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CARME QUINTANA 

A pocs dies de què comenci la nova 
edició de la Trobada Empresarial al 
Pirineu entrevistem al seu president, 
Vicenç Voltes.

.P Aquest any la Trobada arriba amb un re-

cent nomenat Govern a la Generalitat i un 

ﾐﾗ┌ E┝WI┌ピ┌ ; ﾉげEゲデ;デ Wゲヮ;ﾐ┞ﾗﾉく LげWﾏヮヴWゲ;-

riat com ho ha percebut tot això?

.R No deixa de ser una sorpresa, per haver 

estat tant imminent i tant ràpid i és un can-

vi, i aquests obren oportunitats i esperançes 

ｷ Wﾐ ;ケ┌Wゲデ ゲWﾐピデが ゲWヴ< ┌ﾐ; ﾉWｪｷゲﾉ;デ┌ヴ; Iﾗﾐ-

juntural, limitada en el temps, breu, però si 

serveix per reduir i disminuir la tensió po-

ﾉｹピI; ｷ ゲﾗIｷ;ﾉ ｷ ヮWヴ ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷデ┣;ヴ ﾉWゲ ヴWﾉ;Iｷﾗﾐゲ 
WﾐデヴW Wﾉ Gﾗ┗Wﾐ SW ﾉ; GWﾐWヴ;ﾉｷデ;デ ｷ ﾉげEゲデ;デ 
Wゲヮ;ﾐ┞ﾗﾉ ゲWヴ< ヮﾗゲｷピ┌く PWヴ aWヴ ｪヴ;ﾐゲ I;ﾐ-

┗ｷゲ ﾉWｪｷゲﾉ;ピ┌ゲ Wゲ ﾐWIWゲゲｷデ; ﾏYゲ ┌ﾐ;ﾐｷﾏｷデ;デ 
ｷ ;ケ┌Wゲデ ヴWIﾗﾉ┣;ﾏWﾐデ ;ヴ; ﾐﾗ ｴｷ Yゲく Sｷ ゲﾗﾏ 
capaços durant aquests mesos de reduir la 

デWﾐゲｷﾙ ヮﾗﾉｹピI; ｷ ゲﾗIｷ;ﾉが ｷ ﾃ; ケ┌W Wゲデ;ﾐ ;ヮヴﾗ-

┗;デゲ Wﾉゲ ヮヴWゲゲ┌ヮﾗゲデﾗゲ ; ﾉげEゲデ;デが ゲげｴ;┌ヴｷWﾐ SW 
ヮﾗSWヴ W┝WI┌デ;ヴく Eﾉ ケ┌W a; ﾏﾗﾉデ; a;ﾉデ; Yゲ ケ┌W 
ｴｷ ｴ;ｪｷ ┌ﾐ ﾉｷSWヴ;デｪW ヮﾗﾉｹピI デ;ﾐデ ; C;デ;ﾉ┌ﾐ┞; 

Iﾗﾏ ; Eゲヮ;ﾐ┞;が ケ┌W ゲｷｪ┌ｷ I;ヮ;N SW ｪWﾐWヴ;ヴ 
Iﾗﾐg;ﾐN;が ｪ┌;ﾐ┞;ヴ IヴWSｷHｷﾉｷデ;デ ｷ SW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ヴ 
ヮWヴ ﾉげｷﾐデWヴXゲ ｪWﾐWヴ;ﾉが ﾏYゲ Wﾐﾉﾉ< SW ﾉげｷﾐデWヴXゲ 
ヮ;ヴピSｷゲデ;が ケ┌W Yゲ Wﾉ ケ┌W WゲデWﾏ ┗ｷ┗ｷﾐデ S;ヴヴW-

ヴ;ﾏWﾐデく Q┌W Wゲ a;Iｷﾐ ヮﾗﾉｹピケ┌Wゲ ゲﾗIｷ;ﾉゲが ヮﾗ-

ﾉｹピケ┌Wゲ WIﾗﾐﾘﾏｷケ┌Wゲが ヮﾗﾉｹピI; gゲI;ﾉく Hｷ ｴ; 
molt malestar social, tenim encara un nivell 

Sげ;デ┌ヴ ﾏﾗﾉデ WﾉW┗;デが ┌ﾐ ;デ┌ヴ ﾃ┌┗Wﾐｷﾉ ﾏﾗﾉデ WﾉW-

┗;デ ｷ ; ﾉ; ┗Wｪ;S; ｴｷ ｴ; ﾏﾗﾉデ; SWﾏ;ﾐS; ﾉ;Hﾗ-

ヴ;ﾉく Aケ┌ｹ ﾐﾗ ;I;H; SW a┌ﾐIｷﾗﾐ;ヴ ﾉ; SWﾏ;ﾐS; 
ﾉ;Hﾗヴ;ﾉ ;ﾏH ﾉげﾗaWヴデ;く Sげｴ;ﾐ SW aWヴ ヴWaﾗヴﾏWゲ 
ケ┌W I;ゲｷﾐ ;ケ┌Wゲデ; ﾗaWヴデ; ｷ SWﾏ;ﾐS;く Eﾐ ヮﾗ-

ﾉｹピI; ゲﾗIｷ;ﾉ ｴｷ ｴ; ﾏﾗﾉデ SWゲIﾗﾐデWﾐデ ;ﾏH Wﾉ ゲｷゲ-

デWﾏ; SW ヮWﾐゲｷﾗﾐゲく I ; ﾐｷ┗Wﾉﾉ gゲI;ﾉ Wﾉ ﾏﾗSWﾉ 
デWヴｷデﾗヴｷ;ﾉ ;┌デﾗﾐﾘﾏｷI a; ;ﾐ┞ゲ ケ┌W Wゲ ヮ;ヴﾉ; SW 
ヴWaﾗヴﾏ;ヴどﾉﾗく L; ヴWSｷゲデヴｷH┌Iｷﾙ SW ﾉ; ヴｷケ┌Wゲ; ｴ; 
SW ゲWヴ Wケ┌ｷデ;ピ┗;く Eﾉゲ WﾏヮヴWゲ;ヴｷゲ SWﾏ;ﾐWﾏ 
ケ┌W ヮﾗｪ┌Wﾏ IﾗﾏヮWピヴ Wﾐ ｷｪ┌;ﾉデ;デ SW IﾗﾐSｷ-
Iｷﾗﾐゲく Eﾐ ヮﾉWﾐ; Iヴｷゲｷ Wゲ ヮ;ヴﾉ;┗; SW ﾉ; ヴWaﾗヴﾏ; 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗; ｷ ﾐﾗ ｴWﾏ ┗ｷゲデ ヴWゲく L; ゲｷﾏヮﾉｷg-

cació dels tràmits, per crear una nova em-

ヮヴWゲ;が WゲデWﾏ ;ﾉ ヴ<ﾐケ┌ｷﾐｪ ﾗﾐ Wﾉゲ デヴ<ﾏｷデゲ ｷ ﾉ; 
H┌ヴﾗIヴ<Iｷ; Yゲ ﾏYゲ ;ﾉデく Eﾐ ｷﾐaヴ;Wゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ 
ens cal que millori la comunicació amb el 

Pﾗヴデ SW T;ヴヴ;ｪﾗﾐ;が ┌ﾐ; ﾏｷﾉﾉﾗヴ IﾗﾐﾐW┝ｷﾙ ;ﾏH 
Fヴ;ﾐN; ヮWヴ ﾉげAヴ;ﾐ ｷ Wﾉ CﾗヴヴWSﾗヴ MWSｷデWヴヴ;ﾐｷく 
Sﾙﾐ ｷﾐaヴ;Wゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ H<ゲｷケ┌Wゲが ケ┌W ヮﾗSWﾐ 

ヮWヴﾏWデヴW ;┌ｪﾏWﾐデ;ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iピ┗ｷデ;デが ;H;-

ヴ;デ;ヴ Wﾉゲ Iﾗゲデﾗゲが ;┌ｪﾏWﾐデ;ヴ ﾉ; ゲWｪ┌ヴWデ;デ Wﾐ 
Wﾉ デヴ<ﾐゲｷデ WﾐデヴW LﾉWｷS; ｷ T;ヴヴ;ｪﾗﾐ;が ケ┌W Yゲ 
┗ｷデ;ﾉく Hｷ ｴ; ﾏﾗﾉデ; aWｷﾐ; ; aWヴ ｷ I;ﾉ ;IIｷﾙ ヮﾗ-

ﾉｹピI; SW ﾉ; SW ┗Wヴｷデ;デが ケ┌W Wﾉゲ Iｷ┌デ;S;ﾐゲ ﾉ; 
ヮﾗｪ┌Wﾏ ヮ;ﾉヮ;ヴく

.P Els empresaris ara esteu més tranquils?

.R Tヴ;ﾐケ┌ｷﾉゲ ﾐﾗ ﾐげWゲデWﾏ ﾏ;ｷく SWﾏヮヴW WゲデWﾏ 
ｷﾐケ┌ｷWデゲが ヮWヴケ┌X ﾉ; ヮヴﾘヮｷ; ;Iピ┗ｷデ;デ Wデ ｪWﾐW-

ra inquietud i vivim en entorns canviants, 

ヮﾗﾉｹピIゲが WIﾗﾐﾘﾏｷIゲく EゲデWﾏ ゲWﾏヮヴW ;ﾉWヴデ;く 
Eﾉ ケ┌W aWｷ; ﾏﾗﾉデ; a;ﾉデ; ; C;デ;ﾉ┌ﾐ┞; Yゲ ケ┌W 
ｴｷ ｴ;ｪ┌Yゲ ┌ﾐ; ヮヴWゲ; SW ヮﾗゲゲWゲゲｷﾙ Sげ┌ﾐ Gﾗ-

┗Wヴﾐく LWゲ CﾗﾐゲWﾉﾉWヴｷWゲ ｴ;ﾐ Wゲデ;デ デ;ﾐI;SWゲ 
IｷﾐIどゲｷゲ ﾏWゲﾗゲく H;ﾐ SげWゲデ;ヴ ;Iピ┗Wゲ ｷ aWﾐデ ;I-

Iｷﾙ ヮﾗﾉｹピI; ｷ ﾉWゲ WﾏヮヴWゲWゲ WゲデWﾏ ヮWヴ Iﾗﾉびﾉ;-

borar.

.P  LWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ ﾏYゲ ヮヴｷﾗヴｷデ<ヴｷWゲ ; ﾐｷ┗Wﾉﾉ 
econòmic i empresarial quines són pels em-

presaris?

.R Mｷﾉﾉﾗヴ; SW ﾉWゲ ｷﾐaヴ;Wゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲが ヴWIﾗﾉ┣;-

ﾏWﾐデ SW ﾉ; ｷﾐ┗Wゲピｪ;Iｷﾙ ｷ SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┌ヮ;ﾏWﾐデが 
ゲｷﾏヮﾉｷgI;Iｷﾙ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ピ┗;が ﾏｷﾉﾉﾗヴ; SW ﾉげWg-

ciència del mercat laboral, casar la deman-

S; ;ﾏH ﾉげﾗaWヴデ;く

.P  Eゲ ヮ;ヴﾉ; SW デ┌ﾏH;ヴ ﾉ; ヴWaﾗヴﾏ; ﾉ;Hﾗヴ;ﾉくくく

.R Tﾗデ Yゲ ﾏｷﾉﾉﾗヴ;HﾉWく MYゲ ケ┌W デ┌ﾏH;ヴどゲWが ゲｷ 
Wゲ a;ﾐ I;ﾐ┗ｷゲ ケ┌W ゲｷｪ┌ｷﾐ ヮWヴ ;ヮﾗヴデ;ヴ ﾏｷﾉﾉﾗ-

ヴWゲく HWﾏ SW ゲWヴ ｡W┝ｷHﾉWゲが ゲｷ ｴｷ ｴ; ヴｷｪｷSWゲ; 
laboral no casarem bé, en aquell moment 

;ケ┌Wﾉﾉ; ヴWaﾗヴﾏ; ﾉ;Hﾗヴ;ﾉ ┗; ヮWヴﾏWデヴW IWヴデWゲ 
｡W┝ｷHｷﾉｷデ;デゲ ｷ デ;ﾏヮﾗI ┗;ﾐ ゲWヴ ﾐWｪ;ピ┗Wゲく Eﾉ 
ケ┌W Wゲ a;Iｷが ケ┌W ゲｷｪ┌ｷ ヮWヴ ﾏｷﾉﾉﾗヴ;ヴく

.P T;ﾏHY ゲげWゲデ;ﾐ ヮﾉ;ﾐデWﾃ;ﾐデ ﾏﾗSｷgI;Iｷﾗﾐゲ 
per permetre increments de sous..

.R LWゲ WﾏヮヴWゲWゲ ﾐWIWゲゲｷデWﾏ デ;ﾉWﾐデ ｷ ｴWﾏ SW 
IヴW;ヴ ;デヴ;Iピ┌ゲ ヮWヴ ヴWデWﾐｷヴどﾉﾗが ヮWヴ W┝WﾏヮﾉW 
;ﾏH ｷﾐIWﾐピ┌ゲ ゲ;ﾉ;ヴｷ;ﾉゲが ヮWヴケ┌X Wﾉゲ Wケ┌ｷヮゲ 
Wゲピｪ┌ｷﾐ ｷﾏヮﾉｷI;デゲ ｷ IﾗﾏヮヴﾗﾏWゲﾗゲく Sｷ Wゲ ヮ;ヴ-
ﾉ; Sげ;┌ｪﾏWﾐデゲ ゲ;ﾉ;ヴｷ;ﾉゲが W┗ｷSWﾐデﾏWﾐデが ゲWﾏ-

ヮヴW ケ┌W ゲｷｪ┌ｷ ヮﾗゲゲｷHﾉW.

“Tranquils no n’estem mai. 

Sempre estem inquiets i en alerta”

El que fa molta 

falta és que hi 

hagi un lideratge 

polític que 

governi per 

l’interès general 

VICENÇ VOLTES PRESIDENT DE LA 29a  TROBADA EMPRESARIAL AL 
PIRINEU

FOTO: Tony Alcántara / Vicenç Voltes, a la redacció del diari LA MAÑANA, el dimarts d’aquesta setmana



Javier Luxor, considerat el 
millor mentalista d’Europa, 
exposarà el proper dijous 
des de la Seu d’Urgell 
als empresaris i directius 
les arts de la intuïció, la 
influència i la persuasió. 

La Seu d’Urgell obre el proper di-
jous la 29 Trobada Empresarial 
al Pirineu. Durant dos dies 600 
empresaris i empresàries i direc-
tius i directives, la majoria de les 
comarques de Lleida i del Princi-
pat d’Andorra, es donaran cita a 
la capital de l’Alt Urgell per inter-
canviar experiències i adquirir co-
neixements en un ambient distès 
que es busca que sigui una expe-
riència personal enriquidora per 
cadascun d’ells. La Trobada arriba 
enguany amb un recent nomenat 
Govern a Catalunya i també un 
de nou a l’Estat espanyol resultat 
d’una moció de censura.

L’encontre porta per lema Li-
derant un creixement sosteni-
ble i aquest any s’endinsa com a 
novetat en el món de la màgia. 
Una de les conferències que se-
gur seran més comentades és la 
programada la tarda de dijous a 
partir de les 19.30 hores a càrrec 
de Javier Luxor, considerat el mi-
llor mentalista d’Europa. Amb el 
títol d’“Aprendre a liderar perso-
nes: intuir+influir+persuadir” farà 
un autèntic scanner dels empre-
saris assistents emprant jocs de 
màgia que permeten obtenir co-
neixements sobre les persones. El 
mentalista esbrinarà que pensen 
en aquell moment d’una forma 
didàctica i pedagògica.

Luxor, enginyer de formació, 
mostrarà que amb els gestos es 
pot saber què pensa una perso-
na en aquell instant i també ex-
posarà tècniques de comunicació 
verbal, suggestió i persuasió per 
aplicar al món dels negocis.

La Trobada entrarà doncs per 
primer cop en contacte amb una 
de les branques de l’il·lusionisme.

Dijous a la tarda es realitzarà 
la taula rodona amb experièn-
cies empresarials d’èxit amb clau 
lleidatana amb la participació de 
Joan Barri (CEO de Teresa Carles), 
Joan Mayoral (CEO Sofos Ener-
gia), i Neo Sala (fundador de Doc-
tor Music). Divendres s’ha previst 

una taula d’economistes amb el 
suggerent títol de “Perspectives 
de l’economia catalana: el paisat-
ge després de la batalla” i també 
una taula rodona d’empreses de 
creixement ràpid.

Aquella mateixa jornada i a la 
tarda s’han programat dues con-
ferències, una sobre la intel·ligèn-
cia artificial i les criptomonedes i 
l’altra sobre la fusió de la transició 
energètica i de disrupció digital.
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Màgia en el món dels negocis
La Trobada Empresarial al Pirineu, enguany amb mentalista

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida

FOTO: / Imatge de la Trobada Empresarial al Pirineu de l’any passat. Enguany porta per lema ‘Liderant un creixement sostenible’

FOTO: / Les ponències es realitzen a la Sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell

L’encontre 
reunirà 600 
empresaris i 
directius de 
Lleida i Andorra


