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Convocatòria: Presentació de la Unitat Certificadora de 

Lleida  

PIMEC Lleida i JARC aconsegueixen una unitat certificadora lleidatana per 
millorar la competitivitat de les empreses càrnies de la província  

PIMEC Lleida acull el pròxim dilluns, 18 de febrer a les 12 h, la presentació de la Unitat 
Certificadora de Lleida, una reclamació de la patronal i dels Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya (JARC) davant la problemàtica que suposa per a les empreses 
lleidatanes no tenir un organisme d’aquestes característiques al territori i haver d’enviar 
tota la documentació a Barcelona per poder exportar a països tercers. Amb la creació 
d’aquest organisme, s’agilitzaran els tràmits i es millorarà la competitivitat de les pimes 
de les comarques de ponent. 

L’acte tindrà lloc a la seu de PIMEC Lleida, a partir de les 12.00 h, i comptarà amb la 
participació del president de la patronal a la comarca, Jaume Saltó, el president de 
JARC a Lleida, Joan Carles Massot, i el president i la gerent de l’Estació Duanera 
Lleidatana (Edullesa), Joan Serentill i Irene Marqués, respectivament.  

 

 

 

 

 

 

Agrairíem que tots els mitjans que vulguin assistir a la presentació confirmeu la 
vostra assistència enviant un correu a premsa@pimec.org, info@jarc.cat o 
responent aquest correu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• DIA: Dilluns, 18 de febrer de 2019. 

• HORA: De 12 h a 13 h. 

• LLOC: PIMEC Lleida (Rambla Ferran 8, Lleida)  
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Programa de l’acte: 
 

12.00 h Benvinguda. 

Sr. Jaume Saltó, president de PIMEC Lleida. 

Sr. Joan Carles Massot, president de JARC a Lleida. 

12.15 h Creació de la Unitat Certificadora Veterinària a Lleida. 

Sr. Joan Serentill, president de l’Estació Duanera Lleidatana (Edullesa). 

Sra. Irene Marqués, gerent de l’Estació Duanera Lleidatana (Edullesa). 

12.45 h Torn obert de preguntes. 

13.00 h Cloenda.               

Sr. Jaume Saltó, president de PIMEC Lleida. 

Sr. José Crespín, subdelegat del Govern a Lleida. 
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