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Lleida ja és una ciutat cardioprotegida
• T renta-nou desfibril·ladors en edificis públics, pavellons i espais municipals

Presentació de la campanya “Ajuntament de Lleida-Espai Cardioprotegit”. © Hermínia Sirvent

Lleida tindrà 39 desfibril•ladors en
diferents edificis públics, pavellons i espais municipals que protegiran tant els
treballadors com els visitants gràcies
a la campanya “Ajuntament de LleidaEspai Cardioprotegit”, que impulsen
la Paeria i l’Obra Social de “la Caixa”.

Els aparells s’han instal·lat a la zona
d’entrada o recepció del públic.

mació de base en Suport Vital Bàsic i
DEA a prop de 200 treballadors.

A més, hi ha 9 desfibril•ladors portàtils que es desplaçaran als actes multitudinaris que se celebrin a la ciutat.
En el marc de la campanya es farà for-

La Paeria coordina també cursos de
formació per a infants de 10 a 12 anys
dels diversos centres escolars perquè
aprenguin a usar els desfibril•ladors. •••

•O
 nze firmes participen en un programa d’acceleració empresarial de GlobaLleida
Aquest programa posiciona Lleida per ser escollida l’acceleradora
d’ACC10 en el programa Catalonia
Star-up en el territori lleidatà i ser una
de les sis acceleradores que ACC10
implementa a Catalunya. Les onze
empreses que seguiran el programa

GlobaLleida

Suport al creixement de les empreses

Projecte per reforçar
l’expansió del negoci i
fer més competitives les
societats lleidatanes

Reunió de representants de la Paeria, la Diputació de Lleida i GlobaLleida. © H. Sirvent

GlobaLleida ha presentat un programa d’acceleració empresarial per
donar suport al creixement i la solidesa financera en empreses que ja
estan consolidades. Onze empreses
de Lleida participaran en aquest programa, que tindrà tres mesos de dura-

da i actuarà sobre els aspectes clau de
l’empresa per reforçar la seva expansió i ser més competitiva, com la gestió estratègica del model de negoci,
l’estratègia de venda, el finançament,
la formació jurídica, la internacionalització i la negociació.

–n’hi ha set en llista d’espera– ocupen
un total de 342 treballadors amb una
facturació global de 26 milions d’euros
en l’exercici 2013. D’aquestes, quatre
pertanyen a vivers de la xarxa (del
Ceeilleida, el Parc i el CEI Val d’Aran).
Durant el programa es fa un seguiment individual perquè cada empresa
pugui dedicar-se a l’estratègia i identificar el seu creixement. •••
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