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Lleida Empresa 2022 

 

PIMEC Lleida encoratja a les pimes i a les persones 
autònomes a aprofitar les oportunitats que sorgeixen 

en èpoques d’incertesa 
 

Gairebé 300 empresaris i persones autònomes participen a la 5a edició de la jornada 
Lleida Empresa, que reuneix les pimes de la província per generar sinergies i fomentar 
el networking entre el teixit empresarial lleidatà  

Jesús Torrelles ha destacat la importància d’esdeveniments com el Lleida Empresa per 
afavorir que les pimes i les persones autònomes comparteixin les seves experiències i 
així afavorir l’aprenentatge mutu i evitar errors comuns 

Lleida, 27 d’octubre de 2022. “Aquesta és una jornada de referència per a 
l’empresariat i per a les persones autònomes de Lleida, especialment en moments 
complexos com l’actual”. Així ho ha dit el president de PIMEC, Antoni Cañete, durant 
la 5a edició del Lleida Empresa, la gran trobada anual de les pimes i els autònoms del 
territori, que enguany s’ha celebrat a l’auditori Leandre Cristòfol del Palau de 
Congressos de La Llotja i ha congregat a gairebé 300 empresaris i empresàries.  

Durant la seva intervenció, el president Cañete ha reflexionat sobre qüestions 
d’actualitat que afecten directament a les oportunitats dels empresaris i empresàries. 
S’ha referit, doncs, a la necessitat que el govern de la Generalitat tiri endavant els 
pressupostos de l’any 2023 perquè “les empreses sense pressupostos no 
funcionen, i els països, tampoc”. També ha explicat que “la política fiscal és un 
element clau per a la competitivitat d’un país, però que ha de ser justa i 
proporcional” referint-se al debat sobre fiscalitat territorial que s’ha suscitat 
darrerament. Finalment, ha parlat de la importància que té per a les empreses comptar 
amb bones infraestructures i ha destacat les oportunitats que pot proporcionar la 
consolidació de l’Aeroport d’Alguaire.  

El president de PIMEC Lleida, Jesús Torrelles, s’ha referit a “la importància que té 
que els empresaris i empresàries estiguin connectats per aprendre uns dels altres 
i evitar repetir errors”. En aquest sentit, ha posat en valor que un acte com el Lleida 
Empresa és “un espai on no hi ha competidors, sinó que empresaris i empresàries 
del mateix o diferents sectors d’activitat comparteix experiències”. D’altra banda, 
com a nou president de la patronal al territori, ha destacat la gran tasca que es realitza 
dia a dia des de PIMEC Lleida per ajudar a les pimes i les persones autònomes del 
territori.  

D’altra banda, el conseller territorial de la Fundació PIMEC, Xavier Caufapé, ha explicat 
que el Lleida Empresa és una trobada solidària i les donacions que es recullen van 
destinades al programa emppersona-segona oportunitat, d'ajuda a les empreses 
amb dificultats. A més, en la seva intervenció ha destacat que la Fundació està molt 
alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. En aquest 
sentit, ha explicat que “les empreses no s’entenen si no s’engloben en una 
comunitat i és important que col·laborin entre elles”.  

L’acte, conduït per la vicepresidenta de PIMEC Lleida, Laura Sánchez, ha comptat amb 
una conferència de l’experta en Desenvolupament Personal, Motivació i Vendes, 
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Mònica Mendoza, que ha explicat que “Lleida té grans fortaleses en l’àmbit de 
l’agricultura, però si es fa bon màrqueting de ciutat i de territori pot tenir punts 
forts també a nivell turístic i en l’àmbit empresarial”. D’altra banda, Mendoza ha 
afirmat que actualment “el context econòmic i polític i factors com l’actual crisi 
energètica fan que l’entorn per als empresaris sigui hostil”. Per aquest motiu, ha 
defensat que hem d’aprendre a treballar en escenaris d’incertesa.  

En el seu discurs, Bernat Solé, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
Lleida, ha afirmat que “l’Administració ha de ser capaç de generar confiança a les 
pimes i autònoms en moments d’incertesa” i ha destacat també el paper de PIMEC 
en l’impuls del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025. Per la seva part, José 
Crespín, subdelegat del govern espanyol a Lleida, ha agraït a PIMEC Lleida la 
celebració d’aquesta jornada pel valor afegit que suposa i ha parlat de la necessitat 
d’impulsar la digitalització de les pimes: “Recentment s’ha posat a l’abast de les 
pimes i els autònoms el programa Kit Digital, que ha de permetre accelerar el seu 
ritme de digitalització”.  

Més endavant, Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, ha destacat que “Lleida 
és una terra d’oportunitats”. A més, durant la seva intervenció ha posat en relleu “la 
capacitat de resiliència dels empresaris i empresàries de Lleida”. Per la seva part, 
Miquel Pueyo, paer en cap de Lleida, ha explicat que les institucions i, especialment, 
els territoris han de tenir valors. “Si ens fessin triar els valors del sistema urbà de 
les terres de Lleida serien talent, tecnologia i tolerància”, ha afirmat.   

Durant l’acte, s’ha lliurat un reconeixement als socis més antics de PIMEC Lleida – 
Maquinaria Agricola Gidar S.L., Associació d’Empresaris de L’Alt Urgell, Agricola Rubies 
S.L., Gestion Natural Optics S,L.- i s’han donat a conèixer els casos d’èxit d’empreses 
del territori a través d’una taula d’experiències empresarials. Hi han participat Joan 
Folguera, fundador i CEO d’Ingroup, Sandra Sabaté, CEO del Grup Macao, i Jordi 
Querol, director general d’Unipreus. 


