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.P La Trobada d’enguany porta per lema “Decidir en un 
món incert”. Quan es celebri faltaran pocs dies per la repe-

en tornarà a haver a Catalunya. Tot això com ho paeixen 
els empresaris? 

.R -

-

espanyola. I com ho paeixen tot això els empresaris? Els 
empresaris i el ciutadans necessiten un govern estable. A 

-
vocat una fractura social important, una fractura territo-
rial, la societat i la ciutadania necessita reformes, canvis i 

-
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-
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d’entrar en fons, immobiliaris, de compres d’empreses, 
-

.P
econòmic? 
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-
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del Banc Central i la devolució de l’euro enfront al dòlar. 

-
-
-

-
-

-
-

-
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ca. Ha fet realitat un somni. La Trobada altres anys tam-

El Castell de Ciutat de la Seu d’Urgell acolliran un concert 

.P Que em destacaria de la Trobada d’enguany?
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-
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Torres, una empresa molt respectuosa amb el medi am-

implicació social. Als empresaris els hi agrada escoltar les 

“Tota la inversió que depèn del 
BOE o el DOGC està ralentitzada”

FOTO: Selena Garcia

CIMERA DE 600 EMPRESARIS A LA SEU D’URGELL 
La Trobada Empresarial al Pirineu reunirà els dies 16 i 17 de juny a la Seu d’Urgell 
600 empresaris, majoritàriament de les comarques de Lleida i el Principat d’Andorra 
al voltant del lema “Decidir en un món incert”. LA MAÑANA va entrevistar dimarts al 
president de la Trobada, Vicenç Voltes.
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Decidir en un món incert
La Seu d’Urgell, 16 i 17 de juny del 2016

Carles Puigdemont
President de la Generalitat de 
Catalunya.
Conferència inaugural

Michael Camdessus. Ex director 
gerent del Fons Monetari Interna-
cional (FMI) Conferència:“Perspec-
tives per l’economia mundial i el cas 
d’Espanya”

Tertúlia econòmica: “El còctel de la incertesa”

Taula Rodona: “Experiències empresarials de cinc directius que ja han decidit”

Taula rodona: “Experiències empresarials d’èxit amb clau lleidatana”

Cristóbal Colón, fundador de La Fageda. Maria Cura, sòcia i directora general de Llorente & Cuenca a 
Barcelona. Alfonso Jiménez, fundador i president de Cascajares. José Luis López de Silanes, president de la 
Compañía Logística de Hidrocarburos - CLH. Miguel Torres, fundador de Bodegas Torres. 

Ángel Jubete, director de Flower, empresa dedicada a nutri-
ció i protecció de plantes. Manel Sort, cap d’estudis a King.
com, empresa dedicada a crear aplicacions entreteniment per 
a mòbils com Candy Crush. Angel Velasco, president de To-
rrons Vicens, empresa que en els últims anys ha experimentat 
una important transformació en innovació i expansió.

Emilio Ontiveros, catedràtic d’Economia de 
l’Empresa de la Universitat Autónoma de Madrid, 
fundador i president d’AFI (Analistas Financieros 
Internacionales). Alfred Pastor, professor emèrit 
d’Economia d’IESE Business School, i director de la 
Càtedra Banc Sabadell d’Economies Emergents.

Luis Huete.Llicenciat en Dret, MBA 
per IESE i doctor en Administració 
d’Empreses per la Boston University.
Conferència:“Decidir amb valors”

Isaac Hernández
Director general de Google for Work 
per Espanya : “La disrupció tecnolò-
gica: canviar o desaparèixer”

Patricia Ramírez. Màster en Psicolo-
gia Clínica i doctora pel departament 
d’Avaluació, Diagnosi i Tractament per 
la Universitat de Granada. Conferèn-
cia:“Com treure el millor del teu equip” 

Eloi Pardo
Llicenciat en Econòmiques
Conferència de cloenda:“Vaig 
decidir ser Still Morris, i tu ja has 
decidit?”

El ministre d’Afers Exteriors i 
Cooperació del Govern espanyol 
en funcions, José Manuel Gar-
cía-Margallo, presidirà l’acte de 
clausura de la 27a Trobada Em-

lloc divendres dia 17 de juny a la 

tarda a la Seu d’Urgell. L’encarre-
gat d’obrir les Jornades serà el 
president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, en un acte que 

El ministre d’Exteriors 
clausurarà la Trobada

FOTO: / García-Margallo, en una foto d’arxiu

Participants i ponents

FOTO: Trobada al Pirineu / Imatge de la Trobada de l’any passat i que tenia per lema “Preparats per créixer!”

.R
que serà cabdal és la transformació digital, entesa 
no com una moda sinó com un nou paradigma, que 
és una transformació social que canviarà els nos-
tres models de negoci i l’hem d’entendre com una 
oportunitat, per incorporar coneixement, per millo-

del punt de vista macroeconòmic tenim una veu de 
reconeguda experiència i rellevància internacional, 
Michael Camdessus, ex director gerent del Fons Mo-

-

més macro. A veure si ens poden donar una mica 
més de certeses.

.P -

.R La Trobada és una oportunitat per créixer i per 
enriquir-nos com a persones, com professionals i 
empresaris. També perquè aporta coneixements, es 
comparteix experiències, es faciliten coneixements, 
hi ha interrelació personal i es genera debat.

El president de la Trobada Em-
presarial al Pirineu, Vicenç Vol-

més portes al diàleg i al pacte” 
i reconeix que entre l’empresa-
riat hi ha esgotament perquè 

en taules, estem dividits i no 
avançem”. Voltes, com a desitjos 
de cara a aquest any i al proper, 
ens esmenta que es recuperin 
molts llocs de treball.

Voltes insta als polítics a “obrir 
més portes al diàleg i al pacte”
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