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TROBADA
AL
PIRINEU
LA SEU D’URGELL

La 28a Trobada Empresarial al Pirineu
espera aplegar enguany 600 persones
Andreu Mas-Colell, Franz Heukamp, Carlos Andreu, Jaume Pont o
Pedro Solbes seran alguns dels ponents avui i demà a la Seu d’Urgell
La 28a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebrarà els dies 15
i 16 de juny a la Seu d’Urgell, espera superar l’assistència d’anys
anteriors i assolir enguany els 600
A
E
per a un marc canviant’, aspectes
mia d’impacte, la tecnologia o la
sents en aquesta nova edició, a
través de diferents conferències,
taules rodones i debats.
I és que malgrat la millora del panorama econòmic, a escala mundial i europea, els empresaris
-

La 28a Trobada començarà el
dijous 15 de juny amb la confeC
en un marc canviant’, a càrrec del
director general de l’IESE, Franz
Heukamp.
L
Eperiències empresarials d’èxit
cipació del president de Llet Ato,
Jaume Pont; de l’administradora
A
A
M
rat Rossell, i de Jaume Saltó, fundador i CE del Grup Saltó Intelligent Technology.
Abans del sopar, la jornada del
dijous comptarà amb la confeA
conocerte!, que oferirà l’speaker,
conferenciant i coach, Carlos Andreu.

nes dels països i, més a llarg termini, de fenòmens d’abast global,
com ara l’ajustament pendent de
l’economia de la Xina. El programa d’enguany comptarà amb la
com les de Franz Heukamp, Andreu Mas-Colell, Carlos Andreu,
Raúl Rojas, Pedro Solbes o Juan
Verde, entre altres.
La 28a Trobada Empresarial al
Pirineu pretén aportar les claus
per entendre com aquesta complexitat derivada de les situacions
la presa de decisions i, en conseqüència, també augmenta els
nivells de risc. En aquesta edició,

JORNADA DE DIVENDRES

FOTO: Tony Alcántara / La presentació de la Trobada al Pirineu d’enguany va tenir lloc el 27 d’abril

els assistents escoltaran i aprendran d’experiències empresarials
que proven la capacitat de desdissenyar i aplicar estratègies
d’èxit en aquesta època de canvis

La Trobada Empresarial al Pirineu s’ha consolidat com un esdeveniment anual que ha sabut
donar resposta a les inquietuds
de l’empresariat lleidatà. Es trac-

ta d’una de les jornades econòmiques privades de tot Catalunya
que aconsegueixen atraure un
E
aquesta edició, l’organització espera superar els 600.

El divendres 16 de juny, a priT
Empresarial al Pirineu, a càrrec
d’un representant del Govern,
A
E
E
U
encara som socis?, en la qual parE
i Hisenda i excomissari Europeu,
Pedro Solbes, i Juan Verde, assesva ser codirector internacional de
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la campanya per a la reelecció del
president nord-americà Barack
O
P
lloc la taula rodona ‘Empreses
que canvien d’estratègia’, amb el
cofundador i director general de
Veritas, Silvio Elías, i el director
de grans clients d’Endesa a Espanya, França i Portugal, Juan José
Muñoz.
El dinar-tertúlia de divendres
L
comptarà amb les intervencions
partament d’Economia i Empresa
de la Pompeu Fabra i Barcelona
GSE, Andreu Mas-Colell, i del caP
E
la UB, Anton Costas.
L
taula rodona ‘Inversió d’impacprendran part l’emprenedor i inversor social, CEO de Specialisterne, Ramon Bernat; el fundador i
accionista d’ISP i vicepresident
d’Havas Group, Fernando Rodés,
i el membre del consell assessor
de Triodos Bank, conferenciant i
formador en valors, Joan Antoni
Melé.
TAULA SOBRE TECNOLOGIA
Després, se celebrarà la taula
L
que transformarà l’empresa’, a
càrrec del professor d’Intel·ligènA
U
L
B
R R
L
a càrrec d’un representant del
govern espanyol, també encara
per concretar, donarà pas al soT
Empresarial al Pirineu.
L
taules rodones previstes pels dos
dies estaran moderades per periodistes com és el cas de Josep
Puigbó, Xavier Vidal-Folch, Esther
V
M S

La definició d’estratègies “en
un marc canviant” serà l’eix
central de l’edició d’enguany
L’economia i les inversions públiques, a debat
El president de l’Associació que
organitza la Trobada al Pirineu,
V
V
da de premsa durant la presen-

l’evolució de l’economia gràcies
turisme principalment, la qual
cosa ha permès incrementar les
vendes i crear ocupació”.
Voltes va demanar al Govern
més inversió pública per reforçar
la inversió que ja s’està produint
en el sector privat”, el que sosté
que permetria crear nombrosa
tures imprescindibles per increFOTO: ACN / La passada edició de la Trobada, amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont

empreses”.
En el cas de Catalunya, va indicar que avui per avui són prioritàries les obres del Corredor Ferroviari del Mediterrani, millores
en els trens de Rodalies i en els
accesos ferroviaris al Port de Barcelona.
L
Trobada anirà a càrrec del director general de l’IESE, Franz
H
C
prendre decisions en un marc
canviant”.

La consellera de Presidència, Neus Munté,
inaugurarà la Trobada demà divendres
L
P
i portaveu de la Generalitat de
Catalunya, Neus Munté serà
l’encarregada d’inaugurar la
T
E
P -

U
L S
Amb una ponència demà diN
M
parà en la jornada empresarial
que inclou dos dies de ponèn-

cies, debats i taules rodones
sobre la promoció i el desenvolupament empresarial per
donar resposta a les inquietuds
de l’empresariat de les comarL
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dijous, 15 de juny
15.30 Obertura i recepció a la
Sala Sant Domènec.
Condueix l’acte Mariví Chacón,
comunicadora i presentadora de
Cafeïna a Lleida TV.
16.00 Benvinguda a càrrec de:
Albert Batalla - Alcalde de la Seu
d’Urgell.
Vicenç Voltes - President de la
Trobada Empresarial al Pirineu.
16.30 Conferència: “Com
prendre decisions en un marc
canviant”.
Franz Heukamp - Director
General d’IESE.
Presenta: Josep Puigbó
- Periodista i assessor en
comunicació.
17.15 Pausa i cafè.

18.00 Taula rodona:
“Experiències empresarials
d’èxit amb clau lleidatana”.
Jaume Pont - President de Llet
ATO.
Monserrat Rossell Administradora General
d’ALTINCO AGRO: alternativa 0.0
solucions per una agricultura
sostenible.
Jaume Saltó - Fundador i
CEO Grup SALTÓ Intelligent
Technology.
Modera: Lluís Foix - Periodista I
Escriptor.
Presideix: Joan Reñé - President
de la Diputació de Lleida.
19.30 Conferència motivació:
Atrévete a conocerte!
Carlos Andreu - Speaker Conferenciant i Coach.
21.30 Sopar a l’Hotel Castell de

Ciutat.

divendres, 16 de juny
8.45 Obertura de la Sala Sant
Domènec.
9.00 Conferència inaugural a
càrrec de:
Neus Munté - Consellera de
la Presidència i Portaveu del
Govern de la Generalitat de
Catalunya.
10.00 Pausa i cafè.
10.45 Taula rodona: ”Europa
versus Estats Units: encara som
socis?”.
Pedro Solbes - Exministre
d’Economia i Hisenda i
Excomissari Europeu.
Juan Verde - Assessor
econòmic i polític de governs
institucions i empreses a

programa

nivell internacional. Expert en
internacionalització d’empreses
estratègia i sostenibilitat. Ha
estat Codirector Internacional de
la campanya per a la reelecció
del president Barack Obama
i prèviament Exsubsecretari
Adjunt per a Europa i Eurasia
del Departament de Comerç
de EEUU per a l’administració
d’aquest president.
Modera: Xavier Vidal-Folch Periodista i Director del diari El
País.
Presideix: Àngel Ros - Alcalde de
Lleida.
12.15 Baròmetre i valoració de
resultats.
12.30 Taula rodona: ”Empreses
que canvien d’estratègia”.
Silvio Elías - Cofundador i
Director General de VERITAS.
Juan José Muñoz - Director
de Grans Clients d’ENDESA a
Espanya França i Portugal.
Pau Relat - Conseller Delegat de
MAT HOLDING.
Modera: Martí Saballs Periodista i Director Adjunt del
diari Expansión.
Presideix: Joaquim Montsant Director Territorial de CESCE.
14.00 Dinar al Pavelló Polivalent.
15.15Lliurament de
reconeixements.
15.30Tertúlia: ”L’economia creix:
miratge o expansió sòlida?”
Andreu Mas-Colell - Professor
del Departament d’Economia
i Empresa de la Universitat
Pompeu Fabra i Barcelona GSE.

Antón Costas - Catedràtic
de Política Econòmica de la
Universitat de Barcelona.

Modera: Esther Vera - Periodista
i Directora del diari Ara.
Presideix: Antoni Martí - Cap de
Govern d’Andorra.
17.30 Seguidament, a la Sala
Sant Domènec, Taula rodona:
”Inversió d’impacte: negocis amb
consciència”.
Ramon Bernat - Emprenedor
i Inversor Social – CEO de
SPECIALISTERNE.
Fernando Rodés - Fundador i
Accionista d’ISP i Vicepresident
d’HAVAS Group.
Joan Antonio Melé Conferenciant i Formador en
valors.
Modera: Xavier Pont Cofundador de Ship2b.
18.45 Conferència tecnològica:
”La revolució digital que
transformarà l’empresa”.
Raúl Rojas - Professor
d’Intel·ligència Artificial de la
Universitat Lliure de Berlín.
Modera: Josep Puigbó periodista i assessor en
comunicació.
Presideix: Enrique Santiago
- Director d’Empreses de
Catalunya Telefónica de España.
19.30 Pausa.
20.00 Cloenda a càrrec d’un
representant del Govern
Espanyol.
22.00 Sopar a l’Hotel Castell de
Ciutat.

La Trobada, una de les
reunions empresarials més
importants de Catalunya
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Al juny de 1990, a iniciativa d’un
grup d’empresaris i professionals
lleidatans, va tenir lloc la 1ª edició
de la Trobada al Pirineu, una jornada de caràcter econòmic que
s’ha consolidat en el transcurs
d’aquests anys com una de les reunions empresarials més importants que se celebren a Catalunya.
Ho ha fet gràcies a la voluntat
de singularitzar una trobada empresarial no només amb contin-

guts valents i ponents de prestigi,
sinó també oferint un entorn natural propici al debat i l’anàlisi rigorosa. La identificació pirinenca
va sorgir per la convicció de l’Associació d’empresaris impulsora
de la Trobada d’aportar una visió
descentralitzada de la realitat econòmica de Catalunya però també
per la consideració dels Pirineus
com a eix vertebrador d’un ampli
territori d’abast transfronterer.

