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PIMEC Lleida celebra la 5a edició de la trobada 
anual de pimes Lleida Empresa 

 

La jornada Lleida Empresa reuneix les pimes de la província per generar 
sinergies i fomentar el networking entre el teixit empresarial lleidatà en un context 

de crisi 

Barcelona, 19 d’octubre de 2022. PIMEC Lleida organitza la 5a edició de la trobada 
anual de pimes “Lleida Empresa”, que tindrà lloc el proper 27 d’octubre. L’acte 
promou el foment del teixit empresarial de la micro, petita i mitjana empresa i de 
les persones autònomes de la província mitjançant l’intercanvi d’experiències entre els 
empresaris i empresàries de Lleida per aconseguir una millora significativa en el futur 
de les pimes. 

En aquesta 5a edició, l’acte Lleida Empresa posarà el focus d’atenció en les 
oportunitats que sorgeixen en un context d’incertesa i canvi, amb la intenció 
d’afavorir la resiliència davant els contratemps que avui dia colpegen les pimes, com 
són les crisis econòmiques, socials, sanitàries i geopolítiques. 

En el marc de la trobada, diversos professionals compartiran reflexions i iniciatives 
per promoure noves estratègies de millora per les pimes. La conferència principal 
anirà a càrrec de Mònica Mendoza, experta en Desenvolupament Personal, Motivació 
i Vendes. A més, es donaran a conèixer els casos d’èxit d’empreses del territori a 
través d’una taula d’experiències empresarials. Hi participaran Joan Folguera, fundador 
i CEO d’Ingroup, Sandra Sabaté, CEO del Grup Macao, i Jordi Querol, director general 
d’Unipreus. Al llarg de l’acte també es lliurarà un reconeixement als socis més antics de 
la patronal al territori. 

La jornada també comptarà amb la presència i participació del delegat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Lleida, Bernat Solé; el president de la Diputació de Lleida, 
Joan Talarn; el paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo; el tinent d’alcalde i regidor de 
Promoció Econòmica de la Paeria de Lleida, Paco Cerdá; el president de PIMEC, 
Antoni Cañete; el president de PIMEC Lleida, Jesús Torrelles; i el conseller territorial 
de la Fundació PIMEC, Xavier Caufapé.  

L’esdeveniment tindrà lloc a les 16 hores a l’auditori Leandre Cristòfol del Palau de 
Congressos de La Llotja de Lleida i serà conduït per Laura Sánchez, consultora en 
Estratègia de Màrqueting i Comunicació, docent i conferenciant i vicepresidenta de 
PIMEC Lleida.  

Es tracta d’un acte solidari i les donacions que es recullin aniran destinades al 
programa emppersona-segona oportunitat de la Fundació PIMEC, un servei 
d’acompanyament a les persones empresàries i autònomes que es troben en situació 
d’atur o en serioses dificultats.  

 

Més informació: https://www.lleidaempresa.cat/Acte2022/  
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PROGRAMA 

16 h Obertura de portes 

16.30 h Benvinguda 

Sr. Jesús Torrelles, president de PIMEC Lleida 

Sr. Paco Cerdá, tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica de la Paeria de 

Lleida 

Sr. Xavier Caufapé, conseller territorial de la Fundació PIMEC 

16.45 h Conferència principal  

Sra. Mónica Mendoza, experta en Desenvolupament Personal, Motivació i Vendes 

17.30 h Espai per a preguntes del públic a la ponent 

17.50 h Pausa cafè  

18.15 h Taula d’experiències empresarials 

Sr. Joan Folguera, fundador i CEO d'Ingroup 

Sra. Sandra Sabaté, CEO del Grup Macao 

Sr. Jordi Querol. director general d’Unipreus 

Debat i reflexions amb el públic assistent 

19.30 h Lliurament dels reconeixements als socis més antics de PIMEC Lleida 

19.40 h Cloenda institucional: 

Sr. Antoni Cañete, president de PIMEC 

Sr. Bernat Solé, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida 

Il·lm. Sr. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida  

Il·lm. Sr. Miquel Pueyo, paer en cap de Lleida 

20 h Sopar-networking a peu dret 

22 h Fi de la jornada 
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