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PRESIDENT DE LA TROBADA
EMPRESARIAL AL PIRINEU

LA TROBADA, ESPAI DE DEBAT, DIÀLEG I CONVIVÈNCIA
La Seu d’Urgell acull els propers dies 15 i 16 de juny la 28 Trobada
Empresarial al Pirineu, dues jornades intenses que reunirà al voltant de
600 empresaris, majoritàriament de les comarques de Lleida i el Principat
d’Andorra. Voltes veu la Trobada com un espai per compartir coneixements.

“Amb la
revolució digital,
les empreses o
ens adaptem o
desapareixem
del mercat.
No tenim elecció”
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PP. Tal com porta per títol aquesta edició de
la Trobada Empresarial al Pirineu, ens trobem davant d’un marc canviant, com definiria aquest escenari?
RR. En la Trobada d’enguany volem reflexionar al voltant de tres grans pilars com són
els riscos geopolítics que s’estan produint
a escala internacional i analitzar qüestions
com si hem arribat a la fi de l’expansió de
la globalització, les noves polítiques dels
Estats Units o el Brexit i les seves conseqüències. En segon lloc, debatrem sobre la
quarta revolució industrial i aspectes derivats com la intel·ligència artificial o la robotització dels processos, sense oblidar-nos
d’analitzar quin serà el rol de l’empresa tenint tots aquests canvis que estan condicionant el futur de les empreses.
PP. Quines han de ser les estratègies empresarials per abordar tots aquests canvis?
RR. Les que ens permetin preparar-nos, com
seria el cas de les estratègies empresarials
sostenibles. Hem d’anar cap a una economia més sostenible i hem d’incorporar
aquests criteris de responsabilitat i bona
governança a les nostres empreses per ser
més competitius.

PP. Estem davant d’una revolució digital que
avança a grans passes, estan preparades
les empreses per adaptar-se a aquest món
digitalitzat?
RR. El sector empresarial s’ha preparat,
hem superat una crisi financera i una caiguda de l’activitat empresarial molt important. Queda molt a fer perquè encara hi ha
un nivell d’atur juvenil considerable. Però
al cap i a la fi, no tenim elecció, amb tots
aquests canvis que s’estan produint a nivell digital, o estem preparats o no podrem
evolucionar i desapareixerem del mercat.
PP. El president de la Llet ATO, Jaume Pont,
intervé en una taula rodona sobre experiències empresarials d’èxit i precisament
recentment la Generalitat ha anunciat la
creació d’un Institut de la llet i productes
làctics... Com ho valora?
RR. Tot el que es faci des de les administracions per facilitar que les empreses puguin
exportar i es puguin refermar en la seva
distribució comercial és molt positiu. ATO
és una empresa de proximitat però que juga a primera divisió perquè està competint
amb tots els grans grups empresarials productors i distribuïdors de llet i estan exportant el seu producte a la Xina. Això té molt
de mèrit.
PP. Com creu que pot afectar a les exportacions lleidatanes la vaga dels estibadors?
RR. Qualsevol mesura que suposi paralitzar

les exportacions provocarà danys. Perquè
pot causar un incompliment de terminis
o que el teu client busqui un substitut al
producte que no li estàs fent arribar. És
una mala notícia i no només pel sector de
l’exportació, sinó també per totes les empreses que estem al darrere servint a les
empreses motores.
PP. Quina valoració en fa de la situació actual de les empreses lleidatanes?
RR. S’ha d’analitzar per sectors. El de la
construcció és el més catastrofista perquè
tant a Lleida, a Catalunya com a la resta
d’Espanya, ha patit una caiguda de més del
50% i les licitacions d’obra pública van caure un 90% entre el 2007 i el 2015. En general però, hem vist una recuperació tant
en l’atur com en les exportacions. Pel que
fa el turisme, les visites i les pernoctacions
han incrementat un 7%. I a Lleida ciutat,
veiem com el Parc Científic Tecnològic i
Agroalimentari també ens està donant bones notícies últimament, ja té un centenar
d’empreses i més de 1.400 treballadors i
les perspectives de futur són bones ja que
hi ha empreses interessades en ampliar la
seva activitat i es preveu l’acollida de noves
que generaran nous llocs de treball.
PP. Què li falta a Lleida per millorar?
RR. Lleida té un gran potencial però necessita una millora d’infraestructures. Té un
gran repte que és el Corredor del Medi-

terrani i unes assignatures pendents com
la seva sortida amb el Port de Tarragona
i la carretera per connectar-se amb Vielha. Són infraestructures imprescindibles
perquè Lleida pugui refermar el seu creixement i millorar la competitivitat de les
empreses exportadores, tenint en compte
que cada dia passen una mitjana de 500
vehicles entre Lleida i Tarragona i uns altres 500 entre Lleida i Vielha. Patim un endarreriment important per culpa de totes
aquestes mancances.
PP. Quines perspectives de futur augura per
l’economia? Optimisme?
RR. En el món de l’empresa sempre hem de
ser optimistes però també molt prudents
perquè la incertesa que hi ha a nivell global
és molt elevada. Durant aquest segle, les
exportacions lleidatanes s’han multiplicat
per tres i tenim una dependència global
molt important. Cal veure com es resolen
els canvis geopolítics que comentàvem.
PP. Un d’ells és el Brexit. Com pot afectar a
les empreses lleidatanes que exporten al
Regne Unit?
RR. Pel bé del Regne Unit i la Unió Europea
hi hauria d’haver tractats comercials que
ajudin a mantenir les relacions que hi ha
hagut fins ara. Aquest és l’escenari que
més desitjo però també hem de contemplar situacions pitjors per estar preparats
pel que pugui venir.

