
 

Arrenca la 1a edició del programa "Accelera el creixement 
Lleida” de la mà de la Diputació de Lleida i PIMEC 

Un total de 15 pimes de la província de Lleida es beneficiaran de les oportunitats 
d’aquesta iniciativa per millorar la seva competitivitat i desenvolupar els seus 
negocis. 

Lleida, 15 de desembre del 2021. Un total de 15 pimes de la província de Lleida han 
estat escollides per participar a la 1a edició del programa "Accelera el creixement 
Lleida", impulsat per PIMEC Lleida i la Diputació de Lleida amb l’objectiu d'ajudar les 
empreses a impulsar el seu desenvolupament i millorar la seva competitivitat, molt 
malmesa encara pels efectes de la pandèmia. Aquest migdia, el president de la 
Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el president de PIMEC Lleida, Xavier Caufapé, han 
donat el tret de sortida en una sessió inaugural on han assistit de forma presencial 
representants de la quinzena d’empreses. 

Les principals característiques de les pimes participants són: El 47% són 
microempreses, el 40% són petites, mentre que el 13% restant són mitjanes. Per 
comarques, un 47% són del Segrià, un 13% de la Noguera, també un 13% del Pallars 
Subirà i de l’Urgell, un 7% de les Garrigues i un 7% del Pla d’Urgell. Per sectors 
d’activitat, el 67% de les empreses són del sector industrial, un 27% de serveis i un 
7% de la construcció i indústries auxiliars. D’altra banda, el 60% són empreses amb 
més de 20 anys d’antiguitat, el 13% tenen entre 16 i 20 anys, el 7% entre 11 i 15 anys, 
el 13% entre 6 i 10 anys i el 7% menys de 6 anys. 

En la seva intervenció, Xavier Caufapé, president de PIMEC Lleida, ha destacat la 
necessitat de donar un impuls a la competitivitat i la viabilitat de les pimes 
lleidatanes, en aquest context de crisi econòmica per la pandèmia i s’ha mostrar 
orgullós de la resiliència i la capacitat d’adaptació del teixit productiu local a l’hora 
d’afrontar els reptes. Finalment, ha animat les pimes participants a aprofitar aquesta 
oportunitat per créixer, ser més competitives i crear llocs de treball en benefici de 
la reactivació i la recuperació econòmica de Lleida.  

Durant la sessió inaugural, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha 
destacat que “en els darrers 2 anys, moltes empreses, sobretot les de més petita 
dimensió, que són la major part de les empreses de la demarcació de Lleida, han 
hagut d'afrontar una forta caiguda dels seus ingressos i han hagut de desplaçar 
molts dels seus recursos a resoldre problemes del curt termini derivats de la 
crisi”. Per això, ha posat en valor aquesta iniciativa com a “clara aposta per models de 
negoci competitius; que ofereix a les empreses un procés d’assessorament estratègic 
orientat als resultats per part d’una consultoria personalitzada a càrrec d'assessors 
sèniors de forma individual per a cada empresa, i addicionalment es compta amb 
l'acompanyament i seguiment d’un tècnic de la Diputació i un de PIMEC”. 

La jornada inaugural també ha comptat amb la directora general de Ventas Energivity 
Consulting, Mónica Mendoza, una de les conferenciants més sol·licitades en temes 
d’estratègia comercial, intel·ligència emocional i vendes, qui ha dirigit el taller 
de networking entre totes les empreses assistents.  
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