CICLE DE JORNADES
EMPRESARIALS
CLAUS PER A L'ÈXIT ALS NEGOCIS

7 DE JUNY DE 2022
DE 14:00 A 17:30
AEROPORT LLEIDA - ALGUAIRE

Programa
14.00 Benvinguda autoritats
14.15 - 15.30 Dinar
15.30 - 17.30 Taula rodona debat "Bones pràctiques en

Bones pràctiques en logística
Dinar debat - taula rodona

logística"

Ponents
Isidre Gavin , director general
d’infraestructures de Generalitat
de Catalunya
Miguel Cerdà , Vicepresident
Stadler Rail Valencia
Xavier Morante , CEO Transits i
Duanes el Segre SA
Elisabet Alier , presidenta d'Alier
Josep Servetó , president de
Serveto
Lidia Simon , CEO de Perfumeria
Internacional

INSCRIPCIONS
OPCIONS

La confluència de trànsit del corredor mediterrani amb el del
corredor de l'Ebre, representa un volum per el negoci del
transport de 335.000 tones diàries, aproximadament. L'estudi
de Ferrmed posa sobre la taula que calen inversions en la
infraestructura que depèn de l'Estat, que permetin disposar
d'ample de via europeu i evitar els colls d'ampolla a l'eix
Mediterrani.
Per tant, el sector logístic requereix d'infrastructures que li
permetin connexions àgils i efectives, al temps que espais
industrials amb capacitat i instal·lacions adequades.
A Lleida, actualment coexisteixen 13 polígons industrials,
amb la previsió de que el polígon de Torreblanca Quatre
Pilans pugui iniciar les obres de la primera fase amb 240
hectàrees a principis de 2023 per donar cabuda a totes les
empreses ho requereixin.
La Regidoria de Promoció Econòmica i Emprenedoria de
l'Ajuntament de Lleida, amb el servei hola empresa! , dona
suport i canalitza tots els serveis de valor afegit per a les
empreses susceptibles d'instal·lar-se a la ciutat.

1. D I N A R I N C L Ò S : p r e u 4 0 € a a b o n a r i n s i t u
2. CAFÈ - TAULA RODONA gratuït
AFORAMENT LIMITAT

www.promocioeconomica.paeria.cat

