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La 30a Trobada Empresarial al 

Pirineu va reconèixer ahir la tra-

jectòria d’Endesa, empresa líder 

en el sector elèctric espanyol i 

la segona operadora a Portu-

gal. El responsable d’empreses 

d’Endesa a Lleida, Gerard Fita, 

va recollir el reconeixement de 

mans de Francesc Xavier Juvillà, 

un dels fundadors de la Trobada.

La 30a Trobada reconeix 

la trajectòria d’Endesa
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Un 42,75% dels empresaris que 

┗;ﾐ ヮ;ヴピIｷヮ;ヴ ;ﾉ H;ヴﾘﾏWデヴW SW 
la Trobada al Pirineu considera 

que els resultats de les darreres 

WﾉWIIｷﾗﾐゲ SWﾉ ヲΒどA ｷ ヲヶどM ﾐﾗ ピﾐ-

dran cap impacte en els seus ne-

gocis. De les 138 persones que 

van respondre aquesta pregunta, 

┌ﾐ ヲΒがヲヶХ IヴW┌ ケ┌W ﾉ; ｷﾐ｡┌Xﾐ-

Iｷ; ゲWヴ< ヮﾗゲｷピ┗;が ヮWヴ ┌ﾐ ヱヱがヵΓХ 
ゲWヴ< ﾐWｪ;ピ┗; ｷ Wﾉ ヱΑがンΓХ ヴWゲデ;ﾐデ 
;gヴﾏ; ケ┌W ﾐﾗ ｴﾗ ゲ;ヮく MWﾐデヴWが 
┌ﾐ ΒヱがヴХ SWﾉゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデゲ ; ﾉげWﾐ-

questa pensa que la facturació de 

la seva empresa creixerà aquest 

ヲヰヱΓが ┌ﾐ ;ﾉデヴW ヱンがヱΒХ Sｷ┌ ケ┌W no 

i un 5,43% ho desconeix. Pel que 

fa a la creació de llocs de treball, 

Wﾉ ヶΑがヱンХ ┗; IﾗﾐデWゲデ;ヴ ;gヴﾏ;ピ-

┗;ﾏWﾐデが ┌ﾐ ヲΑがΓΑХ ┗; ヴWゲヮﾗﾐSヴW 
amb un no ｷ ┌ﾐ ヴがΓХ ┗; Sｷヴ ケ┌W ﾐﾗ 
ho sap. D’altra banda, el 64,44% 

SWﾉゲ WﾏヮヴWゲ;ヴｷゲ ケ┌W ┗;ﾐ ヮ;ヴピIｷ-
par al baròmetre de la Trobada 

;gヴﾏ; ケ┌W Wﾉ ゲW┌ ﾐWｪﾗIｷ Iﾗﾏヮデ; 
;ﾏH ┌ﾐ; ヮﾗﾉｹピI; SW ゲﾗゲデWﾐｷHｷﾉｷデ;デ 
i medi ambient, un 20,74% diu 

que “de moment, no” i el 14,81% 

restant assegura que la posarà en 

marxa “a curt termini”. En el cas 

SW ﾉ; ｷﾐIｷSXﾐIｷ; SW ﾉ; ヴﾗHﾗピデ┣;Iｷﾙ 
a l’entorn empresarial, un 33,57% 

de les persones que van fer l’en-

questa creu que aquests ele-

ments contribuiran a crear més 

llocs de treball.

Els empresaris diuen que els resultats 

electorals no inluiran al seu negoci 

Ábalos demana des de la 
Seu que no es bloquegi la 
investidura de Sánchez
El ministre de Foment en funcions anuncia un 
nou retard de deu mesos en el GPS de l’aeroport
La Seu d’Urgell
ACN

El ministre de Foment en funci-

ons i secretari de l’àrea d’organit-

┣;Iｷﾙ SWﾉ PSOEが JﾗゲY L┌ｷゲ ÁH;ﾉﾗゲが 
┗; SWﾏ;ﾐ;ヴ ;ﾉゲ ヮ;ヴピデゲ ;ﾏH ヴW-

presentació al Congrés dels Dipu-

デ;デゲ ケ┌W a;Iｷﾉｷピﾐ ﾉ; ｷﾐ┗WゲピS┌ヴ; SW 
PWSヴﾗ S=ﾐIｴW┣ Iﾗﾏ ; ヮヴWゲｷSWﾐデ 
del govern de l’Estat. En aquest 

ゲWﾐピデが ┗; Sｷヴ ケ┌Wが SWゲヮヴYゲ SW ﾉWゲ 
pressions rebudes per a què es 

convoquessin eleccions, “el po-

ble s’ha pronunciat” i va conclou-

ヴW ;gヴﾏ;ﾐデ ケ┌W Wﾉ ケ┌W ;ヴ; I;ﾉSヴ< 
veure si “aquells que en aquests 

mesos s’han dedicat a l’obstruc-

Iｷﾙ ヮﾗﾉｹピI;が ゲｷ ;ヮﾗゲデ;ヴ;ﾐ ヮWﾉ Hﾉﾗ-

queig”. 

SﾗHヴW Wﾉゲ ヮ;IデWゲ ヮWヴ aﾗヴﾏ;ヴ 
govern, va reiterat que l’aposta 

SWﾉ ゲW┌ ヮ;ヴピデ Yゲ ﾉ; SW Iﾗﾏヮデ;ヴ 
amb Podem com a “soci priori-

デ;ヴｷざが デﾗデ ｷ ケ┌W ;ﾏH ﾉげﾗHﾃWIピ┌ SW 
Iﾗﾐaﾗヴﾏ;ヴ ┌ﾐ W┝WI┌ピ┌ ゲﾗIｷ;ﾉｷゲデ; 
amb persones independents, les 
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quals poden “tenir més o menys 

ゲｷﾏヮ;ピWゲ ;ﾏH Sげ;ﾉデヴWゲ aﾗヴﾏ;Iｷ-
ﾗﾐゲ ヮﾗﾉｹピケ┌Wゲざく

ÁH;ﾉﾗゲ ┗; ;ヮWﾉびﾉ;ヴ ; ﾉ; さ｡W┝ｷHｷ-
litat” per tal, va afegir, de poder 

“encaixar la pluralitat” de forces 

ヮﾗﾉｹピケ┌Wゲ ケ┌W ｴ;ﾐ ;IﾗﾐゲWｪ┌ｷデ ヴW-

presentació a la cambra espanyo-

la després de les eleccions del 28-

Aく PWヴ ;ケ┌Wゲデ ﾏﾗピ┌が ┗; SWﾏ;ﾐ;ヴ 
que “no es bloquegi la governabi-

ﾉｷデ;デざ ｷが ヮWヴ デ;ﾐデが Wゲ a;Iｷﾉｷピ ﾉ; ｷﾐ┗Wゲ-

ピS┌ヴ; SW PWSヴﾗ S=ﾐIｴW┣く 
Eﾐ ;ケ┌Wゲデ ゲWﾐピデが IヴW┌ ケ┌W 

aquelles formacions que “assu-

meixen i reivindiquen el paper 

de l’oposició” han de tenir clar 

que abans de poder-se situar en 

aquesta posició cal formar un 

ﾐﾗ┌ W┝WI┌ピ┌く Eﾉ ﾏｷﾐｷゲデヴW SW Fﾗ-

ment en funcions ha fet aques-

tes declaracions abans de cloure 

la 30a Trobada Empresarial al Pi-

ヴｷﾐW┌ ; ﾉ; SW┌ SげUヴｪWﾉﾉく 
SﾗHヴW ﾉ; ヴﾗﾐS; SW Iﾗﾐデ;IデWゲ 

per formar govern, va dir que es 

ﾏﾗゲデヴWﾐ さﾗヮピﾏｷゲデWゲざ ｷ ｴ; SWﾏ;-

ﾐ;デ ;ﾉゲ ヮ;ヴピデゲ ケ┌W さ;ゲゲ┌ﾏWｷ┝ｷﾐざ 
ﾉ; ヴWヮヴWゲWﾐデ;ピ┗ｷデ;デ ケ┌W ｴ;ﾐ ﾗH-

ピﾐｪ┌デ ｷ ケ┌W ヮヴｷﾗヴｷデ┣ｷﾐ さﾉWゲ ケ┑Wゲピ-

ons d’Estat” per sobre dels inte-

ヴWゲゲﾗゲ ヮ;ヴピSｷゲデWゲ ｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉゲく

RETARD EN EL GPS DE LA SEU

El Ministre de Foment va apro-

gデ;ヴ ﾉ; ゲW┗; ┗ｷゲｷデ; ; ﾉ; I;ヮｷデ;ﾉ SW 
l’Alt Urgell per anunciar un nou 

ヴWデ;ヴSWﾐ ﾉ; ｷﾐゲデ;ﾉびﾉ;Iｷﾙ Wﾉ ゲｷゲデWﾏ; 
SW ﾐ;┗Wｪ;Iｷﾙ GPS ; ﾉげ;Wヴﾗヮﾗヴデ SW 
ﾉ; SW┌ SげUヴｪWﾉﾉが デ;ﾉ Iﾗﾏ ヴWIﾉ;ﾏ; Wﾉ 
デWヴヴｷデﾗヴｷ ヮWヴ ; ｪ;ヴ;ﾐピヴどﾐW ﾉげﾗヮWヴ;-

ピ┗ｷデ;デ ｷ ﾉ; ｷﾏヮﾉ;ﾐデ;Iｷﾙ SW ┗ﾗﾉゲ Iﾗ-

ﾏWヴIｷ;ﾉゲ Wﾐ ;ケ┌WゲデWゲ ｷﾐゲデ;ﾉびﾉ;Iｷ-
ﾗﾐゲく SWｪﾗﾐゲ ÁH;ﾉﾗゲが ﾉ;IﾗﾉびﾉﾗI;Iｷﾙ 
Sげ;ケ┌Wゲデ; デWIﾗﾐﾗﾉﾗｪｷ; GPS デ;ヴS;-

rà encara uns deu mesos més del 

previst. 
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