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La Trobada Empresarial insta les 
empreses a ser més competitives

29A EDICIÓ AL PIRINEU

P
osar l’accent en la compe-
titivitat de les empreses. 
Aquest és l’objectiu de la 
29a Trobada Empresarial 

al Pirineu que va arrencar ahir amb 
600 inscrits i una notable presència 
de polítics. El debat sobre el creixe-
ment sostenible de les empreses en 
un entorn canviant és l’eix princi-
pal del programa. La trobada va ser 
inaugurada per l’alcalde de la Seu 
d’Urgell, Albert Batalla, i pel presi-
dent de l’esdeveniment, Vicenç Vol-
tes. En el seu discurs, Voltes va dir 
que «en un entorn més competitiu i 
exigent, les empreses han d’estar ca-
da cop més connectades, més capa-
citades, més formades. En definiti-
va, fa que tingui molt interès assis-
tir a unes jornades com aquestes». 
L’alcalde de la Seu d’Urgell, per la se-
va banda, va recordar en el seu parla-
ment la figura de Pompeu Fabra as-
segurant que «no cal abandonar mai 
i esperar».

33 El president de la Trobada, Vicenç Voltes i l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, ahir al matí.
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Les ponències es 
centren en el lideratge 
i les experiències d’èxit

EL PERIÒDIC
LA SEU D’URGELL

ÈXIT I LIDERATGE / A la primera con-
ferència, la psicològa clínica Inma 
Puig, habitual col·laboradora del FC 
Barcelona, va explicar que la clau 
per resoldre problemes a les empre-
ses és la comunicació i trobar temps 
i un espai neutre per parlar però 
també per escoltar, i sense pressa. 

Va destacar que ella utilitza el mè-
tode Balint, que consisteix en inten-
tar entendre a l’altre sense jutjar, 
perquè, segons va dir, «jutjar fa un 
mal terrible. Estem jutjant sempre 
a tothom, sense proves. I dictem sen-
tències». Per la tarda es van tractar 
les experiències empresarials d’èxit, 

centrades en Lleida, i el millor men-
talista d’Europa, Javier Luxor va pre-
sentar Aprendre a liderar persones: intu-
ir + influir + persuadir.

La jornada d’avui serà inaugura-
da pel president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra, i compta-
rà amb la participació de l’exminis-

tre espanyol d’Exteriors José Manu-
el García-Margallo. La cloenda anirà 
a càrrec de la ministra espanyola de 
Política Territorial i Funció Pública, 
Meritxell Batet, i del cap de Govern, 
Toni Martí.

EIX TRANSFRONTERER / Al juny de 1990, 
a iniciativa d’un grup d’empresaris 
i professionals lleidatans, va tenir 
lloc la 1a edició de la Trobada al Piri-
neu, una jornada de caràcter econò-
mic que s’ha consolidat en el trans-
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El cap de Govern 
tancarà la jornada 
d’avui, juntament amb 
la ministra espanyola 
Meritxell Batet

curs d’aquests anys com una de les 
reunions empresarials més impor-
tants que se celebren a Catalunya.

La identificació pirinenca va sor-
gir per la convicció de l’Associació 
d’empresaris impulsora de la Tro-
bada d’aportar una visió descentra-
litzada de la realitat econòmica de 
Catalunya però també per la consi-
deració dels Pirineus com a eix verte-
brador d’un ampli territori d’abast 
transfronterer. Aquest concepte es 
conforma per la presència d’una va-
riada i plural representació d’em-
presaris, emprenedors diversos i 
professionals d’empreses de Lleida, 
els territoris del Pirineu i les succes-
sives incorporacions des de la resta 
de Catalunya, la franja d’Aragó i el 
Principat d’Andorra. H


