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FOTO: Trobada al Pirineu / G.Massot / La Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell va acollir ahir la primera jornada de treball de la Trobada Empresarial al Pirineu

600 empresaris
debaten sobre decidir
en un món incert des
de la Seu d’Urgell
Puigdemont inaugura avui la
Trobada i la clou García-Margallo
La Seu d’Urgell
CARME QUINTANA
Prop de 600 empresaris i directius van assistir ahir a la primera
jornada de treball de la Trobada
Empresarial al Pirineu, que es celebra a la Seu d’Urgell. La Trobada
serà inaugurada avui al matí pel
president de la Generalitat, Carles Puigdemont i serà clausurada
al vespre pel ministre d’Exteriors
en funcions del Govern espanyol,
José Manuel García Margallo.
La benvinguda dels assistents
va anar a càrrec ahir de l’alcalde
de la Seu, Albert Batalla i el president de la Trobada, Vicenç Voltes.
La Trobada Empresarial al Pirineu
és un esdeveniment anual que va
començar entre amics per intentar donar respostes a les inquie-

tuds de l’empresari lleidatà. En
l’actualitat, s’ha convertit en la
cita econòmica privada amb més
participants de Catalunya. En les
últimes edicions empresaris, directius d’empresa i emprenedors
han gaudit de conferències, taules rodones i debats.
En les sessions de la primera
jornada de la Trobada al Pirineu
també hi va haver conferències
d’experts. Luis Huete, el prestigiós professor de Direcció de Producció, Tecnologia i Operacions
d’IESE, i un dels pensadors de referència del management internacional, va ser el primer ponent
de la Trobada amb la conferència
“Decidir amb valors”. Patricia Ramírez, psicòloga especialista en
l’assessorament d’equips espor-

FOTO: G.M / Els empresaris, en un moment de recès

tius, autora de diversos llibres de
motivació i conferenciant, va parlar de “Com treure el millor del
teu equip”.
PRESA DE DECISIONS
El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, va
afirmar ahir a la Seu d’Urgell que
“els empresaris i directius han
de prendre decisions que afecten a les seves empreses, equips
i proveïdors. Decisions que, cada
dia, incideixen directament en els
seus clients i l’entorn. En un ambient tan volàtil, ambigu i complex com l’actual, en què hi ha
màxima incertesa, prendre decisions esdevé més difícil i arriscat,
i al mateix temps és quan emergeixen els veritables líders”.
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FOTO: G.M / Directius recollint les acreditacions ahir

Una conferència
tracta sobre
decidir amb
valors
Luis Huete, un dels pensadors
de referència del management
internacional, va parlar sobre
“Decidir amb valors”.
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