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~,~, L’alcaldedela Seud’Urgell, Albert Batalla, durantI’acte inauguraldela Trobada
Empresarial
al Pirineu,ahir.

La Trobada aspira a teixir
relacions entre territoris
Un 18%dels
empresaris
a la cita
s6nandorrans
LA SEUD’URGELL
[] @PeriodicAND

na trobada empresarial per fer xarxa per6 amb
una mirada al mdni ales
realitats internacionals,
ramb~a la d’Andorra. Ahir va tenir
lloc la presentacid de la 27ena Trobada Empresarial al Pirineu, una
proposta que els darrers nou anys
s’ha celebrat a la Seu d’Urgell i que
en aquest cap de setmana espera la
pres~ncia de 600 empresaris. En declaracions a I’ANA,el president de
l’Associaci6 de la Trobada Empresarial al Pirineu, VicengVoltes, va
destacar la <~millorade les sinergies
ambAndorra>~,i ho va justificar detallant que ~<tenimun 18%d’empresaris andorrans, que es ~s tradueix
en 80 persones i per a nosaltres aix6
~s moltissim~>.Per la sevabanda, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Bata-

U

lla, va qualificar la convocatbriaa la
capital de l’Urgell d’aquesta Trobada com(<unahistbria d’~xib~.
Prop de 600 persones s’esperen a
les jornades de la Trobada Empresarial al Pirineu. Unarrobada que va arrencar ahir ambles intervencions de
Batalla i de Voltes.Pel quefa a l’objectiu que persegueix aquesta trobada,
Voltes va detaHarque <~s’habuscat donar respostaa lesinquieruds socioeconbmiquesactuals~>.A m6s,va recordar
que la convocatbria es fa ambun doble propbsir: <<Aportarconeixementi
comparrir experi~ncies~, destacant la
necessitat de veure visions i perspectives diferents per afrontar el que va
qualificar coma~<reptes>~.
Reptes que Voltes va assegurar que
es donen en un ~mOnamb entorns
canviants, complexos i imprevisibles~. Per aLxO,vaaconsellar que ~hem
de renovar els nostres coneixements,
perqu~llavors les nostres decisions i
resultats seran millors~,. E1 president
de l’Associaci6 va voler destacar que
des experi~ncies ens transformem i
que a partir d’aquestes es poden millorar les decisions a prendre en l’hmbit einpresarial.
1

Voltesva valorar la par ticipacid del
cap de Govern, Toni Martf, presidint
la confer~nciaPerspectivesper a l’economia mundial, que compartir~ avui
ambqui va set director del Fons Monetari Internacional, Michel Camdessus. Voltes va assenyalar l’interOs que
susciten les negociacions de l’acord
d’associaci6 entre Andorra i la Unid
Europea: <~Esperemqueens digui el
full de ruta, que hi hagi un tom oberr
de dihleg i tenir aquest report d’actualitat, va dir.
Respectela relacid d’Andorra amb
la Trobada -patrocinada per Crbdit
Andorr~-, Voltes va posar en relleu
les sinergies i la millorade les relacions comercials entre ambddspaisos
i en aquest sentit va precisar que <~enguanytenim un 18%d’empresaris andorrans, que es ~s tradueix en 80 persones i per nosaltres aixb ~s moltissim,,. <<Aquestaresposta tan positiva
sumaal territori perb tamb~sumaen
la relacid entre els dos paisos~>,va admetre. L’alcalde de la Seu d’Urgell va
voler fer un especial agrgimenta l’organitzacid que convoca les jornades
perqu~-va di~ ajuden a teixir relacions entre els actors econ6mics._=

