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La consellera
Munté inaugura
una Trobada
que aplega uns
600 inscrits a
la Seu d’Urgell
L
T bada Empresarial al Pirineu
arrenca avui amb una conferència inaugural a càrrec de la
consellera de la Presidència i
portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Neus
Munté, mentre que el ministre
d’Energia i Turisme, Álvaro Nadal, és que la clou. Amb unes
600 persones del món empresarial inscrites, la Sala Sant
Domènec de la Seu d’Urgell
acull avui la taula rodona Europa versus Estats Units: encara
som socis?
de l’exministre d’Economia i Hisenda, Pedro Solbes i l’assessor
vell internacional, Juan Verde.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
presideix aquesta taula rodona que modera el periodista
Xavier Vidal-Folch. Una altra

L’Economia creix: miratge o expansió sòlida?, en la qual hi intervenen l’exconseller d’economia Andreu Mas-Colell i Antón
C
P
Econòmica de la Universitat de
Barcelona. En aquest cas, és el
Cap de Govern d’Andorra, AnM
D
taula rodona sobre Empreses
que canvien d’estratègia i una
Inversió d’impacte: negocis amb consciència.
Abans que el ministre Nadal
procedeixi a cloure la Trobada,
hi ha una conferència sobre la
revolució digital.

Voltes: “Lleida té dependència
de l’economia global pel seu
elevat nivell d’exportacions”
L T
El president de la
Trobada Empresarial al
Pirineu assegura que la
voluntat d’aquesta cita
és la “d’aportar nous
coneixements i ser una
experiències empresarials
La Seu d’Urgell
S. MARTÍNEZ
Vicenç Voltes, president de la
Trobada Empresarial al Pirineu,
va assegurar ahir que la demarcació de Lleida “té una dependència respecte l’economia global pel
seu nivell d’exportacions, que en
els darrers anys han incrementat
A
V
en el marc de la 28 Trobada Empresarial al Pirineu, que aquest
Estratègies per a un
marc canviant. Voltes va explicar
que en la Trobada d’enguany es
la internacional, la quarta revolució industrial així com el nou rol
de l’empresa.
La Trobada de l’any passat deV
lar que “les incerteses de l’any
passat no han desaparegut, n’hi
ha de noves”. De fet, el president
de la Trobada va apuntar que com
a conseqüència de les incerteses

Heukamp: “Només en un
marc de pèrdues estem
disposats a prendre riscos”
“El marc que ens envolta determinarà la nostra capacitat de
prendre decisions arriscades. Només en un marc de pèrdues estem disposats a arriscar-nos”. Així
de contundent es va mostrar ahir
Franz Heukamp, director general d’IESE, que va obrir el cicle de
ponències de la 28 Trobada Empresarial al Pirineu amb la conferència Com prendre decisions en

un marc canviant. Heukamp, que
va fer un repàs sobre els canvis
vell internacional, com el cas del
Brexit o el nomenament de Donald Trump com a president dels
Estats Units, va explicar que davant “d’un món que cada vegada
es fa més complicat, s’ha d’analitzar bé la realitat per acabar prenent la decisió més encertada”.
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que hi havia l’any passat a nivell
derivat de noves que ara cal abordar”. Com a exemple, va posar el
cas del Brexit i les conseqüències
que se’n poden derivar.
Vicenç Voltes, que va assegurar
que en la cita d’enguany se segueix en la tònica d’aplegar uns
600 inscrits, va fer una valoració
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com un espai que “busca posar en
debat temes que puguin aportar
E
va incidir en què la Trobada té vocació de ser una “plataforma per
avançant”. De fet, Voltes va asse-

gurar que creu que “el que marentre les empreses és el coneixeU
el president de la Trobada i també
empresari considera indispensables per a que les empreses es puguin adaptar als canvis i a l’evolució constant a la que està sotmesa
la societat actual.

D’aquesta manera, l’expert va
empresarials en les quals hi havia
diferents opcions que comportaven més o menys riscos. Després
d’assegurar que el més fàcil és
“escollir la decisió menys arriscaHeukamp va assegurar que és el
marc el que determina aquest
per evitar pèrdues haguem d’optar pel camí més arriscat”. Finalment, Heukamp va convidar els
i mantenir totes les opcions empresarials obertes davant d’un futur incert”.
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