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El president
Torra obre
oficialment
la Trobada
aquest matí
El president de la Generalitat,
Quim Torra, obrirà oficialment
la Trobada Empresarial del Pirineu avui a les 9.00 hores del
matí a la Sala Sant Domènec de
la Seu d’Urgell i tot seguit pronunciarà la conferència inaugural. A continuació hi haurà
un col·loqui moderat pel periodista Josep Puigbò. La 30a
edició de la Trobada Empresarial al Pirineu finalitzarà a les
19.30 hores amb la presència
del ministre de Foment en funcions, José Luís Ábalos, en un
acte presidit pel Cap de Govern
d’Andorra, Xavier Espot.

Digitalització,
canvi climàtic
i ‘start-ups’, a
debat a la Seu
La 30 edició de la Trobada Empresarial al Pirineu està dedicada a com la transformació digital i el canvi climàtic afecten el
sector empresarial, que s’ha de
desenvolupar de forma sostenible. A partir d’aquest punt de
partida les conferències i taules
rodones aborden conceptes
com el d’innovació i la flexibilitat. Enguany també es posa
l’accent en la incorporació del
talent jove a les jornades, amb
una taula rodona destinada a
les start-ups. De l’èxit d’aquesta
proposta en va donar fe ahir Vicenç Voltes, que va dir que s’ha
hagut d’ampliar de quatre a sis
el número de ponents.

◘

Voltes diu que l’acció política
és clau per fer “avançar el
món” i demana “estabilitat”

El president del certamen sostè que la Trobada ja és
una “marca de prestigi i de reconeixement al país”
La 30 edició de la Trobada
d’Empresaris al Pirineu
va començar ahir a la Seu
d’Urgell amb la presència
de 600 empresaris.
La Seu d’Urgell
C. QUINTANA/ACN
La Seu d’Urgell va acollir ahir a la
tarda les primeres conferències
i taules rodones de la trentena
edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, un certamen en
el que hi participen més de 600
empresaris de Lleida, Andorra i
Aragó, convertint-se així en un
dels esdeveniments empresarials més importants de Catalunya.
L’obertura de la Trobada va anar
a càrrec del president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, i de l’alcalde en funcions de la Seu d’Urgell, Albert
Batalla. Voltes va manifestar que
la Trobada arriba a la 30 edició
“en un moment de satisfacció i
sentim molta gratitud, en primer
lloc als fundadors i també als espònsors i patrocinadors”. El màxim responsable del certamen va
afegir que “trenta edicions de la
Trobada Empresarial al Pirineu
és una fita i ara tenim reptes de
futur i volem atraure a les noves generacions empresarials”.
La Trobada se celebra a la Seu
d’Urgell des de fa 12 anys conse-
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cutius. “És un entorn extraordinari i la ja és una marca de prestigi i
de reconeixement al país”, va dir
Voltes, que també va afirmar que
el món econòmic necessita “estabilitat” i va dir que s’ha d’intentar
esgotar les legislatures per emprendre les “reformes” que són
necessàries. En aquest sentit va

voler deixar clar que, a banda de la
implicació de l’empresariat i la societat, “l’acció política” és clau per
aconseguir fer “avançar” el món.
Per la seva part, l’alcalde en funcions de la Seu, Albert Batalla,
manifestà que la Seu d’Urgell i
el Pirineu és “un bon lloc per fer
trobades i empresa” i destacà la

proximitat al Principat d’Andorra, que definí com “un país de riquesa i oportunitats pel Pirineu”.
Cal recordar que molts empresaris inscrits procedeixen d’Andorra.
Així mateix, manifestà que la Trobada permet “compartir projectes de futurs i permet un impacte
econòmic positiu per a la ciutat”.

