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GlobaLleida funcionarà a ple rendiment al
gener i tindrà quatre centres d’activitat
El consorci públic GlobaLleida, l’organisme més
important de creació d'ocupació i promoció
econòmica de les Terres de Lleida, que impulsen
el conjunt de les institucions territorials, funcionarà a ple rendiment l'1 de gener de 2012,
la seu social serà a l'edifici d'oficines situat
entre La Llotja i Mercolleida i la plantilla serà
integrada per 85 persones. Les entitats dels
cinc organismes públics que formen part del
consorci desapareixeran i s’organitzaran conjuntament en quatre centres d’activitat: el
Centre d’Emprenedoria Empresarial per generar empreses noves i ajudar les pimes; el Centre
de Projectes Estratègics i Territorials per donar
facilitats a projectes municipals i comarcals,
sectorials i internacionals; el Centre d’Infraestructures Estratègiques per potenciar el Parc
Científic de Gardeny i els polígons industrials
de la ciutat, i el Centre de Talent i Ocupació,
per retenir a Lleida persones amb molt de talent
i ajudar els aturats amb cursos de formació.
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Premis al Foment de la
Cultura Emprenedora

EL GRUP D’EMPRENEDORS PREMIATS. © CONSORCI PROMOCIÓ ECON.

L’Auditori del Campus de Cappont va acollir l’acte de lliurament
de premis Foment de la Cultura
Emprenedora 2010, que incloïen
la VI edició dels Premis a les Millors Idees Empresarials de Joves
de les Terres de Lleida, la V edició
dels Premis a les Millors Idees
Empresarials Universitàries de
les Terres de Lleida i l’XI edició
del Concurs Iniciativa Empresarial

de l’Ajuntament de Lleida. Els
projectes Ecoxigen i el Racó
d’Escarp van ser els guanyadors
del Concurs d’Iniciativa Empresarial del Consorci de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Lleida. Els tres premis tenen com
a finalitat fomentar la cultura
empresarial entre els estudiants
universitaris i els dels instituts
d’educació secundària de Lleida.

