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Els salaris per conveni pugen un
1,78% a Lleida
www.segre.com/economia
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Les llotges de Mercolleida, Balaguer i
Barcelona

26

p.

27

ENTREVISTA TROBADA AL PIRINEU

«Necessitem infraestructures
i seguir amb les reformes»
ÒSCAR MIRÓN

Vicenç Voltes
❘ PRESIDENT DE LA TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU ❘
El president de la Trobada al Pirineu, que es
desenvoluparà els dies 14 i 15 a la Seu d’Urgell,
espera repetir aquest any, en la 29a edició sota
el lema “Liderant un creixement sostenible”,
els gairebé 600 assistents del 2017
La Trobada al Pirineu se celebra
aquest any sota el títol “Liderant
un creixement sostenible”. Per
què?
Les reformes i els impulsos econòmics dels anys 2014 i 2015
han permès quinze trimestres
seguits de creixement, increment de l’ocupació, recuperació del nivell de PIB i ha afavorit exportacions i turisme. És
una situació que ha comportat
un increment del consum i la
inversió. Tot s’ha vist afavorit
per diferents aspectes, com la
cotització del petroli, la paritat
eurodòlar i els estímuls monetaris del BCE durant els últims
anys. Actualment, aquests factors els tenim en signe contrari. És fonamental mantenir la
competitivitat de les empreses,
cuidar el talent, aprofitar les noves tecnologies i la investigació.
Però segueixen sent necessàries
reformes.
Per exemple...
Amb un nivell de desocupació
del 16 per cent es demostra que
encara hi ha molt a fer al mercat
laboral. Demanem que es governi, que hi hagi un lideratge
polític que generi il·lusió. Hi ha
inquietud i malestar social i a
la ciutadania se li ha d’explicar
en quina situació es troba el sistema de pensions, on som i on
podem anar. La política edu-

cativa o la sanitat són també
peces clau, problemes que preocupen el ciutadà. La política
dels governs sempre ha de ser
millorar la qualitat de vida de
les persones.
I per a les empreses?
És necessari que ens garanteixi igualtat de condicions per
competir. Parlo, per exemple,
de la simplificació administrativa. L’Administració ha de ser
proactiva, no parlem tan sols
de diners. Encara som un dels
països on ens afecta més la burocràcia a l’hora de crear una
empresa. Pel que fa a infraestructures, hi ha una sèrie de demandes històriques per al territori que haurien de deixar de
ser-ho, que haurien de ser una
realitat ja fa molt temps. Parlem
dels enllaços amb el port natural
de Lleida, el de Tarragona, i a
França per Vielha, a més que
Lleida tingui un protagonisme al Corredor Mediterrani,
entre moltes altres necessitats
urgents.
En aquest context, quina és la visió de l’empresari?
L’empresari és optimista i compta amb un esperit de superació
intrínsec, però també és prudent. Hem passat una situació
molt complicada per a l’economia i la societat. Sempre hi ha
prudència perquè els escenaris
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són imprevisibles, la demanda
és molt sensible a qualsevol notícia de qualsevol part del món
i això ens exigeix que siguem
flexibles.
La situació és canviant també en
el pla polític, amb nous governs
a Barcelona i Madrid...
S’ha de veure en positiu. Tot
canvi pot generar esperança,

rebaixar la tensió política i social i, pel que fa a aquest cas,
també restaurar les relacions
entre institucions, entre la Generalitat i l’Estat. Demanem que
els nostres responsables polítics,
tant de l’Estat com de Catalunya, es dediquin a governar, a
fer política econòmica, social...,
a normalitzar les relacions ins-

titucionals. És el que convé a la
ciutadania i l’economia, no fer
partidisme.
Quan falten uns dies per a l’inici,
dijous que ve, de la vint-i-novena
edició de la Trobada Empresarial
al Pirineu, quines previsions d’assistència tenen?
Estem en uns nivells similars de
reserves respecte a l’any passat
i aspirem a repetir les gairebé
sis-centes persones de l’any passat. El 15 per cent correspondrà a persones que arriben des
d’Andorra.
Si hagués de convèncer un empresari o directiu perquè decidís
a participar en la Trobada a la Seu
d’Urgell, què li diria?
En un entorn canviant, l’empresari ha d’estar hiperconnectat amb la realitat i aquí els
experts parlen de realitats econòmiques, empresarials i internacionals que ens interessa molt
a tots. Per exemple, comptarem
amb dos taules en les quals empresaris de Lleida i de fora ens
desgranaran les seues experiències i això ens aporta molt.
Parlo dels lleidatans Jordi Barri (Teresa Carles), Joan Mayoral (Sofos Energya), Neo Sala
(Doctor Music), Miquel Jordà
(Eurofirms), Amancio López
Sejias (Grupo Hotusa) o Judith
Viader (Frit Ravich). Però també
anomenaria, per exemple, les
taules de transferència de coneixement, com la d’intel·ligència
artificial. La Trobada al Pirineu
és un espai amb moments perquè tots els assistents tinguin
oportunitats d’interactuar, sumar sinergies, crear experiències positives. Poden contactar
amb altres empresaris o directius i també amb l’ampli nombre
de ponents.

EMPRESA TENDÈNCIES

“La globalització requereix que el pagès
gestioni la terra com un empresari”

Imatge d’una de les ponències de la trobada, ahir, a Lleida.

❘ LLEIDA ❘ L’economista especialitzat en empreses familiars
Sergio Rodríguez va apostar
ahir, en el marc de la primera
trobada solidària d’autònoms,
emprenedors i empreses de
Lleida, perquè els pagesos es
reconverteixin en empresaris
del camp per fer front als reptes
que planteja un món globalitzat
en el qual cada vegada hi ha més
competència. En aquest sentit,
Rodríguez va assenyalar que “la
professionalització de la gestió

agrícola contribuirà a controlar
els costos directes i indirectes de
l’explotació, així com la rendibilitat”. No obstant, va advocar
per mantenir “l’estima” que el
pagès té per la seua terra.

Un punt de trobada
Dos de les organitzadores
d’aquest esdeveniment, Eulàlia
Romà i Sara Millàs, van explicar que han posat en marxa a
les xarxes socials els grups Autònoms i Empreses de Lleida i

Freelance Lleida per crear un
“espai de trobada” per als autònoms lleidatans. Al maig hi havia 39.304 autònoms a Ponent,
9.727 dels quals eren del sector
de l’agricultura.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

