Nota de premsa

Ricard Vizcarra, nou president de PIMEC Joves Lleida
Treballarà per “portar els problemes, les necessitats i les propostes dels
joves empresaris davant de les administracions i els poders de decisió”
Lleida,
Lleida , 16 de juny de 2016.
2016 Ricard Vizcarra, confundador
d’Ecostudi i Punt Eco, ha estat designat nou president de
PIMEC Joves Lleida (@pimecjoves) després que el Comitè
Executiu de la patronal hagi aprovat el seu nomenament.
Vizcarra agafa el relleu d’Álvaro Perera, que deixa el càrrec
després de quatre anys de mandat, tot i que seguirà formant
part de la comissió de PIMEC Joves Lleida.
Ricard Vizcarra, nascut a Igualada l’any 1981, és llicenciat en
Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de
Barcelona (2004) i tècnic superior en Prevenció de Riscos
Laborals per ECA (2010). Al llarg de la seva trajectòria
professional s’ha especialitzat en medi ambient, sostenibilitat i
responsabilitat social.
Destaca pel seu caràcter emprenedor i per la seva vinculació amb el món associatiu.
Des de l’any 2012 és vocal de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya, i membre de la junta de l’associació ecologista Ecosuma.
L’any 2015 va ser nomenat Patró de la Fundació Lleida 21, fundació privada creada el
2001 per l’Ajuntament de Lleida per desenvolupar, fomentar i impulsar la participació
de la ciutadania, les entitats i els agents socials de Lleida en projectes i iniciatives de
sostenibilitat, com a instrument de desenvolupament de l'agenda 21 local.
El nou president de PIMEC Joves Lleida afronta aquesta nova etapa “amb il·lusió i amb
la voluntat de transmetre el seu esperit emprenedor als joves lleidatans i de treballar
per portar els problemes, les necessitats i les propostes dels joves empresaris davant
de les administracions i els poders de decisió del territori”. Aposta per cohesionar les
empreses de Lleida i donar veu i suport als joves empresaris que inicien un negoci, així
com als que donen continuïtat a l’empresa familiar. Vizcarra també ha volgut destacar
la bona feina de l’Álvaro Perera al capdavant de PIMEC Lleida durant els darrers quatre
anys.
PIMEC Joves Lleida dóna suport i atorga representació als joves empresaris i
emprenedors de la demarcació davant els agents polítics, socials i econòmics. També
defensa les necessitats d’aquest col·lectiu d’empresaris i cerca d’incentivar debats i
trobades per tal que s’estableixin contactes entre els assistents.
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