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La 29a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu va arrencar ahir dijous amb unes
580 persones inscrites a un esdeveniment que enguany vol posar sobre la taula
que el creixement de les empreses ha de ser sostenible, tant des del punt de vista
mediambiental com social. La Trobada la inaugura avui el President Quim Torra.

La firma Teresa Carles proposa
comercialitzar els seus productes
saludables a través de Plusfresc
Un representant de la marca va llençar la idea a la Trobada
del Pirineu com una “comunió entre dos empreses de Lleida”
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
La Seu d’Urgell

La Trobada Empresarial al
Pirineu va acollir ahir la
taula rodona ‘Experiències
empresarials d’èxit amb
clau lleidatana’ amb la
participació de Jordi Barri,
de Teresa Carles; Juan
Mayoral de Sofos Energia i
Neo Sala del Doctor Music.
El CEO de la empresa d’aliments
saludables Teresa Carles, Jordi Barri, va proposar ahir en el
marc de la Trobada Empresarial al Pirineu de vendre els productes de la firma a la cadena
de supermercats Plusfresc. “Es
tractaria d’una comunió de dues
empreses de Lleida”, va indicar
en el marc de la seva intervenció

durant una taula rodona.
El grup té en aquests moments sis restaurants de cuina
saludable a Catalunya i l’objectiu és estar present en la venda
on line en grans plataformes. La
companyia factura en aquests
moments 16 milions d’euros i
té 225 treballadors. Durant el
2018 preveuen tenir un total de
850.000 consumidors.
Barri va informar que en el
període 2017, 2018 i 2019 el
grup preveu invertir 12 milions
d’euros, una gran part al nou
centre productiu de Bell-lloc, al
Pla d’Urgell, que entrarà en marxa el proper mes de setembre.
Entre els nous productes que
han llançat al mercat hi ha una
pizza napolitana sense gluten i
estan treballant en formatges de
llarga durada amb llet vegetal.
Per la seva banda, el promotor musical i fundador del
Doctor Music Festival Neo Sala

Batalla demana al Govern
espanyol que doti de GPS
l’aeroport d’Andorra-la Seu
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert
Batalla, va afirmar ahir en el marc
de la Trobada Empresarial al Pirineu, que reuneix a la capital de
l’Alt Urgell prop de 600 empresaris i directius, que una de les primeres reclamacions que faran al
Govern espanyol és de que doti
de GPS a l’Aeroport d’Andorra-la
Seu i “esperem que els terminis
es compleixin per a què l’Aeroport pugui fer el salt comercial
que necessita”.
En ser preguntat pels periodistes pel projecte d’un nou aero-

L’alcalde diu
que l’ocupació
està al 100%
port en territori andorrà, impulsat des de la Cambra de Comerç
d’Andorra, Batalla va manifestar
que es tracta d’un “exercici de ficció” i va insistir en què la infraestructura aeroportuària de la zona
és l’Aeroport de la Seu.

FOTO: DdL/ Reñé va presidir la taula rodona d’empresaris lleidatans

també va participar ahir com a
ponent en una taula rodona a la
Trobada Empresarial al Pirineu.
Sala va afirmar que actualment
“estem bolcats en l’organització

Batalla va celebrar que la Seu
torni a acollir la Trobada Empresarial al Pirineu per onzè any
consecutiu i va destacar que es
tracta d’una jornada de referència i que a la vegada permet
generar un important impacte
econòmic a la ciutat. En aquest
sentit, va informar que durant els
dos dies de la Trobada l’ocupació
hotelera és del 100%.
Batalla, va dir en l’acte de benvinguda de la Trobada al Pirineu
que, després de 29 edicions, “ha
esdevingut un referent institucional i empresarial” i, fent servir
unes paraules de Pompeu Fabra, del qual es celebra enguany
el 150è aniversari del seu naixement, va afirmar que “cal no
abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”.

de l’edició del Doctor Music al
2019 a les Valls d’Àneu”. “Es tractarà d’una edició commemorativa
i única i no ho veig com un projecte anual”, manifestà. Va avançar

que actuaran un centenar d’artistes i que “marcarà un abans
i un després”. “L’impacte serà
positiu en tots els sentits, per la
natura i per la gent que viu a les
Valls d’Àneu perquè atraurem
turisme energètic i espiritual”.
Neo Sala va assenyalar que
el festival es tornarà a celebrar
als prats d’Escalarre “en una zona preciosa” i l’objectiu és ajudar a dinamitzar aquesta zona
del Pallars Sobirà. L’edició del
Doctor Music Festival de 2019
es preveu que es celebri els
dies 12, 13, i 14 de juliol i Neo
Sala va indicar que el fet d’organitzar-lo al Pallars suposa un
sobrecost del 30% de si es fes
a Barcelona, però que l’objectiu
és potenciar el Pallars.
Es preveu que l’impacte
econòmic del Doctor Music al
Pallars sigui d’uns 12 milions
d’euros i que el pressupost del
festival serà de 18 milions.

FOTO: ACN / Albert Batalla durant l’acte de benvinguda de la Trobada
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Vicenç Voltes: “Calen noves
reformes i fer polítiques en
l’àmbit econòmic i social”

La psicòloga
externa del
Barça: “Hem de
fer la revolució
emocional”

El president de la Trobada Empresarial al Pirineu
En la 29a edició de la
Trobada Empresarial al
Pirineu el president de la
Trobada, Vicenç Voltes, va
actual, necessita de noves
reformes i fer millores en la
FOTO: Trobada Empresarial/ La
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El mentalista Luxor afirma
que per tenir una actitud
positiva s’ha de ser sincer
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FOTO: Trobada Empresarial / El mentalista durant la seva ponència
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