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Jesús Torrelles, nou president de PIMEC Lleida 

L’empresari de Rosselló substitueix Xavier Caufapé, que deixa el 
càrrec per centrar-se plenament en el seu projecte empresarial 

Cañete demana que Catalunya i Lleida continuïn sent atractiva per 
a les empreses i l’emprenedoria 

Lleida, 27 de setembre de 2022. Jesús Torrelles ha estat nomenat nou president de 
PIMEC Lleida, en substitució de Xavier Caufapé, que deixa el càrrec per centrar-se 
plenament en el seu projecte empresarial. Així ho han anunciat avui en una roda de 
premsa celebrada a la seu lleidatana de la patronal, que també ha comptat amb la 
presència del president de PIMEC, Antoni Cañete.  

Jesús Torrelles (Rosselló, 1981) és gerent de l’empresa de transports i logística ‘Cajebel’ 
des de l’any 2007, la qual ha tingut un creixement exponencial en els darrers dos anys 
fins a esdevenir una de les empreses del sector més importants del territori. En l’àmbit 
associatiu, Torrelles és membre de la Comissió Executiva de PIMEC Lleida des de l’any 
2021, i també participa a la Junta Directiva d’ASOTRANSLLEIDA. A més a més, és 
membre de l’esbart rossellonès.  

El nou president s’ha mostrat “il·lusionat” per fer front a aquest repte al capdavant de 
PIMEC Lleida i ha explicat que els seus objectius se centren en “fomentar les relacions 
entre les empreses per tenir una veu forta i influir en les decisions que afecten el 
teixit empresarial, ampliar la col·laboració i participació de l’entitat amb els diferents 
agents socioeconòmica del territori, acompanyar les pimes en aquests moments 
complexos marcats per la tensió inflacionària i dignificar la feina de l’empresari”. 
Torrelles també ha volgut agrair i reconèixer la tasca del president sortint durant aquest 
temps.  

Per la seva banda, el fins ara president de PIMEC Lleida, Xavier Caufapé, ha explicat la 
seva decisió de deixar el càrrec com a president perquè “estic totalment endinsat en el 
meu projecte empresarial, la qual cosa m’impedeix mantenir-me al capdavant d’aquesta 
organització empresarial”. També ha mostrat “la seva satisfacció per formar part de 
l’equip de PIMEC i ha expressat el seu agraïment a tots els empresaris i empresàries 
que han col·laborat amb PIMEC Lleida en aquest temps, a l’equip tècnic de l’entitat, 
així com la bona entesa i col·laboració que ha tingut amb les institucions de les terres 
de Ponent.  

Finalment, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha agraït la tasca de Caufapé durant 
aquest temps i ha mostrat la seva confiança al nou president de l’entitat a Lleida. Així 
mateix, ha volgut aprofitar la seva presència a Lleida per demanar, un cop més, que els 
3.100 milions d’euros de recursos addicionals dels Pressupostos de la Generalitat del 
2023, serveixin per fomentar mesures perquè Catalunya i Lleida continuïn sent 
atractiva per a les empreses i l’emprenedoria.  

Aquestes declaracions les ha fet en el marc de l’ofensiva fiscal i comercial que han obert 
algunes comunitats autònomes per seduir el teixit empresarial català a instal·lar-se als 
seus territoris. Cañete ha recordat que aquesta situació no és nova: “veiem des de fa 
any com empreses lleidatanes marxen a la Franja d’Aragó, mentre que les que es 
queden aquí continuen tenint traves administratives, una pressió fiscal més elevada i 
problemes amb les llicències d’activitat”.  
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