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LA SEUD’URGELL

El ’Brexit’
amo’(na els
empresaris que el proc s

[] El bar6metre
dela Trobada
Empresarial
al Pirineu
revelaquelesincerteses
a
Europa
i a I’Estatespanyol
s6nm~s
nocives
perals negocis
quela independ~nc
Redacci6
LASEUD’URGELL
Un 69°/5 dels empresaris
manifesten estar preocupat per una eventual sortida de la Gran Bretaaya de
la Uni5Europea.l~s el resultat de l’enquestarealitzada durant la 27a edici5
delaTrobada Empresarial
al Pirineu. Nom~sun 23%
dels empresaris diuen no
estar preocupats pelpossible Brexit i un 8%afi~Tnen
no tenir p~)u elements per
valorar-ho. Encara m~s
preocupaci5 genera ]a inestabilitat polltica a l’Estat espanyol, arab unes segoneseleccions en tan sols
sis mesos,ja que a la pregunta sobre si tenen efectes negatius les incerteses
que provoca Factualpolitica econSmica espanyola,
un 7~4%dels empresm’is
han respost que sl.
Tot i les reiterades amenaces que teo~tzen sobre
els efectes apocalipticsd’un
proc~s d’independdncia a
Catahinya,la veritat ~s que
tu ciasse empresarial mostra certa calma en aquest
sentit. Un 57%creuen que

tin moment
dela trobada
d’empresaris
quese celebraa la Seud’Urgell¯ ELPUNT
AVUl
no els afecten negativament les incerteses en la
politica econSmicaa Catalunya, enfront d’un 38%
que op’menel contrari.
En aquest context,
grat que una mica m~sdela
meitat de]s enquestats manifesten tenir inquietuds
respecte de l’escenari que
deixaria una Catalunya so-

birana, els resultats del barSmetre mostren que la
classe empresa~al pateix
per altres amenaces m~s
que no pss per les conseqiidncies d’una independ~nciacatalana. Finsitot el
clima de turbul~ncies que
hi ha en clau europea preocupa m~s (65%) que
pas els efectes del proc~s.

1

ha 27a Trobada Empresarial al Pirineu ha estrenat un sistema per ~ealitzar el barSmetre d’opini5
sobre temes d’actualitat.
E1 nou dispositiu mSbilde
votaci5 ha facilitat el proc~s per mesurar ]’opini5
dels assistents i aquest
any s’ha assolit una xifra
record de participaciS. ¯

