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Les escoles bressol ofereixen 677
places per al curs que ve.
p.
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L’artista Miguel Gallardo va ser
testimoni d’abusos als Maristes.
p.
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economia institucions

La Pimec presenta llista a la Cambra al no
prosperar els contactes per a una de consens

Jaume Saltó, que l’encapçala, destaca que la prioritat serà lluitar contra la fuga de talent || Una altra
patronal, la Coell, s’espera i diu que treballarà per comptar amb “la màxima representació”
òscar mirón

m. marquès / j. martí

❘ lleida ❘ Jaume Saltó, president
de Pimec, va presentar ahir
oficialment la candidatura per
liderar la Cambra de Comerç
de Lleida. Està formada per un
grup de 26 empresaris del territori –entre els quals només hi
ha una dona, Laia Rogel– i es
diu Connectem Lleida. Aquesta
presentació arriba després que
els contactes de fa unes setmanes amb la Federació de Comerç
(alineada amb l’altra patronal
lleidatana, la Coell) per intentar articular una llista unitària
no hagin prosperat de moment.
Durant l’acte, on eren presents els 26 candidats, Saltó va
afirmar que un dels problemes
que té la Cambra és la fuga de
talent lleidatà. “Cal lluitar contra la falta de talent, de manera
que s’ha de formar el personal i
aconseguir que els que se’n van
anar puguin tornar i tenir bons
llocs de feina”, va manifestar.
Va explicar que volen “la màxima representació a la Cambra”
i que el seu programa es basa en
cinc eixos. “Un és el territori.
Treballarem per promoure la
millora de les infraestructures,
les connexions amb Europa i
la millora de les telecomunicacions”, va assenyalar. Un altre
eix és el de les persones i Saltó
va detallar que “cal formar-les,
així com tenir acords amb les
escoles de negoci per tenir el
millor talent”. El tercer punt és
el comerç. “Hem d’adaptar-nos
als nous reptes de digitalització, per la qual cosa assessorarem empresaris i emprenedors

la llista
Eduard Abella: Rafh SCP
Marcel Montoy: Horfasa SL
Jordi Salud: Refisa
Francesc Clarisó: Altinco SL
Xavier Batalla: Cafés Batalla 2000, SL
Joan Carles Masot: Agro Masot SA
Francesc Teixidó: Aresté i Teixidó SL
Jordi Pifarré: Jofre Instal·lacions SL
Joan Fornés: Fornés SA
Josep Maria Rusinyol: Projectes
Urbans del Segrià SL
Estanis Grau: Control Motor
Serveis Automobilístics SL
Marc Cerón: Ilerda Serveis SA
Josep Ma Roig: Fridecal SA
Manel Llaràs: Comercial Llaràs SL
Jaume Saltó: Electrònica Saltó SL
Pompili Roiger: Dressing Balaguer SL
Joan Fernández: Celleret del Segre SL
Antonio Márquez: Templarios SA
Antoni Cudós: Cudos II SL

Jaume Saltó s’adreça als seus candidats al parc científic de Gardeny.

perquè els seus nous negocis no
morin aviat”, va subratllar, i el
va relacionar amb el quart eix
de la candidatura, que és el de
competitivitat empresarial. El
cinquè és el de la internacionalització, en el qual considera que
cal buscar oportunitats al mercat global i ajudar les empreses
que volen entrar-hi.
Per la seua part, el president
de la Coell, Josep Maria Gardeñes, va declarar ahir a aquest

diari que la seua entitat continuarà treballant “perquè les empreses que acompanyem tinguin
el màxim de representació possible a la Cambra”. Pel que fa
als motius pels quals no ha estat
possible consensuar una llista
única, es va limitar a apuntar
que “això cal preguntar-ho al
que vol presidir la Cambra”, en
una al·lusió implícita a Jaume
Saltó.
En total, hi ha 74 candida-

tures per a 28 vocalies i la votació serà telemàtica entre els
dies 2 i 7 de maig. En aquest
sentit, Saltó va vaticinar “més
participació”.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Josep Ignasi Martí: Consulting
Economia Local SL
Ricard Vizcarra: Ecostudi Sima SLP
Jordi Calvís: Kreum SA
Borja Solans: Casas
Asesoramientos y Servicios SA
Josep Antoni Giné: Ilerna SL
Laia Rogel: AP! Lleida Associació
Professional d’Empresàries
Xavier Caufapé: Lleida
Fleming Cultura SL

itmar fabregat

amado forrolla

Cau una branca a l’accés a la Seu Vella ■ Una branca d’un arbre es
va desplomar ahir a l’accés a la Seu Vella i el personal d’Aspros,
que porta el manteniment de jardins, la va retirar.

Tancada una de les passarel·les de l’estació ■ La Paeria va precintar ahir la rampa per la qual
s’accedeix a la passarel·la pel carrer Roger de Llúria per creuar les vies del tren. Fonts municipals
van explicar que un tram està en mal estat i cal reparar-ne el paviment.

