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Impuls d’una entitat de capital risc

•G
 lobaLleida aposta per la primera societat d’aquest tipus a la demarcació de Lleida
GlobaLleida ha aconseguit cobrir
amb aportacions de l’empresariat i de
la societat civil el milió d’euros que es
necessita de partida per impulsar la
que seria la primera entitat de capital risc d’aquesta demarcació. Lleida
és l’única província catalana que no
disposa de cap societat d’aquestes
característiques, que tenen com a objectiu invertir en empreses en fase de
creixement.

Partint de l’aportació d’1
milió d’euros, Lleida podrà
rebre de l’ICF el 2014 el doble
de fons que ha captat
Des de GlobaLleida s’ha qualificat
d’èxit la resposta del món empresarial
de Lleida i de la societat civil, ja que
també s’han fet donacions individuals.
Els interessats havien d’aportar entre
50.000 i 100.000 euros. Es preveu que
a primers del 2014 es llançarà una

L’alcalde, el cap de l’oposició i els agents econòmics van signar el pacte per a l’ocupació. © H. S.

convocatòria de l’Institut Català de
Finances i Lleida, partint d’aquest milió d’euros mínim, podrà rebre de l’ICF
el doble del fons que ha captat. En
menys d’un any, GlobaLleida ha donat

servei a un miler d’emprenedors, entre
cursos, formació i assessorament, i ha
propiciat la creació de 23 empreses.
Per al 2014 GlobaLleida mantindrà un
pressupost de 750.000 euros. •••

Suport als joves i les dones emprenedors
• F oment a l’activitat econòmica i a la creació d’ocupació entre els dos col·lectius
L’Ajuntament de Lleida i
GlobaLleida col·laboraran en
l’impuls de l’emprenedoria
de dones i joves, com va
quedar reflectit en el conveni
signat pel paer en cap, Àngel
Ros, i el president executiu
del Consorci GlobaLleida, Ramon Roca.
L’alcalde va comentar que
la Paeria fomenta l’activitat
econòmica i la creació
d’ocupació amb incidència
entre els col·lectius de joves i
de dones, perquè són els qui
més pateixen les conseqüències de l’atur.
Ros va recordar la tradició
que l’Ajuntament té en els
projectes de microcrèdits a
l’autoocupació de la població femenina i juvenil i també en els vivers d’empreses.

Per això, considera que amb
GlobaLleida s’ha d’impulsar
aquestes polítiques municipals amb eficàcia i eficiència.

Tradició de la Paeria
en la concessió de
microcrèdits i en els
vivers d’empreses
Roca va apuntar que, per
sortir de la crisi, és molt necessària la col·laboració entre els sectors públic i privat,
també entre les institucions
i hi ha d’haver gent amb ganes, amb emprenedoria.
El tinent d’alcalde Josep
Presseguer ha reforçat la
idea de concentrar esforços
amb eficiència i de posar uns
bons fonaments i estar preparats per sortir-se’n quan
sorgeixen les oportunitats. •••
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