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PRESIDENT DE LA 29a TROBADA EMPRESARIAL AL
PIRINEU

VICENÇ VOLTES

“Tranquils no n’estem mai.
Sempre estem inquiets i en alerta”
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P. Els empresaris ara esteu més tranquils?
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laboral no casarem bé, en aquell moment
FOTO: Tony Alcántara / Vicenç Voltes, a la redacció del diari LA MAÑANA, el dimarts d’aquesta setmana

E
E

Lleida
CARME QUINTANA

A pocs dies de què comenci la nova
edició de la Trobada Empresarial al
Pirineu entrevistem al seu president,
Vicenç Voltes.
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P. Aquest any la Trobada arriba amb un recent nomenat Govern a la Generalitat i un
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riat com ho ha percebut tot això?
R. No deixa de ser una sorpresa, per haver
estat tant imminent i tant ràpid i és un canvi, i aquests obren oportunitats i esperançes
juntural, limitada en el temps, breu, però si
serveix per reduir i disminuir la tensió po-
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El que fa molta
falta és que hi
hagi un lideratge
polític que
governi per
l’interès general
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Màgia en el món dels negocis
La Trobada Empresarial al Pirineu, enguany amb mentalista
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida

Javier Luxor, considerat el
millor mentalista d’Europa,
exposarà el proper dijous
des de la Seu d’Urgell
als empresaris i directius
les arts de la intuïció, la
influència i la persuasió.
La Seu d’Urgell obre el proper dijous la 29 Trobada Empresarial
al Pirineu. Durant dos dies 600
empresaris i empresàries i directius i directives, la majoria de les
comarques de Lleida i del Principat d’Andorra, es donaran cita a
la capital de l’Alt Urgell per intercanviar experiències i adquirir coneixements en un ambient distès
que es busca que sigui una experiència personal enriquidora per
cadascun d’ells. La Trobada arriba
enguany amb un recent nomenat
Govern a Catalunya i també un
de nou a l’Estat espanyol resultat
d’una moció de censura.
L’encontre porta per lema Liderant un creixement sostenible i aquest any s’endinsa com a
novetat en el món de la màgia.
Una de les conferències que segur seran més comentades és la
programada la tarda de dijous a
partir de les 19.30 hores a càrrec
de Javier Luxor, considerat el millor mentalista d’Europa. Amb el
títol d’“Aprendre a liderar persones: intuir+influir+persuadir” farà
un autèntic scanner dels empresaris assistents emprant jocs de
màgia que permeten obtenir coneixements sobre les persones. El
mentalista esbrinarà que pensen
en aquell moment d’una forma
didàctica i pedagògica.
Luxor, enginyer de formació,
mostrarà que amb els gestos es
pot saber què pensa una persona en aquell instant i també exposarà tècniques de comunicació
verbal, suggestió i persuasió per
aplicar al món dels negocis.
La Trobada entrarà doncs per
primer cop en contacte amb una
de les branques de l’il·lusionisme.
Dijous a la tarda es realitzarà
la taula rodona amb experiències empresarials d’èxit amb clau
lleidatana amb la participació de
Joan Barri (CEO de Teresa Carles),
Joan Mayoral (CEO Sofos Energia), i Neo Sala (fundador de Doctor Music). Divendres s’ha previst

FOTO: / Imatge de la Trobada Empresarial al Pirineu de l’any passat. Enguany porta per lema ‘Liderant un creixement sostenible’

una taula d’economistes amb el
suggerent títol de “Perspectives
de l’economia catalana: el paisatge després de la batalla” i també
una taula rodona d’empreses de
creixement ràpid.
Aquella mateixa jornada i a la
tarda s’han programat dues conferències, una sobre la intel·ligència artificial i les criptomonedes i
l’altra sobre la fusió de la transició
energètica i de disrupció digital.

L’encontre
reunirà 600
empresaris i
directius de
Lleida i Andorra
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