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TROBADA EMPRESARIAL

AL PIRINEU

La Trobada Empresarial al Pirineu
celebra la seva 30a edició
definint l’agenda empresarial
La jornada, que tindrà lloc avui i demà a la Seu d’Urgell, espera
superar enguany els 600 assistents de l’edició de l’any passat
Sota el títol ‘Definim
l’agenda empresarial’, la
Trobada Empresarial al
Pirineu celebra la seva 30a
edició els dies 6 i 7 de juny,
a la Seu d’Urgell.
Consolidada com una jornada de
referència per a l’empresariat català, la Trobada espera superar la
xifra dels 600 assistents de l’any
anterior.
En la present edició, es definirà
l’agenda empresarial, en un context d’internacionalització i competitivitat constants, amb l’auge
d’start-ups i el canvi climàtic de
rerefons. Josep M. Bartomeu,
president del F.C. Barcelona; Ramon Folch, sòcio-ecòleg i president d’ERF (Estudi Ramon Folch
& Associats SL); Cristina Gallach,
representant de l’Alt Comissionat
per l’Agenda 2030 i, Olga San Jacinto, qui ha estat directora de
Google Amèrica i actualment forma part del consell assessor independent d’Evo Bank seran alguns
dels ponents que compatiran les
seves experiències i inquietuds
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amb els assistents.
El president de l’associació
organitzadora, Vicenç Voltes, ha
explicat que “els dos principals
eixos de la Trobada seran la transformació digital i el canvi climàtic,
ja que són les qüestions que més
afecten al conjunt empresarial”
i que, dintre de l’agenda empresarial, “es troben qüestions com

ara la flexibilitat, la innovació i la
internacionalització de les empreses, així com el desenvolupament d’estratègies de creixement
sobre nous projectes”.
En el transcurs de la presentació també s’han donat a conèixer
les principals novetats de la trentena edició, així com el programa
i el llistat provisional dels ponents

que protagonitzaran la propera
Trobada.
En aquest sentit, Voltes ha recordat que gràcies a la celebració
de diferents taules rodones, “la
Trobada vol ser un espai de reflexió i debat, on els professionals
que participin puguin explicar la
seva experiència per superar els
reptes de l’entorn i compartir les
seves inquietuds amb tots els assistents”.
INTERNACIONALITZACIÓ I
COMPETITIVITAT
La 30a Trobada arrencarà el
dijous 6 de juny amb Olga San
Jacinto, qui ha estat directora de
Google Amèrica i actualment forma part del consell assessor independent d’Evo Bank, qui oferirà la
conferència ‘Robots, intel·ligència
Artificial i automatització. Què
passarà amb el meu lloc de treball?’.
La seguirà la taula rodona ‘Experiències empresarials d’èxit
amb clau lleidatana’, que en
aquesta edició tindrà com a protagonistes Emilio Alzamora, campió del món de 125 cc, director de

Monlau Competició i descobridor
de Marc Márquez; Toni Badias,
CEO de ZACARIS i Yellow; Ventura
Rebés, president de PEUSA i, Gener Romeu, president de ROTECNA. La primera jornada conclourà
amb la conferència ‘Lideratge i superació. El poder positiu del canvi’, a càrrec del Mago More.
El divendres 7, tindrà lloc la inauguració oficial de la Trobada,
seguida per la taula d’economistes ‘Lliure comerç versus proteccionisme’. La darrera taula rodona
del matí girarà entorn a la ‘Internacionalització i competitivitat’,
amb Josep M. Bartomeu, president del F.C. Barcelona; Helena
Guardans, presidenta SELBYTEL
GROUP ESPAÑA i, José A. Rodríguez, soci fundador i director general de GIN Puerto de Indias.
A la tarda, després de la tertúlia ‘Com orientar-nos en la incertesa’ amb Antonio Garrigues
Walter, president de la Fundació
Garrigues, hi haurà dues taules
rodones. La cloenda, encara per
concretar, donarà pas al sopar
que posarà fi a la 30a edició de la
Trobada Empresarial al Pirineu.

