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S’aprova la
concessió de 15
microcrèdits
per a dones
emprenedores
LLIURAMENT DELS
MICROCRÈDITS EN EL
SALÓ DE PLENS DE LA
PAERIA. © H. SIRVENT

La Junta de Govern Local va aprovar la concessió de 15
microcrèdits per a dones emprenedores per un valor total
de 178.000 ¤. El seu objectiu és afavorir l'autoocupació
femenina i la creació d'empreses promogudes per dones.
L'import màxim dels microcrèdits és de 15.000 ¤, sobre el
50% de la inversió inicial, que les beneficiàries hauran de
retornar en quatre anys a un interès zero. L’Ajuntament de
Lleida compta amb una partida de 400.000 ¤ per a microcrèdits aquest any i durà a terme una segona convocatòria.

La tipologia d'empreses que han aconseguit microcrèdits en la
primera convocatòria és diversa: botiga de roba i complements
(4); venda de pa, degustació i bar (2); serveis immobiliaris,
assegurances i taxacions (1); perruqueria i estètica (1); venda
de mascotes i accessoris (1); bar restaurant (1), etc.
Cal afegir que des del 2004 fins al 2011 s’han concedit un
total de 1.318.420 ¤ destinats a finançar els projectes
emprenedors de 108 dones de Lleida.

“Activa’t al Casal!” porta
les activitats als barris

TALLER “POSTURA I VITALITAT”. © DRETS CIVILS, COOPERACIÓ I IGUALTAT

El programa d’activitats de
l’“Activa’t al Casal!” per al curs
2011-2012, que s’impulsa des
del Casal de la Dona, té com a
novetats el taller “Descobrint
fortaleses”, posat en marxa per
potenciar la fortalesa interior
mitjançant jocs i contes populars, balls, danses i músiques,
visualització i dramatitzacions,
a partir de la tradició cultural
femenina universal. A més, sota

petició de les vocalies de la dona
i les entitats, es traslladaran
algunes de les activitats que
fins ara es feien al Casal de la
Dona als diferents barris de la
ciutat. Una altra de les novetats
destacades és la creació del
butlletí mensual “Infoactiva’t”.
A mitjan octubre es va iniciar la
quarta edició d’“+Activa’t”, programació trimestral de cursos
i tallers de breu format.

