui, millor per a tots” ja que
va indicar que “l’enfrontament no
ajuda a ningú”.
La Trobada Empresarial al Pirineu d’enguany centrarà el seu
contingut en la gestió de les empreses en un entorn d’incertesa i

FOTO: T.Alcántara / La 27a Trobada Empresarial al Pirineu 2016 es va presentar ahir a la ciutat de Lleida
tana. Hi participaran Ángel Jubete
(Flower), Manel Sort (King.com) i
Àngel Velasco (Torrons Vicens).
La conferència inaugural de la
Trobada tindrà lloc el divendres al
matí i anirà a càrrec del President
de la Generalitat, Carles Puigdemont. Després tindrà lloc una tertúlia econòmica amb el títol “El
còctel de la incertesa” amb Emilio Ontiveros (catedràtic d’Economia de l’Empresa de la Universitat
Autònoma de Madrid) i Alfred
Pastor (professor emèrit d’Economia d’IESE Business School i director de la Càtedra Banc Sabadell
d’Economies Emergents.
Posteriorment, començarà una
taula rodona amb el títol “Experiències empresarials de cinc directius que ja han decidit” i que

la digitalització de l’economia.
Entre les novetats que s’han
introduit aquest any destaquen
la implantació d’una quota jove
d’inscripció, amb un important
descompte per a empresaris d’entre 18 i 35 anys; la posada en marxa d’un nou web de la Trobada,
amb informació actualitzada, i un
nou disseny i l’ús d’un nou dispositiu mòbil per facilitar una major
captació de dades i l’opinió dels
participants en el Baròmetre de la
Trobada.
La Trobada s’obrirà amb la conferència “Decidir amb valors” a
càrrec del professor de Direcció
de Producció, Tecnologia i Operacions d’IESE, Luis Huete. Li seguirà
una taula rodona amb experiències
empresarials d’èxit amb clau lleida-
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són Alfonso Jiménez (Cascajares),
Cristóbal Colón (La Fageda), Maria Cura ( Llorente&Cuenca), José
Luis López de Silanes (CLH) i Miguel Torres (Bodegas Torres).
També s’ha programat una
conferència a càrrec de l’ex director gerent del Fons Monetari
Internacional (FMI) Michael Camdessus sobre les perspectives per
l’economia mundial i el cas d’Espanya. Una altra conferència parlarà sobre digitalització. Anirà a
càrrec de Isaac Hernández, director general de Google for Work
per a Espanya i Portugal.
I la conferència de cloenda serà
pronunciada per Eloi Pardo, exdirector general de Banca March. El
títol: “Vaig decidir ser Still Morris,
i tu ja has decidit?”.
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