
DEBAT ECONÒMIC La trobada d’enguany a la Seu se centrarà «en la gestió, en la
presa de decisions en un món variable, en la digitalització de l'economia i en
l'impacte de les noves tecnologies en l'economia», diu el seu president
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La 27a Trobada Empresarial al
Pirineu se celebrarà el 16 i 17 de
juny a la Seu d'Urgell amb el títol
«Decidir en un món incert», i tin-
drà la participació del President de
la Generalitat, Carles Puigdemont,
que impartirà la conferència
inaugural, va anunciar ahir l'or-
ganització. A més de Puigdemont,
també s’explicaran altres expe-
riències en aquest esdeveniment,
en el qual cada any es reuneixen
més de mig miler d'empresaris, re-
presentants de destacades em-
preses catalanes i espanyoles.

En clau catalana, i més en con-
cret de Lleida, dijous 16 explicaran
els seus models de gestió d'èxit Án-
gel Jubete, director de l'empresa
Flower, dedicada a la nutrició de
plantes; el lleidatà Manel Sort,
que pertany a l'empresa creadora
del famós joc per a mòbils Candy
Crash, i Àngel Velasco, president
de Torrons Vicens. També dijous
tindrà lloc la conferència de Luis
Huete, expert en management in-
ternacional, que parlarà de la qua-
litat i l'excel·lència en la gestió
empresarial, i la de Patricia Ra-
mírez, psicòloga esportiva.

El segon dia, divendres 17, tin-
drà lloc la conferència inaugural,
a càrrec de Carles Puigdemont, i
seguidament una tertúlia amb el
catedràtic d'Economia Emilio On-
tiveros i el professor Alfred Pastor.

Aquest dia també explicaran les
seves experiències empresarials
cinc directius: Cristòfor Colom,
fundador de l'empresa de iogurts
La Fageda; Maria Cura, sòcia de la
consultora Llorente & Cuenca;
Alfonso Jiménez, fundador de
l'empresa Cascajares, que realitza
plats precuinats i el producte més
conegut de la qual és un capó; José
Luis López de Silanes, president de
CLH, i Miguel Torres, fundador de
Cellers Torres.

Després del tradicional dinar de
divendres, Michael Camdessus,
exdirector de l'FMI, i el periodis-
ta londinenc Tom Burns parlaran
sobre les perspectives de l'econo-
mia mundial en general i d'Espa-
nya en concret. També a la tarda,
Isaac Hernández, director de Goo-

gle for Work per a Espanya i Por-
tugal, impartirà una conferència
sobre la disrupció tecnològica, i
Eloi Pardo, que s'autodefineix
com «banquer rocker», explicarà
la seva curiosa experiència em-
presarial, a més d'oferir un concert
com a Still Morris, el seu alter ego
al món musical.

Segons va explicar ahir el pre-
sident de la trobada, Vicenç Voltes,
no està tancat qui farà la confe-
rència final, que tradicionalment
és a càrrec d'algun representant
del govern espanyol. «Aquesta
27a edició se centrarà en la gestió
empresarial, en la presa de deci-
sions en un món variable com l'ac-
tual, en la digitalització de l'eco-
nomia i en l'impacte de les noves
tecnologies en l'economia i en
les empreses», va explicar Voltes
sobre aquestes jornades «de re-
flexió que pretenen atreure l'inte-
rès del món econòmic i empresa-
rial mostrant-li experiències que
li permetin afrontar els reptes ac-
tuals».

D’altra banda, la directora de
l'organització, Conxita Villar, va ex-
plicar que enguany la trobada
disposarà d’una pàgina web ac-
tualitzada; que es lliurarà un pre-
mi a la innovació, a més d’un pre-
mi a la trajectòria, i que hi haurà
una entrada a meitat de preu (400
euros amb allotjament) per als
joves d'entre 18 i 35 anys).
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Puigdemont obrirà la Trobada
Empresarial de la Seu d’Urgell
La 27a edició de les jornades sobre empresa al Pirineu es farà els

dies 16 i 17 de juny i tindrà per títol «Decidir en un món incert»


El Centre de Formació Pràctica,
la Patronal Metal·lúrgica del Bages
i l’Institut QRM de Vic promouran
conjuntament un nou programa
per millorar la competitivitat de les
empreses del territori. La propos-
ta s’anomena Programa
d’Excel·lència Operativa i s’ha dis-
senyat a partir de la identificació de
les millors pràctiques de les prin-
cipals empreses tractores de la
comarca, amb la voluntat d’apro-
fitar el coneixement i els recursos
del teixit industrial local. D’a-
questa manera, s’ha definit quina
seria la manera de treballar de
l’empresa industrial ideal i s’han
creat 4 àmbits d’actuació: l’estra-
tègia operacional, la velocitat i el

servei, la qualitat i les bones pràc-
tiques a la planta productiva.

Segons han explicat els orga-
nitzadors, les empreses que parti-
cipin en aquest programa passa-
ran per dues fases. En la primera,
se’ls farà un diagnòstic persona-
litzat de quina és la seva situació i
s’identificaran les seves mancan-
ces i punts febles. La segona fase
serà de formació i consultoria, i
acabarà amb la implantació de
les millores proposades a peu de
planta. La formació serà en grups
d’empreses però hi haurà 4 itine-
raris diferents a seguir, que coin-
cideixen amb els àmbits d’actua-
ció del programa. Cada empresa
podrà seguir un o varis itineraris en
funció de les seves necessitats.

El programa ja s’ha presentat a
les empreses del territori i es co-
mençarà a implantar els propers
mesos. Està obert principalment a
empreses industrials de qualsevol
àmbit, no només del sector del me-
tall.
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El metall bagenc promou un
programa per millorar la
competitivitat empresarial

El Centre de Formació
Pràctica, la Patronal
Metal·lúrgica i l’Institut QRM
coincideixen en la iniciativa
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 La taxa d'atur va mantenir la
seva tendència a la baixa el
març en els països de l'euro
amb una caiguda de dues
dècimes i s'ha situat en el
10,2%, el seu nivell més baix
des de l'agost de 2011

10,2%
L’ÍNDEXLA XIFRALA TENDÈNCIA

Marcadors
LA TAXA D’ATUR

ALS PAÏSOS DE
L’EURO EL MES DE

MARÇ PASSAT

 L'Agència Tributària ha
recaptat per actuacions en la
lluita contra el frau fiscal
50.449 milions d'euros des de
l'any 2012, segons va dir ahir la
vicepresidenta del govern,
Soraya Sáenz de Santamaría.

50.449

ELS MILIONS
RECAPTATS EN LA
LLUITA CONTRA EL

FRAU DES DEL 2012

 L'euríbor a dotze mesos
tancarà el mes amb una taxa
negativa per tercera vegada en
la seva història, ja que,
previsiblement, acabarà l’abril a
una mitjana mensual negativa
del 0,010%.

Euríbor
TANCARÀ EL MES

D’ABRIL AMB UNA
MITJANA MENSUAL

NEGATIVA 

Carles Puigdemont

ANDREU DALMAU/EFE

Creix el 8% el nombre de
turistes estrangers fins al març

El nombre de turistes de fora de
l’estat espanyol que van visitar
Catalunya en aquest primer tri-
mestre de l’any es va situar en
2,762 milions de persones, cosa
que suposa el 8,3% més que el ma-
teix període de l’any passat, segons
dades de l’Estadística de Movi-
ments Turístics en Fronteres (Fron-
tur) que va publicar ahir l’Institut
d’Estadística espanyol. A aquest re-
sultat s’arriba després d’un mes de
març on l’arribada d’ estrangers

s’ha situat en 1,088 milions, el
0,2% més que el març de l’any
passat. En aquest període, França
ha estat el principal país emissor
de turistes arribats a Catalunya,
amb el 20,9% del total de visitants
del primer trimestre. En el conjunt
de l’estat espanyol, el creixement
de turistes el primer trimestre ha
estat del 13,9%, amb 12 milions de
persones. El mes de març a l’estat
espanyol van arribar 4,8 milions de
persones, el 16,1% més que el ma-
teix mes de l’any passat.
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