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Connectem Lleida
“Connectem Lleida”, dues paraules que ens permeten resumir
el treball que volem fer des de
la Cambra de Comerç de Lleida
durant els propers quatre anys.
Aquest és el lema que vàrem
escollir un brillant equip d’empresaris lleidatans plens d’il·lusió
i entusiasme en acceptar el repte
de substituir un president com en
Joan Simó, un homenot lleidatà
–utilitzant el concepte espriuà–
que ha estat al capdavant de la
institució durant 28 anys. El nou
equip pretén doncs “treballar per
aportar una nova visió a una institució nascuda el 1887 i que aixopluga bona part del comerç , la
indústria i els serveis de les terres
de Lleida”.
Hem tingut la sort de poder incorporar al nou equip tots els companys empresaris en unir d’altres
organitzacions empresarials. En
els cinc mesos que ja han transcorregut, m’agradaria destacar
la seva implicació i dedicació ja
que ens aporten la seva visió dels
diferents sectors als que estan
vinculats i el seu entusiasme i interès en fer de la Cambra la veritable casa del empresariat lleidatà on tothom si senti ben rebut.
Com es pot veure, tenim com a
principi sumar i no restar i per
això volem generar un front comú que incorpori tots els agents
econòmics i socials perquè el nou
projecte que tenim al cap prou
s’ho val. Hem de guanyar autoestima pel nostre territori i buscar
on calgui noves oportunitats econòmiques que no només
consolidin el teixit empresarial sinó que el
facin créixer. Per a ferho hem de poder identificar els punts forts que
tenim, perquè els tenim, i definir
una estratègia prou solvent com
per a superar tots els reptes que
tenim al davant.
No podem obviar que la conjuntura econòmica global
està marcada avui per fets
que també impactaran a Lleida i a les nostres empreses. Parlo
de la guerra d’interessos pel lideratge en el món tecnològic entre
Xina i els Estats Units; d’una Europa que sembla no tenir mas-
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sa clar el seu futur i que avui no
és capaç de liderar un canvi de
model social tan necessari com
estratègic. La població europea
envelleix i el creixement de l’economia europea s’alenteix. Cal ser
capaços de treballar amb aquestes incògnites sobre els nostres
caps com una autèntica espasa
de Dàmocles.
Avui per avui, ningú dubta que el
model de negoci canvia a passes
de gegant de la mà de la tecnologia. Uns canvis que en ocasions
no som capaços ni d’intuir. Paraules com Big Data, intel·ligència
artificial, robotització, fabricació
additiva, la visió artificial, tecnologia 5G, biotecnologia, nanotecnologia i un llarg etcètera su-

posaran canvis disruptius en el
model de societat que coneixem.
Els nous reptes tecnològics implicaran nous perfils professionals i
això vol dir reciclatge però també nova formació. L’empresa que
no tingui personal amb l’especialització necessària en patirà les
conseqüències. I això interpel·la
a tothom: empresariat i personal.
Lleida haurà també de batallar
amb l’amenaça del despoblament que és ja un fenomen global. La tendència a la concentració de persones en les grans
megalòpolis on tenen accés amb
més oportunitats de treball (no
sempre millors) és un repte al
que cal plantar cara. I per fer-ho
hem de poder disposar de les
infraestructures adequades que
puguin acollir població però també talent perquè avui la tecno-

logia ens permet treballar lluny
dels centres de treball. Es tracta
d’una aposta per la qualitat de vida en l’entorn rural sense renunciar al que ofereix la ciutat. Hem
d’aconseguir l’atractivitat necessària perquè el nostre jovent de
talent es vulgui instal·lar a la nostra ciutat i en el nostre territori i
no tingui que cercar oportunitats
de feina en d’altres indrets. Si veritablement volem créixer necessitem d’aquest talent en les nostres empreses i organitzacions.
Com he dit abans, des de la Cambra ens agradaria treballar amb
totes les institucions i agents
econòmics que vulguin acompanyar-nos per convertir aquestes
amenaces en oportunitats. Estem
convençuts que ara és el moment
de fer-ho. Si ens connectem, ho
aconseguirem!

