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Protesta contra la cimera empresarial ■ Una vintena de persones es van manifestar ahir com a 
mostra de reprovació a la celebració de la cimera empresarial. Estaven convocats pel CDR Alt 
Urgell i sota el lema Construïm República. Combatem la dictadura del capital. Tot el poder per 
al poble, al qual es va unir el col·lectiu feminista de l’Alt Urgell.

La Trobada ha estat un nou èxit de participació.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La multinacio-
nal Ogilvy, amb seu a Barcelo-
na, aposta per ubicar a la Seu 
d’Urgell un equip de progra-
mació que permetrà recuperar 
talent al Pirineu gràcies, entre 
altres factors, al desenvolupa-
ment de la banda ampla d’in-
ternet, de la qual ja gaudeix 
el 40 per cent de ciutadans i 
empreses de la ciutat. Així ho 
va explicar ahir en la inaugu-
ració de la Trobada l’alcalde de 
la Seu d’Urgell, Albert Batalla.  

Va explicar que l’empresa 
es troba en aquests moments 
treballant en la recollida de 
currículums i que busca perfils 

de programadors i titulats en 
telecomunicacions, fonamen-
talment, sigui tant en cicles 
formatius com universitaris. 
Batalla va explicar que fa me-
sos que treballen amb l’empre-
sa en aquest projecte, des de 
l’última Nit de l’empresariat 
celebrada a la ciutat, i que pre-
veuen que sigui una realitat 
el 2019. 

L’alcalde de la capital de 
l’Alt Urgell va indicar que, de 
moment, no es poden quantifi-
car els treballadors que neces-
sitaran, però va apuntar que el 
número és segur que s’anirà 
incrementant en el futur.

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Un 87% dels 
empresaris assistents a la 
29a Trobada Empresarial al 
Pirineu es mostra optimista 
respecte al creixement de la 
facturació que preveu per a 
aquest 2018, segons els resul-
tats del baròmetre en el qual 
van ser convidats a participar 
ahir els més de 600 empresa-
ris assistents a les jornades. 
Aquestes respostes de l’em-
presariat constaten una mi-
llora de les perspectives em-
presarials catalanes davant la 
valoració feta el 2017, que va 
ser del 78% en relació amb el 
creixement de la facturació. 

Un 69% dels enquestats creu 
que crearan nous llocs de tre-
ball en els pròxims sis mesos. 
Sobre la direcció que ha de 
prendre la Unió Europea o la 
repercussió que poden tenir les 
mesures en política comercial 
internacional adoptades pel 
president Trump, la majoria 
dels assistents considera la 
necessitat d’adoptar una unió 
política més gran, bancària i 
fiscal europea (78 per cent) i 
més de la meitat s’ha mostrat 
neutral davant de les mesures 
en política comercial interna-
cional adoptades pel president 
Trump (55 per cent).

Una multinacional aposta 
per crear ocupació a la Seu

El 87% d’empresaris, 
optimista davant del futur
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LES FRASES

«La secessió unilateral 
de Catalunya no 
ha estat, ni és, ni 
serà una realitat»

J.M. GARCÍA MARGALLO 

EXMINISTRE D’EXTERIORS

«Inverteixin 
en innovació, 
digitalització i 
formació dels joves 
per portar els seus 
negocis endavant»

JUERGEN B. DONGES  

ECONOMISTA ALEMANY

“El ‘procés’ està afectant la 
inversió i només és l’inici”
Margallo demana una confrontació d’idees al congrés del PP

L’exministre d’Exteriors, José Manuel García Margallo, durant la seua intervenció a la Trobada.
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❘ LA SEU D’URGELL ❘ L’exministre 
d’Exteriors José Manuel Gar-
cía Margallo i l’economista que 
va formar part dels anomenats 
5 savis d’Alemanya Juergen B. 
Donges van coincidir ahir a la 
Trobada al Pirineu en les seues 
negres previsions davant del 
procés i una eventual indepen-
dència de Catalunya. El primer 
va afirmar que “genera incer-
tesa, que afectarà la inversió, i 
això no ha fet més que comen-
çar”. El segon, en la mateixa lí-
nia, va dir que “la incertesa és 
un impost sobre l’activitat. Té 
més impacte per incrementar 
l’IRPF o el tribut de Societats”. 
L’alemany, a més, va acusar Tor-
ra i els líders independentistes 
de crear un discurs paral·lel al 
real, mentre que l’exministre del 
PP va insistir que la independèn-

cia de Catalunya és impossible, 
deixaria d’estar a la UE i faria 
caure el PIB entre un 20 i un 
30%. Poc abans de la tertúlia 
que tots dos van protagonitzar, 
García Margallo va afirmar que 
la recollida d’avals per presen-
tar-se a la presidència del PP 
“va bé”. Després d’admetre les 
seues diferències amb l’exvi-
cepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría però de negar que la 
seua eventual candidatura vagi 
contra ella en un intent de frenar 
les seues possibles aspiracions 
de poder en el partit, va insistir 
que el congrés popular ha de ser 
de confrontació i anàlisi d’idees. 
Va ser en aquest pla en el qual 
només va situar una hipotètica 
unió de candidatures, mentre 
que Alberto Núñez Feijóo con-
tinua sense aclarir el seu futur.
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Entrevista a Lleida TV ■ El president Quim Torra va ser entre-
vistat pel subdirector de Lleida TV, Santi Roig, a la Seu.


