
Les empreses exportadores de 
Lleida ja són més de 900 tot i que 
les vendes només pugen un 0,3%
La indústria crea un de cada quatre llocs de treball mentre que 
la demarcació lidera el creixement del turisme a tot Catalunya

Carme Poveda va presentar 
ahir a la Cambra de Comerç 
de Lleida la Memòria 
Econòmica de Lleida 2018, 
de la qual és coordinadora i 
directora. L’informe destaca 
l’increment d’empreses 
exportadores a Lleida, 
que arriba a les 900, i el 
resentiment econòmic en 
els principals sectors fruit 
de la guerra comercial entre 
EE.UU. i Xina.

L’acte el va presidir Jaume Saltó, 
president de la Cambra de Co-
merç de Lleida, i van assistir-hi 
Carles Giribert, president de la 
Cambra de Comerç de Tàrrega, i 
Josep Presseguer, el director ge-
neral de Fruits de Ponent. 

El 2018, els sectors amb mi-
llors resultats van ser la indústria, 
seguida de la resta de serveis i la 
construcció, ambdós amb saldos 
similars. Per contra, l’evolució ex-
perimentada pel comerç els da-
rrers tres anys denota símptomes 
d’estancament.

El nombre d’empreses ex-
portadores, explica Poveda, va 
crèixer un 13% en el darrer any i 
va superar les 900, convertint-ho 
en un xifra màxima històrica tot 
i el descens dels dos principals 
sectors exportadors: les fruites i 
els llegums i els greixos i l’oli. Les 
exportacions de carn i de pinsos 
animals, però, van augmentar un 
10,6% i 11,8%, respectivament. 
Amb això, les exportacions totals 
de la demarcació van crèixer lleu-
gerament en un 0,3%.

“Les dades són bones, però 
hem d’estar alerta perquè es no-
ta un cert alentiment”, va mani-
festar Saltó, i va afegir que “les 
exportacions ens preocupen 
perquè els dos grans sectors han 
baixat, però és un problema del 
context de la guerra comercial 
entre EE.UU. i Xina, i hem de mi-
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Una gestió 
sostenible de 
les empreses, 
el nou repte 
per al futur

rar que s’estabilitzi”. 
Giribert, el president de la 

Cambra de Comerç de Tàrrega, 
va manifestar que el resentiment 
“pot ser circumstancial i momen-
tani, però com que el conjunt de 
l’economia lleidatana creix, no 
ens hem de preocupar”.

Poveda va voler destacar tres 
fites importants assolides en el 

darrer any: la demografia, que ha 
deixat de caure tot i que només 
ha augmentat un 0,1%, la capaci-
tat de la indústria per crear llocs 
de treball (1 de cada 4) i l’incre-
ment del sector turístic, que ha 
convertit Lleida en la demarcació 
de Catalunya que més ha crescut 
en número d’estades hoteleres a 
nivell turístic.

El número de viatgers a les Te-
rres de Lleida va augmentar l’any 
passat un 12,7% fins als quasi 
315.000, i a la Val d’Aran un 9,9% 
fins als pràcticament 250.000 tu-
ristes. A Pirineus, l’augment tam-
bé va ser positiu amb un 1,1% de 
viatgers, però l’increment s’ha 
moderat més que el de 2017, on 
es va situar en l’11,7%. En turisme 

rural, a Terres de Lleida pràctica-
ment es va estabilitzar el nombre 
de viatgers mentre que als Piri-
neus va crèixer un 5,9%.

Pel que fa a les afiliacions a 
la Seguretat Social, durant 2018  
van augmentar a totes les comar-
ques de la província menys a les 
Garrigues i al Pallars Jussà on van 
disminuir un 0,8% i 1,4%, respec-
tivament. En termes relatius, els 
augments més elevats són a l’Alta 
Ribagorça (5,7%) i al Pla d’Urgell 
(5,6%). La comarca del Segrià és 
la que registra el major increment 
en valor absolut amb 2.240 llocs 
de treball més, el que es tradueix 
en una aportació de quasi la mei-
tat de les afiliacions totals crea-
des a Lleida el 2018. 

Quant a les taxes d’atur regis-
tral a les comarques, aquestes se 
situen entre la mínima del 4,4% 
a la Val d’Aran i la màxima de 
l’11,9% al Segrià. Lleida continua 
sent la demarcació amb la taxa 
més baixa, un 10,4%.

EXPORTACIONS 
El número d’empreses 
exportadores va crèixer 
un 13% tot i el descens 
dels dos principals sectors 
exportadors: el de les 
fruites i els llegums i el 
dels greixos i l’oli.
FITES ASSOLIDES 
La demografia de Lleida va 
deixar de caure tot i que 
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va crèixer només un 0,1% 
i el sector industrial va 
generar un de cada quatre 
llocs de treball
TURISME 
L’increment del sector 
turístic converteix Lleida 
en la demarcació catalana 
que més va crèixer 
en número d’estades 
hoteleres turístiques.

AFILIACIONS 
El 2018 van augmentar 
les afiliacions a la 
seguretat social a totes les 
comarques menys a les 
Garrigues i al Pallars Jussà, 
on van disminuir un 0,8% i 
un 1,4%, respectivament.
ATUR 
Lleida continua tenint la 
taxa més baixa, un 10,4%.

La Memòria Econòmica de 
Lleida 2018 dedica un mo-
nogràfic a l’Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS), apro-
vats per les Nacions Unides 
l’any 2015 i que busquen la 
sostenibilitat empresarial. 
Fruits de Ponent és una de 
les empreses adherides i Jo-
sep Presseguer, el seu direc-
tor general, creu que és “una 
oportunitat per generar un 
canvi en el sector industrial” 
i que no té a veure en els re-
cursos que un té sinó en “el 
convenciment” de que el 
seu compliment “millorarà el 
rendiment de l’empresa”.
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