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Creació d'un Consorci público-privat
per a la reconstrucció econòmica
i la reindustrialització de les
comarques de Lleida
El grup d’opinió Compromesos amb el futur de Lleida, que promou la Fundació ICG, proposa un gran pacte amb la creació
d'un consorci amb la participació público-privada, que englobi no només les institucions, sinó també la societat civil, grans
empreses, universitat, col·legis professionals, i el conjunt de les organitzacions empresarials (Cambres de Comerç de Lleida
i Tàrrega, PIMEC, FECOM, COELL) amb el suport de reconeguts experts en economia, perquè defineixin amb la màxima
celeritat un Pla d'Actuació per aixecar l'economia i un calendari d'execució. El Grup reforça la idea de Front Comú anunciada
per les institucions públiques lleidatanes, sempre amb l'objectiu de treballar plegats en la mateixa direcció

E

l grup d’opinió i debat Compromesos amb el
futur de Lleida, impulsat per la Fundació ICG, ha
restablert les trobades amb l'objectiu de continuar aportant plantejaments que afavoreixin l'impuls
i el creixement del conjunt de les comarques de Lleida.
En aquesta ocasió, el Grup ha celebrat una nova jornada
de treball per tal d'analitzar els efectes de la pandèmia en
l'economia lleidatana.
En el decurs d'aquesta trobada, s'ha constatat que
després d'un any de pandèmia, l'economia ha quedat
veritablement trinxada i no sabem quin futur ens espera.
Tots els sectors han quedat tocats, però en destaquen
principalment el sector turístic, l'hostaleria, la restauració, la cultura, el comerç... que han patit directament les
mesures establertes pels governs de reduir al mínim les
relacions socials com a medecina per aturar l'expansió del
virus.
D'aquesta catàstrofe global, Lleida no ha quedat exempta
i el grau d'afectació que ha provocat sobre les nostres
vides i la nostra economia ha estat colossal. A més, els
ajuts adoptats fins ara per les institucions no han estat
suficients i els diferents sectors se senten abandonats. Cal
ressaltar que deixar de banda àmbits com l'hostaleria i el
turisme afecta un gran nombre d'empreses i de llocs de
treball, però també afecta de ple els sectors productiu i de
la distribució. Així, les previsions dels experts sobre quin
acabarà sent el Producte Interior Brut de les comarques
de Lleida del 2020 no són gens optimistes i ja s'ha vaticinat que la caiguda podria ser, fins i tot, superior al 10%.
En el decurs de la reunió s'ha corroborat que en molts
sectors caldrà capgirar dinàmiques i reinventar-se si
volen sobreviure perquè el diagnòstic implica que cal
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emprendre una profunda renovació, ja que gairebé res
serà el que era, però hem de ser plenament conscients
que està en la nostra mà intentar revertir aquestes
circumstàncies i renéixer. Així mateix, s'ha analitzat que
la pandèmia ha fet revaloritzar el món rural i el conjunt
del territori per la qual cosa s'ha d'aprofitar per millorar
les infraestructures i els serveis si volem aprofitar per
capgirar l'actual tendència del despoblament.
Per invertir aquesta situació, el grup Compromesos amb
el futur de Lleida proposa un gran pacte amb la creació
d'un consorci amb la participació público-privada, que
englobi no només les institucions, sinó també la societat
civil, grans empreses, universitat, col·legis professionals i
el conjunt de les organitzacions empresarials (Cambres de
Comerç de Lleida i Tàrrega, PIMEC, FECOM, COELL, necessàries per a qualsevol pacte econòmic), amb el suport de
reconeguts experts en economia, que defineixin amb la
màxima celeritat un Pla d'Actuació per aixecar l'economia
i un calendari precís i urgent per executar-lo. Tanmateix, el
Grup reforça la idea d'impulsar un Front Comú, anunciada
per les institucions públiques lleidatanes.

Els recursos europeus
A més d'elaborar una acurada radiografia de cadascun
dels sectors econòmics afectats per la pandèmia i prioritzar les seves necessitats, el grup advoca per una reconversió i modernització de la indústria i l'economia aprofitant els recursos provinents d'Europa amb la captació
d'inversions per a generació d'energies renovables, la
implantació d'indústries vinculades a la mobilitat sostenible, i la captació de talent i empreses tecnològiques
per avançar cap a la transformació digital del conjunt del

El Grup també ressalta que per
aquesta reconstrucció econòmica cal
potenciar la relació de la Universitat
amb el conjunt d'empreses del
territori, avui insuficient, i que
es treballi per desenvolupar amb
garanties aquesta relació universitatempresa per tirar endavant grans
projectes de futur.
territori, oferint noves ubicacions alternatives a la concentració existent a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
També es posa de manifest la importància capital de
l'agroindústria, que ha estat la gran fortalesa per mantenir
una part significativa del PIB de Lleida. En aquest sentit, es
constata que la innovació i la qualitat són els eixos vitals
sobre els que pivotarà el futur del sector i, per tant, seran
claus perquè Lleida surti de la crisi.

Relació universitat-empresa
El Grup també ressalta que per aquesta reconstrucció
econòmica cal potenciar la relació de la Universitat amb el
conjunt d'empreses del territori, avui insuficient, i que es
treballi per desenvolupar amb garanties aquesta relació
universitat-empresa per tirar endavant grans projectes
de futur. Pel que fa a un dels sectors més afectats, com
és el turisme, s'ha constatat que aquest haurà d'excel·lir
en seguretat. Els turistes a l'hora d'escollir les destinacions,

ara, a més del clima, el preu o les prestacions dels establiments i del territori, tindran en
compte el seu grau de seguretat. Hosteleria, activitats turístiques, visites a monuments...
hauran de garantir una ISO, una certificació que, aconseguida mitjançant un procediment rigorós, avali que es pot gaudir sense témer al risc de contagi del virus actual o
de qualsevol altre que pugui aparèixer en un futur. Les institucions hauran d'ajudar el
sector del turisme, igual que el de la restauració, a digitalitzar-se si volen sobreviure.
Garantir una seguretat amb aforament controlat, les reserves prèvies, les cartes digitals
per evitar paper o les comandes online per garantir al màxim la higiene en la seguretat
a l'establiment són els eixos que faran que el sector sobrevisqui. Sobre el comerç s'ha
constatat que el tancament temporal dels establiments, les restriccions de mobilitat i
la por al contagi han deixat tocat part del comerç local, que ara haurà de reinventar-se
amb els valors que el van fer fort i que emanaven d'aquesta proximitat: qualitat, garantia,
servei personalitzat, digitalització, presència a internet i, si és possible, preus competitius.
La trobada de Compromesos amb el Futur de Lleida ha tingut lloc de forma virtual i ha
comptat amb la presència del president de la Fundació ICG, Antoni Siurana, que va
aprofitar per presentar els nous membres del grup:
Yasmina Vilagrasa Jiménez, advocada i sòcia al Bufet Julio Vilagrasa y Asociados.
Màster en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra. Experta
en dret corporatiu, en la redacció i negociació de contractes, i el compliance corporatiu.
Membre d'Ap Lleida, Associació d'Empresàries, Directives i Professionals.
Joaquim Matinero Tor, advocat bancari-financer&blockchain al Bufet Roca Junyent,
on és membre associat. Màster en Corporate Finance&Law a l’escola de negocis ESADE.
Diplomat en Empresarials i Llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida. Professor a la
Universitat de Lleida i professor del Master IP&IT y Màster en Tecnologia Blockchain a
l’escola de negocis ESADE. Membre de la Crypto Valley Association de Suïssa.
A la trobada també hi han participat els membres del grup, integrat per persones destacades de la vida pública lleidatana, com el mateix Antoni Siurana, Josep Grau, Víctor
Colomé, Josep Clotet, Agnès Pardell, Josep Maria Llop, Carmel Mòdol, Josep Maria
Reig, Maria Burgués, Manel Lladonosa, Montserrat Gil de Bernabé, Delfí Robinat,
Albert Reig i la col·laboració d'Eduard Algerich.
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