
Els 57% dels participants en la 
28 Trobada Empresarial al Pi-
rineu, celebrada dijous i ahir a 
la Seu d’Urgell, consideren que 
la incertesa en la política catala-
na afecta negativament les seves 
empreses. Així ho van manifestar 
en l’enquesta que l’organització 
del fòrum empresarial va fer ahir 
als assistents. Un 24% van mani-
festar que l’afecta positivament, 
mentre el 19% restant va expres-
sar que no ho sap. Sobre aques-
ta qüestió l’exministre socialis-
ta i excomissari europeu Pedro 
Solbes, que va participar en una 

conferència de la Trobada, va dir 
que la incertesa “és negativa per 
definició” i que per tant també és 
dolenta per a l’empresa. “Incer-
tesa sempre n’hi ha, però aques-
ta específica preocupa més que 
un altre tipus d’incerteses”, va 
assenyalar. En aquest sentit, l’ex-
ministre d’Economia va recordar 
que “qui forma part de la UE és 
Espanya” i que l’entrada de nous 
estats membres “està definida de 
manera clara” i és un tema que 
cal aprovar per unanimitat. Per la 
seva banda, Juan Verde, recone-
gut assessor econòmic i polític de 

El 57% dels empresaris de la 
Trobada veuen amb recel   
el procés sobiranista català 

governs, empreses i institucions, 
va explicar que no li sorprèn “en 
absolut” la resposta dels directius 
catalans, ja que el que volen les 
empreses són “unes regles del 
joc clares i predictibles”.

D’altra banda, el 78% dels 
participants veu perspectives de 
creixement en la facturació dels 
seus negocis aquest 2017 respec-
te a l’any anterior i, per contra, 
un 13% no en veu. Així mateix, 
un 58% de l’empresariat assistent 
a la Trobada preveu crear nous 
lloc de treball en els pròxims sis 
mesos, mentre el 30% no ho es-
pera. Finalment, el 49% dels par-
ticipants es va mostrar convençut 
que l’actual política econòmica 
dels Estats Units és negativa pels 
seus negocis. El 14% pensa tot el 
contrari i creu que és positiva.

 

Munté: “L’immobilisme no pot 
ser una estratègia d’Estat per 
afrontar els reptes actuals”
La consellera assegura a la Trobada que amb una Catalunya 
independent les empreses podran guanyar en competitivitat 

 

Munté va demanar als 
empresaris presents a la 
28 Trobada Empresarial 
al Pirineu a “que siguin 
capaços d’adaptar-se als 
nous reptes” tot incidint 
en la necessitat de la 
celebració d’un referèndum, 
quelcom que considera de 
“dignitat i democràcia”.

La consellera de la Presidència i 
portaveu del Govern de la Gene-
ralitat, Neus Munté, va carregar 
ahir contra el govern espanyol 
reiterant la seva “incapacitat de 
plantejar una alternativa i la ne-
gativa a negociar el que la ma-
joria de la societat catalana i del 
Parlament li demana”. En una 
clara referència al referèndum 
d’autodeterminació de Catalu-
nya previst pel proper 1 d’octu-
bre, Munté va assegurar que es 
tracta “d’una demanda de de-

mocràcia i dignitat necessària 
pel progrés del teixit econòmic 
i del conjunt de la ciutadania” 
i en aquest sentit, va denunci-
ar les estratègies que utilitza 
el govern central basades en 
“l’immobilisme i la judicialitza-
ció”. La consellera va fer aques-
tes declaracions ahir en la seva 
conferència inaugural de la 28 
Trobada Empresarial al Pirineu, 
que ahir va celebrar la segona 
jornada aplegant uns 600 assis-
tents a la Sala Sant Domènec de 
la Seu d’Urgell. 

Munté, que va afirmar que 
el referèndum “és una eina ab-
solutament compatible amb els 
marcs legals vigents”, va donar 
diferents arguments als em-
presaris presents a la Trobada 
per contestar afirmativament 
a la pregunta de si es vol que 
Catalunya esdevingui un Estat 
propi. Així, va destacar la ma-
jor competitivitat que tindrien 
les organitzacions empresarials, 
“per poder competir amb la res-
ta d’estats en igualtat de condi-
cions, sense càrregues fiscals ni 
incompliments en infraestructu-

res”, tot referint-se a la consulta 
com un “repte democràtic per 
aconseguir un país millor”. La 
consellera va voler deixar clar 
que Catalunya “té capacitats més 

que suficients per competir amb 
altres estats europeus per la se-
va dimensió, excel·lència i el seu 
pes industrial”. Així mateix, va 
argumentar que “per ser com-

petitius calen canvis, cal diàleg 
i cal una inversió que l’Estat es-
panyol ha negat durant molts 
anys a Catalunya”. Per això, va 
demanar al teixit empresarial 
el seu compromís perquè “si-
gui capaç d’adaptar-se als nous 
reptes”. Munté va denunciar 
també “l’immobilisme i la judi-
cialització” emprades per l’Exe-
cutiu central, unes estratègies 
que la portaveu del Govern no 
veu eficients per un Estat  “si 
vol afrontar els reptes actuals”. 

MancancEs

Finalment, Munté va expli-
car les mancances que té ac-
tualment una Catalunya “llas-
tada” pel govern espanyol, 
referint-se a la “falta d’eines 
que no ens permeten influir 
en el marc laboral o el preu de 
l’energia”. És per aquest motiu 
que va incidir en la necessitat 
de dotar a la ciutadania del 
“dret a escollir sobre el seu fu-
tur”, tot remarcant que el com-
promís del Govern per convo-
car el referèndum “és del tot 
ferm tot i els advertiments”. 
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L’alcalde de la Seu d’Urgell, Al-
bert Batalla, va fer una crida ahir 
al teixit empresarial català per-
què aposti per invertir al Pirineu 
per generar noves oportunitats 
de treball. Batalla va assegurar 
en la 28 Trobada Empresarial al 
Pirineu que aquest territori té 
vocació de ser un territori cen-
tral de país i, en aquest sentit, va 
destacar que “tenim molts rep-
tes per consolidar-nos”. Aprofi-
tant la presència de la consellera 
de la Presidència, Neus Munté, 
l’alcalde Batalla va demanar al 
Govern de la Generalitat que 

continuï apostant per la connec-
tivitat del Pirineu i la instal·lació 
de les noves tecnologies, factors 
que Batalla veu claus per créixer 
i crear nous llocs de treball. L’al-
calde de la capital de la Seu d’Ur-
gell, que va recordar que aquest 
2017 se celebren 10 anys des 
que aquesta localitat pirinenca 
acull la Trobada Empresarial al 
Pirineu, va assegurar que les jor-
nades que tenen lloc en aquesta 
cita “són molt necessàries per 
reflexionar sobre el futur tenint 
en compte aquest moment de 
canvi frenètic”.

Albert Batalla fa una crida 
al teixit empresarial perquè 
aposti per invertir al Pirineu


