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“Fins ara el meu objectiu 
era la temporada d’hivern. 
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em centraré a preparar  
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El FeMAP suma nous territoris per acostar 
el millor de la música antiga al Pirineu

El Pirineu, 
centre d’atenció 
de l’empresariat
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ECONOMIA I EMPRESA

SALA SANT DOMÈNEC DE LA SEU D’URGELL 
La Seu d’Urgell reuneix durant dos dies representants de l’empresariat català i espanyol, que ho aprofiten  
per posar en comú experiències i coneixements amb polítics i docents universitaris. TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

En la 26a trobada es fa una crida a 
l’acció per créixer i sortir de la crisi

S’hi reuniran figures dels mons  
de l’empresa, universitari i polític
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un referent 
internacional
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23% els viatgers
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Economia Trobada Empresarial al Pirineu

“Si no hi ha 
dinamisme  

no hi ha evolució”
Preparats per créixer és el lema 
d’aquesta vint-i-sisena edició de la 
trobada. ¿Realment les empreses 
se senten preparades per tornar a 
créixe, o continuen amb una acti-
tud més conservadora de manteni-
ment i control? 
El que es pretén amb aquest lema és 
una crida a l’acció. Com a col·lectiu, 
societat, país, tenim el repte de su-
perar les devastadores conseqüèn-
cies que arrosseguem de la recessió, 
primordialment la desocupació i 
l’elevat nivell d’endeutament. I 
l’única fórmula possible en aques-
ta situació és el creixement.  

Quines serien les claus per encarar 
aquest creixement? 
De manera resumida dos: l’estratè-
gia, que tota empresa ha de tenir 
definida per saber visualitzar i exe-
cutar en el seu pla de negoci, i l’en-
torn, perquè s’han de crear entorns 
favorables que propiciïn i fomentin 
l’esperit emprenedor.  

¿Creu que les empreses han apro-
fitat aquests anys de crisi per pre-
parar-se o bé han deixat una mica 
arraconat aquest vessant? 
De manera majoritària s’entén que 
les empreses que han superat 
aquesta costosa i dolorosa recessió 
estan més ben preparades. Així 
s’ha demostrat en funció de les da-
des d’augment de la capacitat ex-
portadora, del nostre potencial tu-
rístic, perquè en tots els casos la 

gestió empresarial actual de les 
companyies ha millorat.  

Alguns indicadors mostren una 
certa recuperació econòmica, però 
¿reflecteixen la realitat? ¿Podem 
parlar de cert optimisme? 
Els indicadors reflecteixen xifres 
macroeconòmiques però no l’estat 
d’ànim dels ciutadans, les famílies i 
les empreses. En aquest sentit, no 
podem oblidar que encara persis-
teixen moltes dificultats. Els indi-
cadors dels últims set trimestres 
acrediten un camí de creixement 
que ha sigut capaç de generar ocu-
pació i, per tant, és una dada molt 
optimista, però amb els nivells de 
desocupació existents encara no 
podem parlar de recuperació eco-
nòmica sostinguda.  

Quins serien els frens que podrien 
dificultar el camí de la recupera-
ció? I quins serien els elements po-
sitius que la podrien afavorir? 
Els frens que no depenen de nosal-
tres són sempre les persistents 
amenaces dels imprevisibles movi-
ments geopolítics i globals i, en 
aquest sentit, els escenaris són 
molt vulnerables a qualsevol adver-
sitat. Les limitacions sobre les 
quals podem actuar i que ens aco-
ten són l’elevada taxa de desocupa-
ció i l’elevat nivell d’endeutament. 
Pel que fa als elements positius, cal 
destacar el manteniment de la po-
lítica ultraexpansiva del Banc Cen-
tral Europeu, l’abaratiment del 
preu del petroli, la devaluació de 
l’euro, la incipient recuperació del 
consum i la inversió i, d’una mane-

La Trobada Empresarial al Pirineu 
ha arribat a la seva 26a edició amb 
la voluntat de continuar sent el 
punt de trobada i referència dels 
empresaris del país, un espai en què 
durant dos dies conflueixen experi-
ències de tot tipus que pretenen es-
tablir línies estratègiques per tirar 
endavant el sector empresarial. I al 
capdavant de la Trobada per primer 
any n’ocupa la presidència Vicenç 
Voltes, amb l’objectiu de continuar 
innovant i treballant per fer atrac-
tiva aquesta reunió anual que té el 
Pirineu com a punt d’encontre.   

Amb el lema Preparats per créi-
xer s’ha elaborat un programa en 
què durant dos dies s’exposaran  
diverses experiències empresari-
als per fomentar l’intercanvi i el 
networking. En aquest sentit s’han 
convidat representants d’empre-
ses d’èxit de l’àmbit català i espa-
nyol, així com polítics i experts en 
economia per donar una visió àm-
plia de les possibilitats que tenen 
les companyies i oferir eines útils 
als empresaris. 

La idea, segons els organitzadors, 
és  “sumar per créixer”. La confec-
ció del programa preveu la necessi-
tat de fer una crida a l’acció i a pre-
parar-se per poder créixer, com a 
via de sortida a la crisi i a la reces-
sió que s’ha viscut els últims anys. 

LA SEU D’URGELL
MARIA MARTÍ

Créixer 
“L’única 
fórmula 
possible per 
sortir de la 
recessió és el 
creixement”

Futur 
“Els sectors  
que tenen  
més futur són 
el tecnològic, 
l’agroalimentari 
i el de serveis”

Economista Vicenç Voltes és llicenciat en ciències econòmiques i 
empresarials, té un màster en direcció i gestió d’empreses construc-
tores i immobiliàries i PDG per la Universitat de Navarra, a l’IESE. 
Actualment és el director general de Voltes SLU

Vicenç Voltes
PRESIDENT DE LA TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU
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ra més genèrica, més reformes i mi-
llores en el marc legal, fiscal, labo-
ral i de l’administració pública. 

A banda de preparar-se, també es 
fa una crida a l’acció. Després 
d’aquests anys durs, ¿als empresa-
ris no els fa massa respecte em-
prendre accions? 
L’acció i l’activitat són inherents a 
l’empresa. Si no hi ha dinamisme 
no hi ha evolució, i l’evolució és 

creixement, no només quantitati-
vament, sinó que sobretot qualita-
tivament. 

Sentim sovint que el panorama 
econòmic no tornarà a ser el ma-
teix. Com quedarà configurat el 
mapa empresarial? Quins sectors 
tiraran del carro? 
Els mercats són altament competi-
tius i exigents i els mapes empre-
sarials estan condicionats per 
aquesta imposició, de manera que 
els nivells de competitivitat, adap-
tació i flexibilitat de les empreses 
seran un requeriment incondicio-
nal. Cal apostar per la innovació, la 
diversificació i la complementació 
dels productes i serveis, la dimen-
sió i la internacionalització de les 
nostres empreses. Els sectors de fu-
tur són el tecnològic, els serveis i 
l’agroalimentari. L’Estratègia Eu-
ropa 2020 persegueix que la indús-
tria representi un 20% del PIB dels 
països de la UE. En aquest sentit, el 
sector industrial català és clau, i 
Lleida té un potencial turístic i 
agroalimentari molt important. 
També en aquests últims temps la 
Paeria de Lleida ha impulsat  el 
Parc Científic Tecnòlogic de Gar-
deny i ha aconseguit un elevat grau 
d’implantació d’empreses que ocu-
pen 1.500 persones, amb una apos-
ta ferma per doblar aquesta ocupa-
ció en els pròxims anys. El sector de 
les noves tecnologies va guanyant 
força i s’obre camí també a Lleida. 

La trobada arriba a la 26a edició. 
Quin balanç en fan? 
Molt satisfactori, per la longevitat i 
per la qualitat dels continguts, per-
què s’ha sabut adequar l’oferta a la 
demanda d’empresaris, directius i 
professionals. 

Fent honor al lema, ¿cap on ha de 
créixer la trobada? Què es pot fer 
perquè continuï evolucionant? 
Continuar sent lleials als valors i les 
arrels amb els quals els fundadors 
van constituir la trobada, innovant 
amb tot el que resulti atractiu per 
als empresaris i directius assis-
tents, que són el que donen verita-
ble sentit a la nostra tasca.e

Un programa amb diverses experiències empresarials  
per fomentar l’intercanvi

Dijous 18 
 
●  15.30 h 
Recepció i acreditacions a la Sala Sant Domè-
nec, a la Seu. Conducció de la jornada a càrrec 
de Mariví Chacón, presentadora del programa 
Cafeïna, de Lleida TV. 
●  16.00 h 
Benvinguda a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Ur-
gell, Albert Batalla, i del president de la Troba-
da Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes. 
●  16.15 h 
Conferència: Empresa, talent i ètica, amb José 
Antonio Marina, filòsof, escriptor i pedagog. 
Presenta: Josep Puigbó, periodista i assessor en 
comunicació. 
●  17.15 h 
Taula rodona: Experiències empresarials d’èxit 
amb clau lleidatana, amb Josep Esteve, funda-
dor i president de Rodi Motor Services; Jordi 
Miró, director general comercial de Danone 
Ibérica i president d’Aguas Font Vella i Lanja-
rón SA; Teresa Vallès, cofundadora d’El Pasto-
ret de la Segarra, i Cristina Vendrell, adminis-
tradora del grup Venso. 
Modera: Lluís Foix, periodista. Presideix: Joan 
Reñé, president de la Diputació de Lleida. 
●  18.45 h 
Pausa i cafè. 
●  19.15 h 
Conferència: No limits, amb Albert Llovera, em-
prenedor i poliesportista andorrà (ral·lis, esquí 
i bàsquet en cadira de rodes). Presenta: Josep 
Puigbó, periodista i assessor en comunicació. 
●  20.00 h 
Conferència 
Antoni Martí, cap de govern d’Andorra. Presen-
ta: Josep Puigbó, periodista i assessor en comu-
nicació. 
●  21.30 h 
Sopar a l’Hotel Castell de Ciutat. 
●  23.00 h 
Lliurament de reconeixements. 
 

Divendres 19 
●  9.00 h 
Conferència inaugural, a càrrec de Santi Vi-
la, conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
●  9.45 h 
Pausa i cafè. 

●  10.30 
Taula rodona: Perspectives econòmiques: 
canvi de cicle o de tendència?, amb Oriol 
Amat, catedràtic d’Economia Financera de 
la UPF; Germà Bel, catedràtic d’Economia 
Aplicada de la UB, i Vicenç Navarro, catedrà-
tic de Polítiques Públiques de la UPF. Mode-
ra: Martí Saballs, director adjunt del diari 
Expansión. Presideix: Àngel Ros, alcalde de 
Lleida. 
●  12.00 
Taula rodona d’experiències empresarials: Jo-
sé Luis Bonet, president de la Cambra de Co-
merç d’Espanya i president de Freixenet; Oriol 
Guixà, conseller delegat i propietari del hòlding 
familiar La Farga; Francisco Reynés, vicepre-
sident executiu d’Abertis. Modera: Manuel 
Campo Vidal, president de l’Acadèmia de les Ci-
ències i les Arts de la Televisió. Presideix: Rai-
mon Ripoll, soci de Deloitte. 
●  14.00 
Dinar a la Pista Polivalent. 
●  16.00 
Pànel de finançament: Hi ha finançament?. 
Conferència: María Dolores Dancausa, conse-
llera delegada de Bankinter. 
Taula rodona: Alternatives al finançament tra-
dicional, amb Àngels Roqueta, partner de Com-
pas Private Equity; Jaume Sanpera, fundador i 
president d’Eurona Telecom; Carmina Ganyet, 
directora general corporativa d’Inmobiliaria 
Colonial. Modera: Albert Closas, director i pre-
sentador del programa Valor afegit, de TV3. 
●  17.45 
Tertúlia: El paper estratègic de l’energia en 
l’economia, accés i política, amb Mariano Mar-
zo, catedràtic d’Estratigrafia i Recursos Ener-
gètics i Geologia del Petroli de la UB; Ángela 
Rodicio, periodista, ha estat corresponsal al 
centre i l’est d’Europa, a Israel i a l’Orient Mit-
jà per a TVE. Modera: Albert Closas, director i 
presentador de Valor afegit, de TV3. 
●  18.45 
Pausa i cafè. 
●  19.30 
Cloenda i conclusions. 
Amb Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda 
i Administracions Públiques del govern d’Es-
panya. Modera: Mònica Terribas, directora i 
realitzadora d’El matí de Catalunya Ràdio.  
●  22.00 
Sopar a l’Hotel Castell de Ciutat.
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