
TROBADA DEL SECTOR AL PIRINEU

La incertesa politica de Catalunya
i I’Estat preocupa als empresaris
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EIs impulsors lamenten
,<la incapacitat,, per
formar govern
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L
a Seu d’Urgell acull per no-
v6 anyconsecutiu laTrobada
Empresarial al Pirineu, que
se celebrar~ el proper 16 i 17

dejuny.
Lajornada ha arribat a la 27a edi-

ci6, i els empresaris que la impulsen
destaquen que enguany s’abordar~
la presa de decisions en un context
d’incertesa global i local. Tamb6 la-
menten da incapacitat dels partits
estatals per format govern,>, perqu6
la situaci6 <<no contribueix a generar
confianqa,~, segons informa I’ACN.

Els empresaris asseguren que la
incertesa politica -rant a Catalunya
pel proc6s sobiranista coma l’Estat
espanyol per la manca de govern
se suma als dubtes sobre l’evoluci6
mundial de l’economia. Per tot ple-
gat, el president de la Trobada Em-
presarial, Vicenq Voltes, matisa que
les expectatives positives <<que s’ha-
vien generat el 2015 a hores d’ara
s’han frenab,.

~-~- Un moment de la Trobada Empresarial al Pirineu celebrada el passat any.

Diverses autoritats es desplaga-
ran durant els dos dies per fbrmar
part de la trobada, per6 serg el pre-
sident de la Generalitat, Caries Pui-
gemont, qui s’encarregar~ de donar
l’inici ales confer~ncies de la jorna-
da el dia 17.

DECIDIR EN UN M(~N INCERT # E1 lema de
la 27a Trobada Empresarial al Piri-
neu 6s Decidir en un m6n incert.Vol-
tes assegura que aquest titol encai-
xa perfectament arab l’actualitat
veient el context politic que es viu
<<a Catalunya i l’Estab~. Respecte a la

manca de govern, Voltes afirma que
actualment, <~amb els canvis tant ac-
celerats, s’han de prendre decisions
rant en l’esfera privada com ptibli-
ca, per tant, qualsevol situacid que
aturi la presa de decisions 4s negati-
va, per ales empreses i per ala soci-

etat en generab. A m6s, <~s’estan fre-
nant algunes inversions per culpa
d’una incertesa politica que se su-
ma ales informacions que apunten
a una desacceleraci6 de l’economia
a nivell mundial, especialment en
paisos emergents o tamb6 als Estats
Units o Gran Bretanym~.

PROC~:S SOBIRANISTA # D’altra banda,
pel que fa al proc~s sobiranista ca-
tal~, Voltes destaca que tambO fa
temps que crea incertesa i <<4s difi-
cil que alguna incertesa afavoreixi,
el que afavoreix Os l’estabilitat, el let
de crear confianga, de resoldre con-
flictes i que tothom shpiga en qu~ es
pot comptar i com es pot avanqar, i
aqui no avancema. <~S’est~ j udicialit-
zant tot i l’enfrontament continua;
potser s’ha de passar per aqui per re
soldre-ho, per6 quan abans es resol-
gui millor per a tots>~.

ATRAURE A M~S JOVES// La Trobada

Empresarial s’ha proposat atraure
a m4s joves. Per aquest motiu, una
de les novetats d’enguany ~s la cre-
aci6 d’una quota d’inscripci6 per a
joves d’entre 18 i 35 anys a meitat
de preu. Els qui estiguin en aquesta
franja d’edat pagaran 400 euros per
a la inscripci6 completa per als dos
dies, mentre que la testa n’hauran
d’abonar 800.

Un altre gest en aquest sentit ~s
Pentrena d’un nou reconeixement
per a emprenedors, que se sumar~
al que ja s’atorgava a la traject6ria
professional. E1 lliurament es far~
durant el sopar del dia 16 i els pre-
miats no se sabran fins aquell ma-
teix dia. ~
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