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L’economia de Lleida va tancar el 2018 amb creixement en tots els sectors econòmics i la indústria dóna mostres de
fortalesa al crear un de quatre nous llocs de treball a la província, un sector que sol generar llocs de treball de qualitat.
Aquests són només alguns dels apunts positius de la ‘Memòria Econòmica de Catalunya’ presentada ahir a Lleida
economia anàlisi

La indústria crea un de cada quatre nous
llocs de treball de Lleida i de qualitat
Les Cambres de Comerç confien en una millora del PIB per sobre del 2% aquest any
e.m.m.

❘ lleida ❘ El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume
Saltó, va inaugurar la presentació de la memòria destacant,
entre altres, el creixement del
sector de la construcció, l’últim
que s’ha incorporat a la recuperació. Per segon any consecutiu, tots els sectors econòmics
de Lleida van tancar l’exercici
amb dades en positiu.
La directora de l’estudi del
Consell de Cambres de Catalunya, Carme Poveda, va destacar el “significatiu” creixement de l’economia de Lleida
l’any passat, que va estimar en
un 2,5%, malgrat que va ser
inferior al de 2017 (vegeu SEGRE del dia 6). El registre és
inferior a la mitjana catalana,
però perquè l’economia local
té un component anticíclic atesa
la gran importància del sector
agroalimentari. Això es tradueix també en menors caigudes
en moments de crisi.
Poveda va remarcar que la indústria, un sector que sol crear
ocupació de qualitat, va generar
1.100 dels 4.600 llocs de treball
generats a Lleida l’any passat.
La construcció va implicar el
15% dels nous llocs de treball
i va arribar a 665, i la resta va
sorgir d’empreses de serveis.
L’agricultura es va mostrar,
per la seua part, estable. L’empenta constructora es constata
en l’augment notable de la ràtio d’habitatges iniciats per cada 10.000 habitants, que es va
multiplicar per dos, al passar
de 7 a 15 l’últim any. Lleida va
registrar, a més, el creixement
turístic més gran de les quatre
demarcacions catalanes, amb
alces a totes les seues marques.

Noves empreses
Les notícies en positiu es completen, entre altres, amb el fet
que el 2018 és el primer any de
recuperació de noves empreses
i amb l’empenta de les exportadores, que ja són 3.998 en total,
de les quals 922 venen fora de
forma regular.
Les exportacions van assolir
el rècord de 2.083 milions d’euros després de créixer un 0,3%.
En canvi, les importacions van
repuntar un 13,2% (fins als 993
milions).
El balanç exportador es pot
explicar per l’afectació de la
guerra comercial Xina-EUA i
el retrocés d’alguns sectors, com
el fructícola o el de l’oli, afectats
per la seua particular evolució
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L’economia lleidatana va créixer
l’any passat un 2,5%, segons les
estimacions de l’informe presentat ahir a la Cambra.

4.000

empreses exportadores
Lleida va acabar l’any passat
amb 3.998 empreses exportadores (+50,9%), de què 922 ho
fan de forma regular (+13,1%).

El Santander
destina 750
milions a Lleida
Carles Giribet, Jaume Saltó, Luis Herrero i Carme Poveda, ahir poc abans de la presentació.

Aposta per liderar l’Agenda 2030 en alimentació
n La cooperativa de segon
grau amb seu a Alcarràs Fruits
de Ponent, sòcia de la Xarxa
Espanyola del Pacte Mundial
de l’ONU, va plantejar ahir
a la Cambra de Comerç que
les empreses de la província
del sector agroalimentari,
acompanyades de les institucions, liderin la implantació
del compliment d’Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS) que marquen l’Agenda
2030 que, segons el seu parer, és una oportunitat per
créixer i donar una marca al
territori. El director general,
Josep Pressseguer, va dir que
en producció i preus. L’augment
de la importació es relaciona
amb la millora de la demanda
interna, és a dir, del consum i de
la inversió, que van repuntar a
Lleida el 2018.
L’anàlisi comarcal reflecteix
que l’afiliació a la Seguretat
Social va créixer l’any passat a
totes les comarques lleidatanes
tret de les Garrigues i el Pallars
Jussà, on van disminuir un 0,8%
i 1,4%, respectivament. En termes relatius, els augments més

“Lleida compleix les condicions per encapçalar i liderar
el sector agroalimentari i les
indústries que li donen servei.
Hi pot haver una oportunitat
per capitanejar i liderar la implantació dels ODS perquè ens
situï al mapa, tenim la UdL,
les cambres, Globalleida, i en-

el repte

Proposta de Fruits de
Ponent per a objectius
de desenvolupament
sostenible de l’ONU
grans es van obtenir a l’Alta Ribagorça (5,7%) i el Pla d’Urgell
(5,6%). El Segrià va generar la
meitat dels nous llocs de treball
i Aran té la menor taxa d’atur,
amb un 4,4%.
Tot i que encara no estan tancades les previsions de creixement de Catalunya per al 2019,
Poveda l’estima per sobre del
2% i Lleida podria tornar a estar alguna dècima endarrerida
davant del conjunt català.
El president de la Cambra

tenc que la Generalitat i les
entitats financeres haurien de
sentir-se interpel·lades”, va
afirmar.
Pressseguer va dir que el
pla ha de ser “exquisit i d’estrella Michelin” i que fer-ho
pot situar el territori al mapa
internacional i va augurar una
resposta positiva del consumidor. La seua proposta va
ser ben acollida pel presidents
de les Cambra de Comerç de
Tàrrega, Carles Giribert, i de
Lleida, Jaume Saltó, que va
dir que el compliment dels
ODS és un dels reptes que
s’han plantejat.
de Comerç de Tàrrega, Carles
Giribet, va tancar l’acte urgint
inversions públiques en infraestructures per retenir i atreure
tant talent com empreses a la
província.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

n El Banc Santander va
destinar l’any passat 9.000
milions d’euros a finançament d’empreses i famílies
de Catalunya, dels quals
uns 750 van correspondre
a les comarques de Lleida.
Així ho va explicar ahir a
la Cambra de Comerç de
Lleida el director territorial institucional del Banc
Santander a Catalunya,
Luis Herrero, que va recordar que a la província
l’entitat compta amb una
xarxa de mig centenar
d’oficines.

Optimisme i
confiança de les
empreses locals
n L’índex de confiança
empresarial per al tercer
trimestre de 2019 ha augmentat un 0,9% a Catalunya respecte als tres mesos anteriors, segons les
dades fetes públiques ahir
per l’Institut d’Estadística
de Catalunya. Les Cambres de Lleida són les que
tenen un augment de l’índex més elevat (3%), seguides de les Cambres de
Girona (1,5%), les Cambres de Tarragona (1,1%)
i la resta de Cambres de
Barcelona (0,7%).

