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“Ens estem endeutant
una altra vegada”, diu
Luís María Linde a la Seu
L’exgovernador del Banc d’Espanya
FOTO: G.Massot / Les ‘start-ups’ van presentar els seus projectes

L’exgovernador del Banc
d’Espanya, Luís María Linde,
va alertar ahir a la Seu
que “ens estem tornant a
endeutar” tot i que no veu
risc de “recessió”.

Una start-up ‘testa’
el metabolisme
mentre es fa esport
La Trobada Empresarial al Pirineu va celebrar ahir a la tarda
la seva primera taula rodona sobre start-ups, és a dir, empreses
tar la jornada per exposar el seu
tar inversors.
U
Elias Daura, conseller de Dietary
M
D
que té la seva seu al Parc CienT
L
D
va avançar que durant el primer
trimestre de l’any que ve està
previst el llançament d’un nou
producte amb el nom de “Fit B”.

“Retenir i
desenvolupar
el talent”, la
clau de l’èxit
empresarial
La taula rodona Internacionalitva plantejar ahir als seus ponents si les
seves empreses estan preparades per un possible entorn de
crisi. Helena Guardans, presidenta de Sellbytel Group España, va dir que aposten per
“retenir i desenvolupar el talent intern” per tenir un preu
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N man, va dir que els tecnològiques han trobat un “talent local
i internacional” a Barcelona. JoA R
G P
de Indias, va dir que el seu èxit
es deu al boca-orella.

Es tracta d’un test que analitza
mitjançant una mostra de sang
el metabolisme d’una persona
L
rodona va estar presidida pel director territorial d’empreses de
Catalunya de Telefónica, Enrique
S
tema de les start-ups “no és una
moda, és una necessitat”, destacant així la importància d’aquest
desenvolupar la seva idea”. En
T
çament per la seva idea.
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La Seu d’Urgell
CARME QUINTANA
El que fou governador del Banc
d’Espanya entre el 2012 i el
2018, Luís María Linde, va pronunciar ahir en el marc de la
Trobada Empresarial al Pirineu
la conferència P
l’economia de la UE: comerç in.
En el marc de la seva intervenció,
va alertar que “ens estem endeutant una altra vegada” i pel que fa
al sistema bancari europeu i espanyol va dir que “han fet un gran
esforç per sanejar-se”.
En ser preguntat pels empresaris assistents a la Trobada sobre
què passarà amb la banca tradicional i de l’entrada de nous operadors en aquest negoci, va assenyalar que els nous actors “hauran
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de complir les regles dels bancs”.
Durant la seva conferència a la
Trobada Empresarial al Pirineu
també va explicar com pot afectar
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sense acord”. D’altra banda, el qui
fou governador del Banc d’Espanya també va dir als assistents
que “no hi ha risc de recessió” i
que “s’espera que l’economia es
recuperi”. La ponència de Luis
Maria Linde a la Seu d’Urgell va
ser presentada pel director adjunt
d’Expansión M S

Garrigues Walker insta la
classe política a “una major
capacitat de negociació”
El jurista, empresari i analista poA
G
W
dir ahir a la Trobada Empresarial
al Pirineu va destacar ahir la falespanyols i els va avisar que la
ciutadania està “esperant gestos
d’alguna grandesa”, a més de “solucions que realment impliquin
cedir i renunciar”.
A
Com
podem orientar-nos en la incertesa, l’advocat va fer una crida a
plicar-se més “amb pactes i enteses que abans havíem cregut
que eren impossibles” i va assegurar que “en el món empresarial
mutu”. Durant la seva intervenS G
W

Anima a pactes
que “abans
havíem cregut
impossibles”
lamentar que ara només es trobi
“confrontació” i va instar la societat civil i els empresaris a “exigir a
citat” de negociació. D’altra banCatalunya no renunciarà a tenir
“més quotes d’autogovern” i que
“s’equivoca” qui així ho cregui,
encara que va subratllar la importància de “no entregar el dià-
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leg en mans de les persones més
G
W
que “en el món empresarial això
s’entèn” però va reconéixer que
no existeix”.
El jurista i empresari també
va dir que no veu “cap risc” en la

presència de Vox al Congrés perquè l’extrema dreta sempre ha
E
E
sos europeus el pes de l’extrema
dreta supera el 20% mentre que
a Espanya Vos va obtenir només
el 10,2% dels vots a les passades
A

