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La Seu d’Urgell acull des d’avui la 30a Trobada Empresarial al Pirineu

El futur de l’economia
vist des dels Pirineus

LA 30A TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU, UNA DE LES JORNADES ECONÒMIQUES
PRIVADES DE CATALUNYA AMB MÉS PARTICIPANTS, COMENÇA AVUI A LA SEU D’URGELL
■ REDACCIÓ
Barcelona

S

ota el títol Def inim
l’agenda empresarial ,
es parlarà de quines
han de ser les prioritats de l ’empresariat i els objectius de futur, en
un context d’internacionalització i competitivitat constant, d’auge de les start-ups i
amb la transformació digital,
el desenvolupament sostenible
i el canvi climàtic de rerefons.
El debat es durà a terme a
través de diverses conferències, taules rodones i ponències
amb professionals destacats,
en les quals s’aportaran els elements fonamentals per tractar
el desenvolupament estratègic
de les empreses.
L’edició d’enguany compta
amb la presència d’experts de
diferents sectors professionals,
com el de les noves tecnologies, el financer i bancari, l’immobiliari, la consultoria en els
àmbits jurídic, empresarial i
tecnològic, i fins i tot representants del sector biomèdic.
Des de la seva creació, la
Trobada Empresarial té la fi-

Els organitzadors
reivindiquen
el paper dels
Pirineus com a
eix vertebrador
d'un territori
transfronterer

nalitat d’esdevenir un espai
de ref lexió sobre temes d’actualitat que afecten la gestió i la presa de decisions en
un marc de canvis constants.
Un fòrum on anua lment es
tractin temes d’interès general amb l’objectiu de fomentar
la promoció i el desenvolupament empresarial.
Les jornades de la Trobada Empresarial al Pirineu es
porten a terme des del 1990
per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals lleidatans i s’han consolidat en
el transcurs d’aquests últims
anys. Actualment, és una de
les trobades econòmiques privades amb més participants

de Catalunya. La presència de
professors qualificats, d’empresaris i professionals reconeguts, i de personalitats polítiques destacades ha aportat un
valor afegit a la trajectòria de
les jornades.
El paper dels Pirineus com a
eix vertebrador d’un territori
d’abast transfronterer i la voluntat de descentralitzar la visió de la realitat econòmica de
Catalunya van portar l’associació d’empresaris impulsors a
donar a aquestes jornades un
enfocament pirinenc.
La Trobada Empresarial es
caracteritza per la presència d’una variada i plural representació d’empresaris, emprenedors i professionals de
Lleida i dels territoris que envolten el Pirineu i, successivament, per incorporacions des
de la resta de Catalunya, la
Franja d’Aragó i el Principat
d’Andorra.
Crèd it A ndor rà dona suport a les jornades des de l’any
2006, amb l’objectiu de fomentar els ponts de diàleg i de relacions econòmiques entre
Andorra i la zona de Lleida i
dels Pirineus.
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Matèria grisa en un paisatge verd
Durant els dos dies de la Trobada, hi desfilen personalitats
rellevants de la política catalana, espanyola i andorrana, com
el president de la Generalitat, Quim Torra; el cap de govern andorrà, Xavier Espot, i el ministre de Foment en funcions, José
Luis Ábalos, que farà la cloenda. Tot un desplegament mediàtic i del teixit social i empresarial per veure de primera mà les
ponències de gent de prestigi i amb moltes coses per explicar,
com l’exdirectora de Negoci i Aliances Estratègiques Internacionals de Google America, Olga San Jacinto (1); l’advocat Antonio Garrigues Walker (2); la presidenta i CEO de Savills Aguirre
Newman Barcelona, Anna Gener (3); l’exgovernador del Banc
d’Espanya, Luis María Linde (4); la representant de l’Alt Comissionat per a l’Agenda 2030, Cristina Gallach (5), i la presidenta
de Sellbytel Group Spain, Helena Guardans (6), entre molts altres ponents de primera línia.

