NOTA DE PREMSA

#ImpulsemLleida
Les comarques de Lleida podran aprofitar al màxim
el Pla de Recuperació amb el ajuts de la UE, si és el
sector privat qui lidera la transformació econòmica,
amb el suport de les administracions
La Fundació ICG va organitzar una jornada per debatre sobre els fons europeus de recuperació
que ha anunciat la Unió Europa per tal de paliar els efectes econòmics de la pandèmia, quin és el
Pla de recuperació del Govern de l’Estat, com es distribuiran aquests recursos, com s’haurien de
gestionar des dels diferents territoris, i què suposaran per al conjunt de les comarques de Lleida.
Durant el debat s'ha analitzat el paper que han de desenvolupar els diferents sectors empresarials
per a l'impuls i la dinamització econòmica, així com la lluita contra el despoblament.
L'objectiu és aprofitar els recursos provinents de la Unió Europea, tant per a la transformació
digital com per a la reindustrialitzacio i la captació de noves empreses dels sectors de les energies
renovables i la mobilitat sostenible, el que ens obre un ventall de possibilitats i d’oportunitats per al
desenvolupament rural i territorial de les comarques de Lleida.
L'acte sota el títol #ImpulsemLleida, la ditsribució dels fons europeus de recuperació, es va
celebrar a la Llotja de Lleida, convocat pel Grup Compromesos amb el Futur de Lleida, que
promou la Fundació ICG. A la trobada, hi van assistir més de 200 persones, amb una nodrida
participació de representants de les administracions, sector empresarial, societat civil i
universitària, entre d'altres.
La jornada es va desenvolupar amb dues parts. En la primera part, es va comptar amb el secretari
general d'Industria i PIME del govern de l'Estat, Raül Blanco, que va assegurar que «estem davant
d’una oportunitat única. La indústria de Lleida, amb sectors com l’agroalimentari o el de les
tecnologies de la informació, té empreses i capacitat per aprofitar al màxim les partides del Pla de
Recuperació Econòmica i Resiliència que impulsa el Govern de l’Estat a través dels fons de la
Unió Europea».
En aquest sentit, Blanco va assegurar que les comarques de Lleida podran aprofitar al màxim el
Pla de Recuperació amb el ajuts de la UE, si és el sector privat qui lidera la transformació
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econòmica, amb el suport de les administracions i va afegir que l'Estat preveu convocar per al
proper mes de juliol les primeres línies del Pla de recuperació de la Unió Europea.
Durant la seva presentació, Blanco va destacar que «la clau d’aquest pla de recuperació és
mobilitzar i madurar projectes d’inversió que accelerin la doble transició ecològica i digital. També
ha informat que al final d’enguany es recuperaran els nivells d’activitat previs a la pandèmia. En
aquesta línia, ha esmentat que per al capítol de política industrial ‒que aplega la digitalització dels
sectors estratègics, la modernització i sostenibilitat de la indústria, i la modernització del sistema
de gestió i tractament de residus‒ hi ha una partida global de 3.782 milions d’euros, mentre que
per al capítol d’impuls a la PIME ‒que inclou l’increment de la mida de les empreses, facilitar la
creació d’empreses, millorar el clima de negocis i guanyar competitivitat‒, la partida és de 4.894
milions d’euros.
La segona part de l'acte va consistir en la celebració d'una taula rodona amb representants de
diferents sectors per tal de conèixer la situació actual i quines actuacions s’haurien de dur a terme
per a una millora en la competitivitat, una modernització de l’economia i una transformació digital
del conjunt de territori.
La taula rodona va ser moderada pel periodista de TV3 Lluís Caelles, i va comptar amb la
participació de Maria Casòliva (empresària agrària i emprenedora), la Dra. Olga Martín-Belloso
(vicerectora de Recerca i Transferència de la UdL i una autoritat en tecnologia dels aliments), el
doctor Ferran Badia (vicerector de política institucional i pnlanificació estratègica de la UdL i expert
en digitalització), Josep Grau (empresari i membre de Compromesos amb el Futur de Lleida) i
Antoni Siurana (president de la Fundació ICG).
A la taula rodona, Maria Casòliva ha destacat que «el camp està vivint una nova revolució amb
l’agricultura 4.0» i ha reclamat més inversió en innovació i tecnologia als sectors agrícola i
ramader i, per extensió, a la indústria agroalimentària, «encarant-ho sobretot cap a una producció
sostenible i ecològica, en consonància amb les polítiques mediambientals de la UE, el que ens
facilitarà l’obtenció d’ajuts».
El doctor Ferran Badia ha reflexionat sobre la transformació digital del territori, a través del
desplegament arreu del 5G i de la fibra òptica per competir econòmicament amb igualtat
d'oportunitats amb les urbs i les seves àrees d'influència, mentre que la doctora Olga MartínBelloso ha posat de relleu la importància respecte a la investigació dels aliments i el fet de
potenciar el talent de casa per revolucionar la nostra indústria agroalimentària
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Per la seva banda, Josep Grau, que ha incidit en el creixent protagonisme de l’economia verda i
circular, les energies renovables i la mobilitat no contaminant, ha insistit en «la necessitat vital de
captar empreses netes i sostenibles», tot recordant que «el nostre territori és idoni per acollir la
primera fàbrica estatal de bateries elèctriques per a vehicles, el que també seria un imant per
atreure altres empreses vinculades amb els valors de la sostenibilitat».
Finalment, el president de la Fundació ICG, Antoni Siurana, va explicat que «aquest debat vol
aportar nous suggeriments i reforçar els projectes ja presentats per les institucions del nostre
territori per a l'impuls i la dinamització econòmica i la lluita contra el despoblament.
Siurana va assenyalar que «és imprescindible la creació de consorcis mixtes público-privats per
reimpulsar la nostra economia, tant en la producció i investigació en el sector alimentari i
agroalimentari, com en totes les altres iniciatives empresarials que apostin per una producció
arrelada en els valors de la sostenibilitat. Hem de consolidar Lleida com la capital interior de
Catalunya, hem de ser un referent. Però només ho aconseguirem si les administracions i el món
empresarial treballen plegats, colze a colze, amb unió i sintonia per assolir el nostre objectiu». En
aquest sentit, ha destacat que ha de ser el sector privat qui lideri la transformació,
reindustrialització i diversificació econòmica del territori, i va afegir que «si som una terra
equilibrada, aconseguirem revertir el despoblament al camp i a la muntanya. Aquesta és la Lleida
que volem, la Lleida de la igualtat, de les persones i de les oportunitats. Només tots units ho
aconseguirem».
Per la seva part, el president del Grup ICG, Andreu Pi, va explicar que l'objectiu de l'acte és donar
a conéixer els Fons Europeus i com seran distribüits. A més, un altre objectiu és és treballar
plegats, sumar esforços i encertar amb les solucions per fer front a un futur basat en la resiliència i
la sostenibilitat. "Aquesta és una oportunitat que no podem deixar escapar. Si la UE ens ajuda, no
ho podem desaprofitar. Tots els que tinguin projectes, han de presentar-los. Si tenim idees, si
tenim projectes, executem-los i Lleida en sortirà reforçada".
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