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Els empresaris mostren la seva preocupació pel
procés

Título: Europa Espanya Català

El 57% dels participants en la Trobada Empresarial al Pirineu considera que la incertesa els afecta
negativament

El 78% espera que aquest any creixi la facturació i el 58% augmentarà la plantilla

El 57% dels participants en la 28a Trobada Empresarial al Pirineu considera que la incertesa en la
política catalana afecta negativament les seves empreses. Així ho han manifestat en lenquesta
que lorganització del fòrum empresarial ha fet als assistents. El 24% ha manifestat que lafecta
positivament i el 19% restant ha expressat que no ho sap.

Daltra banda, el 78% dels participants veu perspectives de creixement en la facturació dels seus
negocis aquest any en relació amb lany anterior i, per contra, el 13% no en veu. Així mateix, el
58% preveu crear nous llocs de treball els pròxims sis mesos, mentre que el 30% no ho espera.
Finalment, el 49% dels participants sha mostrat convençut que lactual política econòmica dels
Estats Units és negativa per als seus negocis. El 14% pensa tot el contrari i creu que és positiva.
Han respost a lenquesta entre 117 i 206 dels assistents --la xifra varia segons les qüestions--, la
majoria dels quals són de Catalunya, i altres procedeixen dAndorra i la Franja. A les jornades de
dijous i divendres, hi van assistir mig miler de persones, incloent-hi empresaris i directius, a més
de responsables de lorganització, ponents i polítics

En la trobada, hi va intervenir la consellera de la Presidència i portaveu del govern, Neus Munté,
que, interpel·lada pels empresaris sobre si el govern acceptaria ara un pacte fiscal similar al model
basc, va respondre amb un no rotund perquè ara la demanda de la majoria social i del Parlament
és el referèndum per poder votar i dirimir aquesta qüestió. Davant la preocupació empresarial pel
suport de la CUP al govern, Munté va deixar clar que el govern és de Junts pel Sí i té clares les
seves prioritats, i va defensar laposta per la col·laboració publicoprivada.

El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, va valorar el paper exportador de
Catalunya i de les comarques de Lleida i, en aquest sentit, laposta per la internacionalització dels
darrers anys per fer front a la crisi econòmica. Així mateix, va destacar que el nombre dempreses
que adopten estratègies de sostenibilitat empresarial també ha augmentat. Va defensar la
necessitat de continuar amb aquestes estratègies davant el desafiament que representa un marc
econòmic canviant influït pel context geopolític.

Lalcalde de la Seu dUrgell, Albert Batalla, va remarcar que el Pirineu està canviant amb la vocació
de ser un territori central del país, malgrat que acull un 1% de la població en un territori que
representa el 20% del país, segons va recordar. Per això va parlar dels objectius que necessita per
consolidar la gent al territori generant noves oportunitats laborals.


