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La Jornada dels Economistes 2021 de Lleida destaca la 

importància de la col·laboració publico privada per 

transformar el model productiu de forma sostenible 

La 26a edició de la Jornada dels Economistes organitzada per la seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya a Lleida posa en valor les oportunitats que genera 

per a les comarques lleidatanes la col·laboració entre el sector públic i privat, 

especialment en els àmbits tecnològic i agroalimentari. 

Lleida, 18 de novembre de 2021.- Aquest vespre ha tingut lloc la 26a edició de la 

Jornada dels Economistes que organitza anualment la seu del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya a Lleida i que enguany s’ha pogut seguir des de l’Auditori 

del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida i per 

streaming. Amb el lema “L’economia i la societat post COVID-19. Cap a una 

transformació del model productiu de forma sostenible”, la Jornada dels Economistes 

2021 de Lleida ha abordat l’oportunitat de reconstruir i/o reforçar el model productiu, 

més sostenible i adequat a les noves tendències.  

Amb l’objectiu de contribuir a un diàleg fluid i fructífer entre el sector públic i privat 

davant d’aquests reptes, la jornada ha comptat amb les intervencions de referents dels 

àmbits executiu i empresarial de les Terres de Lleida. 

En primer lloc, el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, 

president del Comitè Executiu de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, 

president de Ports de la Generalitat, president d’Aeroports de Catalunya i vicepresident 

de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Isidre Gavín s’ha centrat en abordar el 

present i futur de l’Aeroport de Lleida Alguaire. Gavín ha explicat que “l’Aeroport de 

Lleida-Alguaire es configura com una plataforma industrial, tecnològica i aeroespacial” 

i ha destacat que “és un aeroport laboratori especialitzat en la formació i el 

desenvolupament tecnològic que potencia les aliances entre el sector públic, les 

universitats i les empreses, sempre amb una aposta clara per la innovació i la 

sostenibilitat”. Isidre Gavín també ha recordat que “recentment hem aprovat una 

modificació del Pla especial de l’Aeroport Lleida-Alguaire que permetrà construir un 

hangar i dos nous edificis per a formació i l’aterratge de noves start-ups en el marc del 

projecte per convertir la instal·lació en l’Aeroport Air & Space Port Lleida-Alguaire”. 

Finalment ha apuntat que “tot i que inicialment es podria catalogar l’Aeroport de Lleida-

Alguaire com una inversió fallida, hem sigut capaços de convertir-la en la més gran 

transformació industrial de les Terres de Lleida”. 

A continuació, l’enginyer aeronàutic, director de l’Àrea d’Innovació de Space 

Communications de la Fundació i2CAT i soci de la startup tecnològica Origen Studio 

Pol Guixé ha explicat els grans objectius del programa NewSpace Catalonia, del qual 

n’és assessor. Guixé ha explicat que “el NewSpace representa un nou ús de l’espai, 

una nova tecnologia, un nou conjunt de serveis i, per tant, una nova economia que 

parteix de la democratització de l’espai i de la indústria aeroespacial” i ha afegit que 

“en aquest sentit el Govern de la Generalitat de Catalunya està desplegant actuacions  



 

 

per potenciar un nou mercat i un nou teixit tecnològic que tingui un efecte 

d’arrossegament i aglutinador d’altres tecnologies, com ara la impressió 3D, la 

intel·ligència artificial, l’electrònica avançada per sensors i ordinadors, i les 

comunicacions mòbils de nova generació (IdC i 5G)”. Pol Guixé ha assegurat que 

“amb l’impuls, entre d’altres, de l’Aeroport de Lleida-Alguaire, les comarques 

lleidatanes poden ser referent del Sud d’Europa en el NewSpace”. 

Finalment, el director de Control de Gestió de Vall Companys Santiago Aliaga ha 

parlat de l’aposta del grup agroalimentari lleidatà de caràcter familiar referent en la 

indústria càrnia per la innovació i la sostenibilitat. Aliaga ha defensat que “des de Vall 

Companys treballem l’eficiència i la sostenibilitat, així com la digitalització i la innovació 

en tota la cadena des de la granja fins la taula”. D’altra banda, Santiago Aliaga ha 

explicat que “estem convençuts de les possibilitats de les alternatives a la carn  i per 

això hem creat Zyrcular Foods, productor i distribuïdor de productes de proteïna 

alternativa”. En aquest sentit ha reivindicat “la necessitat de generar una cadena de 

valor catalana per a la producció de proteïna alternativa, amb el suport dels fons Next 

Generation EU”.  

El secretari acadèmic de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de 

Lleida Jordi Moreno i el president de la seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya Josep Maria Riu han inaugurat la jornada, moderada per l’economista i 

vicepresident de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya Xavier Ticó. Jordi Moreno ha destacat que “el sistema universitari ha de 

contribuir a la innovació i al desenvolupament d’un model socioeconòmic sostenible”, 

mentre que Josep Maria Riu ha subratllat que “el futur immediat està ple d’incerteses i 

l’hem d’afrontar potenciant la col·laboració publico privada”. 

El degà en funcions del Col·legi d’Economistes de Catalunya Oriol Amat n’ha fet la 

cloenda agraint als organitzadors, ponents i assistents la seva participació. 

 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades (més de 430 dels 

quals de Lleida) i més de 1.500 societats i despatxos vinculats (una norantena dels 

quals de Lleida) dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa. Mitjançant 

l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre de formació 

i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 

www.coleconomistes.cat 

 
Per a més informació: Col·legi d’Economistes de Catalunya (Premsa i 

Comunicació) 

Clara Bassols – cecpremsa@coleconomistes.cat /620.03.74.50  

http://www.coleconomistes.cat/
mailto:cecpremsa@coleconomistes.cat

