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Dues empreses de Lleida premiades en la 35ª edició dels 

Premis Pimes 

IBERSPA ha rebut el Premi a la MIPIME més competitiva en categoria de mitjana 

empresa per l’exitosa gestió de la crisi derivada d’un incendi en les seves instal·lacions  

El Premi PIMEC Joves ha reconegut la capacitat de crear solucions tecnològiques 4.0 

úniques del grup empresarial INGROUP, encapçalat pel jove empresari lleidatà Joan 

Folguera 

Lleida, 27 de juny del 2022. La 35a edició dels Premis Pimes ha distingit avui dues 

pimes de Lleida, tot coincidint amb el Dia Nacional de l’Empresa a Catalunya i el Dia 

de les MIPIMEs de les Nacions Unides. En la cerimònia, que s’ha celebrat al terreny de 

joc del Camp Nou, hi han participat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, 

el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i l’alcaldessa de 

Barcelona, Ada Colau, entre altres personalitats i autoritats. 

Abans d’un sopar de caràcter solidari, que un any més destinarà íntegrament els 

ingressos obtinguts al programa emppersona d’ajut a la segona oportunitat que duu a 

terme la Fundació PIMEC, la patronal ha atorgat el Premi a la MIPIME més 

competitiva en categoria de mitjana empresa a IBERSPA. L’empresa de Cervera, 

dedicada al disseny, fabricació i comercialització de spas des de l’any 1988, ha rebut el 

guardó en reconeixement a l’exitosa gestió d’una situació de crisi provocada per 

un incendi a les seves instal·lacions l’any 2019. PIMEC ha premiat que, malgrat 

haver de fer front a aquesta situació adversa, IBERSPA ha aconseguit mantenir l’activitat 

de l’empresa i, fins i tot, ha incrementat la seva producció fins a assolir un creixement 

de més del 50% l’any 2021. 

El Premi PIMEC Joves s’ha concedit a INGROUP, el grup empresarial del sector 

tecnològic fundat pel jove empresari Joan Folguera. Les companyies que conformen el 

grup estan experimentant un creixement exponencial els darrers anys a Lleida. La 

patronal ha atorgat aquest reconeixement a INGROUP per la seva capacitat de 

crear diverses solucions tecnològiques 4.0 aportant valor afegit mitjançant la 

innovació, la reducció de costos, la digitalització, la flexibilitat i la millora en l’eficiència 

en la realització de procediments industrials.  

A l’acte de lliurament de premis hi han assistit Xavier Caufapé, President de PIMEC 

Lleida, Josep Crespin, Delegat del Govern espanyol a Lleida, Bernat Solé, Delegat del 

Govern de la Generalitat a Lleida, i Joan Talarn, President de la Diputació.  

https://www.pimec.org/ca/emppersona

