
El fundador i president de l’em-
presa Rotecna, Gener Romeu, va 
anunciar ahir des de la Seu d’Ur-
gell i en el marc de la Trobada 
Empresarial al Pirineu que en un 
termini de tres a 5 anys té pre-
vist posar en marxa a la població 
d’Agramunt, a la comarca de l’Ur-
gell i on té la seu l’empresa, un 
centre que ajudi a malalts físics i 
de temes emocionals. En aquest 
sentit, va afirmar que ja té mirat 
un terreny.

La primera jornada de la Tro-
bada Empresarial al Pirineu acollí 
ahir a la tarda una taula rodona 
sobre experiències empresarials 
d’èxit amb clau lleidatana. En-
guany van participar Emili Alza-
mora, campió del món de 125 cc i 
CEO de Monlau Competició, amb 
la qual és representant dels pilots 
germans Márquez; Toni Badias, 
CEO de les empreses de venda 
per internet Zacaris i Yelow; Ven-
tura Rebés, president del consell 
d’administració de la companyia 
elèctrica Peusa i Gener Romeu, 
fundador i president de l’empre-
sa d’equipaments pel sector porcí 
Rotecna.

La presidenta en funcions de 
la Diputació de Lleida, Rosa 
Maria Perelló, va fer esment 
ahir a les darreres accions de 
l’ens en favor de l’empresa i 
el territori. Durant la taula ro-
dona Experiències empresa-
rials en clau d’èxit, Perelló va 
fer especial esment en l’es-
forç que des de la institució, 
i d’acord amb la Generalitat, 
s’està fent en el desplegament 
de la fibra òptica. En aquest 
sentit va parlar de les realitats 
socials que viuen centenars 
de petits municipis i nuclis 
de població de la demarca-
ció, que necessiten accés a les 
xarxes i velocitat. En aquest 
sentit, va recordar que s’estan 
portant infraestructures per 
desplegar 1.500 quilòmetres 
de cable que connectaran els 
231 municipis de Lleida i 195 
polígons, un fet que permetrà 
guanyar competitivitat.

Perelló diu que 
es guanyarà 
competitivitat 
desplegant la 
fibra òptica
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Rotecna projecta obrir un centre 
a Agramunt per ajudar gent amb 
malalties físiques i emocionals
La Trobada al Pirineu acull un debat sobre casos d’èxit lleidatans, 
com la sabateria online Zacaris, amb 2.300 comandes en un dia

“Els robots fan tasques no tre-
balls”. Així ho va dir ahir a la Seu 
d’Urgell Olga San Jacinto, que 
va tenir altes responsabilitats a 
Google Amèrica durant 15 anys. 
San Jacinto va impartir una con-
ferència sobre robots, intel·ligèn-
cia artificial i automatització i va 
explicar com afectaran les noves 
tecnologies als llocs de treball. 
“En aquests moments estem en 

la quarta revolució digital i aques-
ta té a veure amb la intel·ligència 
artificial, és a dir, simular al cer-
vell humà”, va afirmar davant un 
nombrós públic. 

L’experta en tecnologia va ex-
plicar que la primera revolució va 
arribar als anys 80, la segona fou 
l’evolució digital amb l’extensió 
dels ordinadors, la tercera, l’In-
ternet als mòbils, i ara és l’era de 

la intel·ligència artificial. “El canvi 
està aquí i serà positiu si ho fem 
bé”, manifestà. San Jacinto va 
avançar que l’any 2022 la intel·li-
gència artificial afectarà a 1 de ca-
da 5 treballadors. 

Durant la seva ponència a la 
Trobada Empresarial al Pirineu 
va insistir, també, en què els ro-
bots sempre faran tasques i mai 
treballs i en aquest sentit va po-
sar l’exemple d’un cirurgià per re-
marcar que malgrat haver-hi ro-
bots “que reconeixen molt bé la 
imatge d’una ressonància, sem-
pre serà necessari el cirurgià per 
donar la notícia al pacient i pel 
tracte humà”.

L’exdirectora de Google Améri-
ca i actualment membre del con-
sell assessor independent d’Evo 
Bank va remarcar, també, que les 
màquines no faran mai treballs 
de comunicació o creativitat per 
exemple, atributs que es reserva-
ran sempre als humans.

“El canvi que ve és per gau-
dir-lo, no se li ha de tenir por ni 
hem de ser negatius, ens dona-
rà la oportunitat de redissenyar 
molts llocs de treball”, va dir per 
afegir que l’adaptació de les no-
ves generacions a aquest canvi 
serà fàcil ja que “un nen aprèn 
abans a fer anar un mòbil que a 
cordar-se les sabates”.

“Un robot sap reconéixer una 
ressonància però per donar 
la notícia caldrà el cirurgià”

Emili Alzamora confessà després 
d’ostentar de 10 anys de carrera 
esportiva en el més alt nivell en 
el motociclisme, que “he estat  
empresari per accident”, ja que la 
seva passió tota la seva vida ha es-
tat pilotar motos, però arribà un 
moment en què se li va plantejar 
la possibilitat d’obrir una empresa 
de representació.

Per la seva part, Toni Badias ex-
plicà “el cas d’evolució” de la seva 
empresa, l’origen de la qual es la 
sabateria La Sitgetana de Lleida. 
Zacaris.com és un web que ven 
actualment sabates de marca per 

tot l’Estat espanyol i Europa des 
de Lleida i que factura a l’any més 
de 15 milions d’euros. El 80% de 
les vendes són a l’Estat espanyol 
i el 20% a Europa. L’stock amb 
les sabates es situa en una nau a 
les afores de la ciutat de Lleida. 
Aquesta empresa de comerç on 
line ha arribat a tenir en un sol 
dia 2.300 comandes de sabates. 
Badias destacà la importància del 
màrqueting digital, és a dir, saber 
atraure trànsit a la teva botiga vir-
tual.

Gener Romeu informà que Ro-
tecna exporta a més de 90 països, 

que té 40 patents i actualment 
una plantilla de 210 treballadors. 
Factura 45 milions d’euros a l’any 
i en aquests moments exporta 
entre un 40 i un 60% de la seva 
producció. Rotecna té la seva seu 
a Agramunt.

Per la seva part, Ventura Re-
bés, de Peusa, avança que la com-
panyia a partir del 1 de juliol co-
mençarà a comercialitzar gas. Així 
mateix, destacà que l’empresa en 
la seva responsabilitat social “mai 
ha tallat la llum a ningú”. Peusa 
factura a l’any entre 15 i 16 mi-
lions d’euros i té 12.500 clients.
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