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29a edició

Pel creixement sostenible
ÉS L’EIX DE LA TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU, QUE ARRANCA AVUI

El creixement sostenible de les 
companyies és l’eix sobre el 
qual es vertebra la 29a trobada 
empresarial al Pirineu, que se 
celebra avui i demà a la Seu 
d’Urgell. 

Consolidada com una de les 
jornades de referència per l’em-
presariat català, la iniciativa es-
pera superar els 600 assistents 
de la darrera edició i reunirà 
prop de 20 professionals, em-
presaris i directius. Posa el focus 
en dos aspectes, com són les no-
ves tecnologies, marcades per 
la irrupció de la intel·ligència 
artificial i les criptomonedes, 
així com els reptes de la Unió 

Europea, com les conseqüències 
del Brexit o les polítiques pro-
teccionistes dels Estats Units. 

Tal com va fer palès el presi-
dent de l’associació Trobada 
Empresarial, Vicenç Voltes, es 
vol posar l’accent en el fet que 
“les empreses han de ser sos-
tenibles mediambientalment i 
socialment, i per descomptat, 
han de poder comptar amb els 
mecanismes perquè aquest crei-
xement també sigui sostenible 
en el temps”. 

El president de la Generalitat, 
Quim Torra, serà l’encarregat 
d’inaugurar l’edició divendres 
a les nou.

LPreveuen que  
el president Torra 

faci la conferència 
inaugural

CONTEXT
● El fòrum arriba en un 
context si més no positiu per 
les empreses lleidatanes. La 
majoria presenten balanços 
comercials positius, van 
coincidir els membres de 
l'organització en presentar la 
29a trobada. 

● Es tracta d'un territori de 
microempreses que ha  
tingut molta capacitat de 
resistència, apuntava Maria 
Rosa Armengol. I que es 
mouen en un entorn més 
aviat local i regional, on la 
majoria ja han remuntat la 
crisi i estan sanejades, 
assenyalava Núria Saurí.

● Davant aquest panorama, 
el president de la Trobada, 
Vicenç Voltes, instava a 
reactivar les polítiques de 
recerca i desenvolupament.

● D'altra banda, trencava 
una llança a favor d'adaptar 
la formació a les necessitats 
de les empreses per 
combatre l'atur juvenil.

● I, com a factor clau per 
millorar la competitivitat i 
productivitat empresarial, 
apostava per la inversió en 
infraestructures. Al parer de 
Voltes, després dels estímuls 
per sortir de la crisi, ara és el 
moment de trobar nous 
mecanismes que garanteixin 
que l’economia continuï 
creixent, uns mecanismes 
que passen perquè actuïn 
tant des de l’administració 
local com des de l’europea.

Preveuen que més de 600 persones assisteixin a les jornades, que posaran el focus en les noves tecnologies i els reptes de la Unió Europea.

Vicenç Voltes, en la presentació de l’edició 2018.


