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Transformació empresarial,
un lideratge respectuós
Se’ns ha presentat les noves tecnologies i la
transformació energètica com els grans desafiaments del segle XXI; ara bé, el veritable
repte és saber convertir-les en aliades per assolir un futur planetari sostenible.
Un futur on l’abast de la digitalització, de la
robotització i de la intel·ligència artificial és
il·limitat i desconegut, però avança de manera imparable substituint i modificant els
nostres hàbits de consum i la nostra manera d’informar-nos, de comunicar-nos i, fins i
tot, de relacionar-nos. A hores d’ara, desconeixem quin serà el seu veritable impacte en
els models de producció i el mercat de treball,
la qual cosa ens porta, inevitablement, a preguntar-nos: què passarà amb els nostres oficis i com seran els nostres llocs de treball?
Aquesta és només una de les qüestions que
l’empresariat s’ha de plantejar i que ha d’incloure en la seva planificació. Sovint, però, la
gestió del dia a dia ens impedeix aturar-nos a
reflexionar i prendre decisions sobre aquests
aspectes.
En aquest context, la Trobada Empresarial
al Pirineu esdevé un espai propici per parar
a pensar i per posar a debat aquestes qüestions, que afecten de ple la nostra activitat.
Serveix de punt d’unió per conèixer i compartir experiències diferents i variades i crea
un espai de diàleg entre tots els assistents.
Aquest és l’objectiu amb què va néixer la
Trobada i pel qual continuem apostant també ara que arribem a la 30a edició. Avui, més
que mai, directius i empresaris hem de dedicar un temps i un espai a la reflexió per definir la planificació empresarial, el nostre full
de ruta per continuar avançant i enfortint
les nostres companyies.
Al llarg d’aquesta trajectòria s’ha aconseguit que hi sigui present una variada i plural
representació d’empresaris i directius procedents de Lleida, dels territoris que envolten el Pirineu, la resta de Catalunya, la Franja d’Aragó i el Principat d’Andorra, fet que
facilita la creació d’una gran sinergia i la po-

tenciació d’intercanvis i experiències entre
ponents i assistents.
A més de parlar de les noves tecnologies
i de la transformació digital, també posarem el focus en una prioritat improrrogable: revertir el canvi climàtic. A falta d’un
govern global, cal conèixer els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), compromesos per l’Agenda 2030 de l’ONU, i adaptar-s’hi. Aquesta, sens dubte, serà una de les
conferències més rellevants que tindrem en
aquesta edició.
En definitiva, es tracta d’avançar cap a un
lideratge transformador i, alhora, respectuós amb l’entorn social i mediambiental per
assolir un model econòmic de creixement
competitiu i sostenible. En aquesta edició tan especial, la Trobada no podia deixar de banda els empresaris i emprenedors
més joves, ja que d’ells depèn la continuïtat
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d’aquesta iniciativa i, en general, el futur
de les empreses i del món professional. En
aquesta línia, comptarem, entre d’altres,
amb una taula de start-ups que pretén donar visibilitat a nous projectes i propostes,
alhora que esdevindrà una oportunitat entre els assistents, empresaris i directius de
valorar-les com a potencials oportunitats
d’inversió.
En aquest cinquè any com a president de la
Trobada, i aprofitant la fita de la 30a edició,

hem volgut consolidar l’aposta per modernitzar i aplicar totes les eines tecnològiques
que tenim al nostre abast, no només pel que
fa als continguts i la temàtica de les ponències i taules rodones, sinó també en l’organització i el desenvolupament mateixos de
les jornades.
Una de les principals novetats, enguany,
és precisament la incorporació d’una aplicació per a dispositius mòbils, creada especialment per a aquesta trobada, a la qual
tots els assistents tindran accés i des d’on
podran seguir totes les informacions sobre el desenvolupament de la Trobada sobre
la marxa. A més, des d’aquesta plataforma
es podrà puntuar i valorar els participants,
plantejar preguntes als ponents i, fins i tot,
interactuar amb la resta dels professionals
que assisteixin a les jornades.
Amb aquesta iniciativa, volem ser, més que
mai, un espai innovador i que posa la tecnologia al servei de les persones per oferir una
millor experiència, alhora que es fomenta un
dels grans actius de la Trobada: el de constituir un espai de relació.
Sens dubte, la renovació constant i l’adaptació als canvis són dos conceptes intrínsecs a la gestió empresarial i dels quals hem
parlat en moltes edicions; per això, nosaltres tampoc ens en podem mantenir al marge i hem de continuar treballant en aquesta
direcció. Estic convençut que el fet d’haver
evolucionat i d’haver mantingut un esperit
crític durant tots aquests anys és el que ens
ha permès créixer i arribar, edició rere edició, a un públic més ampli i esdevenir aquest
espai de debat i trobada.
Aquest és el plantejament amb què avui i
demà, 6 i 7 de juny, a la Seu d’Urgell, tractarem d’ampliar la nostra visió i perspectiva
de futur, desenvolupar el nostre creixement
personal, assolir nous coneixements en el
vessant professional i gaudir socialment
d’una bona convivència. Sens dubte, una experiència transformadora.

