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TROBADA AL PIRINEU
LA SEU D’URGELL

La 29a Trobada Empresarial al Pirineu 
debat sobre el creixement sostenible 
Meritxell Batet, Quim Torra, García-Margallo, Amancio López o el 

director general de Tesla, ponents a les jornades d’avui i demà
El president de la Generalitat, 

Quim Torra, serà l’encarregat 

d’inaugurar la 29a Trobada Em-

presarial al Pirineu que reunirà 

l’empresariat català a la sala Sant 

Domènec de la Seu d’Urgell en-

tre avui dijous i demà divendres, 

per debatre sobre el creixement 

sostenible en un context “que 

avança de manera imparable i 

que genera mercats complexos i 

exigents”, segons l’organització. 

El president Torra farà la con-

ferència inaugural demà diven-

SヴWゲ ; ﾉWゲ Γくヰヰ SWﾉ ﾏ;プ Wﾐ Wﾉ ﾏ;ヴI 
d’una de les trobades econòmi-

ケ┌Wゲ ;ﾏH ﾏYゲ ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙ SW C;-

talunya. Enguany espera superar 

els 600 assistents de la passada 

edició.

La Trobada, que s’ha conso-

lidat com un esdeveniment de 

referència per a l’empresariat ca-

talà, reuneix ponències de prop 

de 20 professionals, empresaris i 

SｷヴWIピ┌ゲく L; ヲΓ; TヴﾗH;S; ;ヴヴWﾐI; 
avui dijous a les 16.30, després 

dels parlaments de benvinguda, 

amb la psicòloga clínica, Inma 

Puig, qui oferirà la conferència 

けLｷSWヴ;デｪW ｷ ﾏﾗピ┗;Iｷﾙ SげWケ┌ｷヮゲげく 
La seguirà la ja habitual i espe-

rada taula rodona ‘Experiències 

empresarials d’èxit amb clau llei-

datana’, a les 18.00, en la qual, 

;ケ┌Wゲデ ;ﾐ┞が ｴｷ ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ;ﾐ Wﾏ-

presaris lleidatans reconeguts 

Iﾗﾏ JﾗヴSｷ B;ヴヴｷが Iﾗa┌ﾐS;Sﾗヴ ｷ CEO 
SW TWヴWゲ; C;ヴﾉWゲき Jﾗ;ﾐ M;┞ﾗヴ;ﾉが 
CEO SW Sﾗaﾗゲ EﾐWヴｪｷ;が ｷ NWﾗ S;-

ﾉ;が a┌ﾐS;Sﾗヴ SW DﾗゲIデﾗヴ M┌ゲｷIく 
La primera jornada clourà amb 

la conferència ‘Aprendre a liderar 

ヮWヴゲﾗﾐWゲぎ ｷﾐデ┌ｷヴ Щ ｷﾐ｡┌ｷヴ Щ ヮWヴゲ┌;-

dir’, a càrrec de Javier Luxor, pre-

sentador i formador, considerat 

el millor mentalista d’Europa.

Demà divendres, la Trobada 

Iﾗﾐピﾐ┌;ヴ< ; ﾉWゲ ヱヰくヰヰ SWﾉ ﾏ;プが 
després de la conferència inaugu-

ral del president de la Generalitat, 

amb la taula d’economistes ‘Pers-

ヮWIピ┗Wゲ SW ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; I;デ;ﾉ;ﾐ;ぎ 
el paisatge després de la batalla’, 

en la qual hi seran presents Ray-

ﾏﾗﾐS TﾗヴヴWゲが DｷヴWIデﾗヴ SW Cﾗﾐﾃ┌ﾐ-

tura i Economia Internacional de 

FUNCASが ｷ D;┗ｷS VWｪ;ヴ;が ヮヴﾗaWゲ-

sor associat d’ESADE, exmembre 

SWﾉ Fﾗﾐゲ MﾗﾐWデ;ヴｷ IﾐデWヴﾐ;Iｷﾗﾐ;ﾉ 
i ex-secretari d’Estat d’Economia. 

Lげ┎ﾉピﾏ; デ;┌ﾉ; SWﾉ ﾏ;プ ゲWヴ< ; ﾉWゲ 
12.15 i girarà entorn de les em-

preses de creixement ràpid amb 

┌ﾐ SWH;デ aﾗヴﾏ;デ ヮWヴ Mｷケ┌Wﾉ Jﾗヴ-
S<が DｷヴWIデﾗヴ GWﾐWヴ;ﾉ SげE┌ヴﾗgヴﾏゲが 
Amancio López Seijas, empresari 

i fundador del Grupo Hotusa i Ju-

Sｷデｴ Vｷ;SWヴが SｷヴWIデﾗヴ; ｪWﾐWヴ;ﾉ SW 
Frit Ravich.

Posteriorment hi haurà una 

taula rodona sobre la direcció 

que ha de prendre la Unió Eu-

ヴﾗヮW;が ;ﾏH ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙ SW 
l’economista alemany Juergen B. 

Donges i de l’exministre espan-

┞ﾗﾉ SげAaWヴゲ E┝デWヴｷﾗヴゲ JﾗゲY M;ﾐ┌Wﾉ 
G;ヴIｹ;どB;ヴｪ;ﾉﾉﾗが ケ┌ｷ ゲ┌Hゲピデ┌Wｷ┝ 
l’actual ministre Josep Borrell, el 

qual no hi podrà acudir per mo-

ピ┌ゲ Sげ;ｪWﾐS;く
Segons l’organització, un dels 

ﾗHﾃWIピ┌ゲ Iﾉ;┌ SW ﾉ; TヴﾗH;S; Yゲ 
donar respostes a les inquietuds i 

a l’entorn actual de les empreses. 

Eﾐ ;ケ┌Wゲデ ゲWﾐピデが ﾉ; デ;┌ﾉ; ヴﾗSﾗﾐ; 
de la tarda, a les 17.15, tractarà 

un tema d’actualitat com és ‘La 

revolució en marxa: La intel·ligèn-

Iｷ; AヴピgIｷ;ﾉ ｷ ﾉWゲ IヴｷヮデﾗﾏﾗﾐWSWゲげ 
;ﾏH ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙ SW R;ﾏﾗﾐ 
LﾙヮW┣ SW M=ﾐデ;ヴ;ゲ ｷ B;Sｷ;が ｷﾐaﾗヴ-
ﾏ<ピI ｷ iゲｷIが ヮヴﾗaWゲゲﾗヴ SげIﾐ┗Wゲピｪ;-

Iｷﾙ SWﾉ CSICき C;ヴﾉﾗゲ Bく SデWｷﾐHﾉﾗIﾆが 
ｪWヴWﾐデ SW gﾐ;ﾐIWゲ ｷ Iﾗa┌ﾐS;Sﾗヴ 
SW BTC G┌;ヴSｷ;ﾐき ｷ J┌;ﾐ PWSヴﾗ 
Gravel, Soci d´Estratègia Tecnolò-

ｪｷI; ｷ Aヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ; SW DWﾉﾗｷ─Wく
Les diferents conferències i 

taules rodones previstes pels 

dos dies estaran moderades per 

periodistes de renom com Josep 

P┌ｷｪHﾙが X;┗ｷWヴ VｷS;ﾉどFﾗﾉIｴが EゲデｴWヴ 
VWヴ; ﾗ M;ヴプ S;H;ﾉﾉゲく
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