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Els empresaris de Lleida insten
a formar Govern a Catalunya
pel bé de l’economia en general
La Seu d’Urgell acull la Trobada Empresarial al Pirineu el 14 i
15 de juny amb el lema ‘Liderant un creixement sostenible’
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida

“Quan abans tinguem un Govern
a Catalunya, millor per l’economia”. Així es va expressar ahir
el president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, durant la roda de premsa de
presentació de la 29 edició, que
novament es celebrarà a la Seu
d’Urgell els dies 14 i 15 de juny.
La Trobada d’enguany porta
per lema “Liderant un creixement
sostenible” i segons va afirmar
Voltes el títol respon al fet que
“les empreses han de ser sostenibles medioambiental i socialment i per suposat puguin comptar amb mecanismes perquè
aquest creixement també sigui
sostenible en el temps”.
El proper 4 de maig s’obre el
termini per inscriure’s a la Trobada, que fins ara encara no es
sap qui la inaugurarà i la clausurarà. La primera conferència que
es realitzarà, el dijous dia 14 a la
tarda, tractarà sobre lideratge i
motivació d’equips. Aquella mateixa tarda tindrà lloc la tradicional taula rodona d’experiències
empresarials d’èxit amb clau lleidatana. Els ponents seran Jordi
Barri, cofundador de l’empresa
Teresa Carles; Joan Mayoral, director executiu de la firma Sofos
Energia i Neo Sala, fundador del
Doctor Music.
Posteriorment s’ha programat
una conferència a càrrec de Javier
Luxor, considerat el millor mentalista d’Europa.
El divendres dia 15 de juny tindrà lloc una taula rodona d’economistes amb el títol “Perspectives de l’economia catalana: el
paisatge després de la batalla”.
Durant el matí també es desenvoluparà una taula d’empreses
de creixement ràpid. Hi participaran el director general d’Eurofirms, empresa líder en el sector
de les empreses de treball tem-
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Voltes: “És
el moment
d’apostar per
la inversió i la
innovació”

La primera
conferència
tractarà el
lideratge
Una de les
sessions anirà
a càrrec d’un
mentalista
poral; Amancio López, fundador
del Grup Hotusa; i Judith Viader,
directora general de Frit Ravich.
A primera hora de la tarda
s’ha programat una tertúlia amb
el títol de “Quina direcció ha de
prendre la Unió Europea?”, que
anirà a càrrec del que fou ministre
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d’Obres Públiques i president del
Parlament europeu, el socialista
Josep Borrell, i Jürgen B. Donges,
economista alemany i professor
emèrit d’economia política a la
Universitat de Colònia.
Posteriorment començarà la
conferència amb el títol “La re-

volució en marxa: la intel·ligència
artificial i les criptomonedes” i seguidament s’ha programat una altra conferència que tractarà sobre
la fusió de la transició energètica
i de la disrupció digital. Aquesta
anirà a càrrec del director general
de Tesla a Espanya, Jorge Milburn.

El president de la Trobada
Empresarial al Pirineu, Vicenç
Voltes, va afirmar ahir que “és
moment per apostar per infraestructures que millorin la
competitivitat i per noves polítiques que recolzin la innovació, la inversió i el desenvolupament, així com mesures
per solucionar l’atur juvenil”.
Voltes va instar a l’Administració pública a generar nous estímuls per incentivar el creixement econòmic i va destacar
que les exportacions estan
augmentant i també el nombre d’empreses que obren
mercats a l’exterior.

