
                                                                             Nota de premsa 

Departament de Comunicació 
premsa@pimec.org 
934964511 

 

Lleida Empresa 2019 

Més de 400 persones empresàries i autònomes 

participen a la gran jornada de les pimes de 

PIMEC Lleida  

Josep González, president de PIMEC, ha celebrat que s’avanci cap a la formació d’un 

govern i reclama agilitat als partits a l’hora de posar en marxa mesures econòmiques i 

empresarials necessàries.   

El president de PIMEC Lleida, Jaume Saltó, destaca l’èxit d’aquesta segona edició del 
Lleida Empresa, un espai on empresaris i autònoms del territori han generat noves 
sinergies, que enguany s’ha centrat en la gestió i retenció del talent. 

Lleida, 14 de novembre de 2019. El Palau de Congressos de La Llotja de Lleida ha 

acollit avui la gran trobada de les pimes impulsada per PIMEC Lleida sota el nom ‘Lleida 

Empresa 2019’ i centrada en la gestió i la retenció del talent dins les empreses. Es tracta 

de la segona edició d’aquest esdeveniment, que enguany ha estat conduït pel periodista 

Lluís Caelles, i la qual s’han inscrit 400 empresaris i empresàries i persones autònomes. 

També han participat diferents personalitats com el president de la Diputació de Lleida, 

Joan Talarn, el subdelegat del Govern a Lleida, Josep Crespín, el delegat de la 

Generalitat a Lleida, Ramón Farré, i representants del consistori lleidatà.  

En la seva intervenció, el president de PIMEC i de la Fundació PIMEC, Josep González, 

ha recordat que aquesta jornada és a més un acte de solidaritat empresarial en 

col·laboració amb el programa ‘Emmpersona’ de la Fundació PIMEC sobre la segona 

oportunitat: “A Lleida, en el darrer any, diferents persones empresàries han pogut 

tenir una segona oportunitat gràcies a la Fundació PIMEC, que treballa per una 

manera de fer i ser empresa on  les persones són l’element central i sota el 

paraigua dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l’Agenda 2030 

de les Nacions Unides”. 

En declaracions als mitjans de comunicació, Josep González ha celebrat que els partits 

avancin cap a la formació d’un govern estable, i ha reclamat agilitat a les formacions 

polítiques a l’hora de posar en marxa mesures econòmiques i empresarials necessàries, 

tal com “reduir els costos energètics, un règim sancionador contra la morositat, 

menys pressió fiscal per a les empreses, etc.”. 

Per part seva, el president de PIMEC Lleida, Jaume Saltó, ha destacat que “a Lleida, 
les pimes són el motor de l’economia i un gran actiu”. “Des de PIMEC Lleida  
ajudem, defensem i representem tant pimes com autònoms i treballem per millorar la 
seva competitivitat i solucionar els seus problemes. L’any passat vam parlar de 
transformació digital i en aquesta edició de talent”, ha afegit després d’explicar que 
Lleida Empresa 2019 és un espai on els empresaris i empresàries de les micro, 
petites i mitjanes empreses del territori, així com el col·lectiu de treballadors 
autònoms, han pogut compartir experiències i generar noves sinergies, tot 
fomentant el networking. 
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Durant la trobada, PIMEC Lleida ha reconegut les empreses sòcies més antigues de la 
patronal al territori: Promisol SA, Altinco SL, el Centre de formació Versailles SL, Arts 
gràfiques Bobalà SL, i el Centre integral FP Ilerna SL. D’altra banda, l’acte ha comptat 
amb la participació de l’empresària Pilar Jericó, que ha fet una conferència sobre la 
mentalitat del canvi a les empreses a l’hora de comprometre el talent: “com a 
professionals hem d’adaptar-nos a tots els entorns i la gestió del talent està 
relacionada amb aquesta mentalitat de canvi. El millor talent és el que s’adapta als 
canvis”. 

Finalment, ha tingut lloc una taula rodona sobre casos d’èxit d’empreses lleidatanes, 
amb la participació del CEO i fundador d’Ilerna Online, Jordi Giné; la directora de les 
botigues BonÀrea Agrupa, Teresa Alsina; el president de RODI Motor Services, Josep 
Esteve; i el director executiu de Marlex, Àlex Sanabras.   
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