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Social

Èxit de la jornada d’innovació social

•A
 la sessió es fomenta la mentalitat emprenedora com a base d’accions innovadores
“la innovació social és necessària per lluitar contra
les desigualtats i les fractures socials i, per tant, per
afavorir la competitivitat
global”.

Uns 250 professionals
provinents d’entitats i organitzacions del tercer sector,
l’administració pública i la
universitat han omplert de
gom a gom el CaixaFòrum
de Lleida per participar
en la jornada “Càpsules
d’Innovació Social 2014.
Experiències, respostes i solucions”.
Es tracta d’una iniciativa
pionera a la ciutat que respon a la voluntat de donar
a conèixer i compartir experiències positives que puguin donar respostes pràctiques a la complexa realitat
social actual.
Durant la jornada es va
fomentar la mentalitat
emprenedora com a base
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d’accions innovadores i
es van presentar models
de catalitzadors d’idees i
innovadors que recullen
tot aquest potencial i, a la
vegada, actuen com a altaveus d’aquestes iniciatives i d’aquests embrions
d’innovació. Finalment, es
van posar sobre la taula al-

gunes pràctiques d’idees i
projectes innovadors que
donen resposta als problemes socials que es presenten actualment.
Contra les desigualtats
Durant la inauguració de
la jornada, el paer en cap,
Àngel Ros, va destacar que

Participació d’uns
250 professionals
d’entitats del
tercer sector,
l’administració i
la universitat
L’Ajuntament de Lleida va
presentar dues iniciatives a
la jornada, la representació
teatral “Max in love”, que
forma part d’un programa
d’educació afectivosexual,
i l’altra sobre els horts socials. •••

Reconeixement a 17 empreses solidàries
•P
 el seu suport a les associacions del tercer sector d’acció social i de cooperació
L’Ajuntament de Lleida
ha distingit com a Empresa
Solidària 2014 disset firmes
i entitats pel seu suport a
associacions del tercer sector d’acció social, de cooperació i de desenvolupament
de la ciutat.

El paer en cap,
Àngel Ros, destaca
el caràcter
humanitari de la
ciutadania i del teixit
empresarial lleidatà

L’alcalde, Àngel Ros, va
lloar el treball que les Empreses Solidàries 2014 han
dut a terme i va destacar
que “aquesta iniciativa demostra, una vegada més,
el caràcter humanitari de
la ciutadania i del seu teixit
empresarial, ja que és important establir relacions
de col•laboració entre organitzacions d’ajuda social i
altres agents de la societat”
(Ajuntament, entitats i sector empresarial).

Les disset firmes lleidatanes guardonades com
a Empresa Solidària 2014
han estat Afrucat (Associació Empresarial de Fruita
de Catalunya); Grup Arilfruit; McDonald’s; Finca
Josep Roqué Bosch; Trèvol
Lleida; Xtrategics; Autocars Gamón; Romero Polo;
Magda Ballester Comunicació; Pastisseria Marquès;
Tallers A. Miquel-Linde; Clínica Chela Implantologia;
Autocars Carretero Gimé-
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nez; Associació Provincial
d’Empreses Tecnoelèctriques, d’Aigua i Gas, Calefacció i ACS, Climatització i
Fred; Cedis Joguines; Fundació Salut Mental Ponent,
i Farmàcia Peña Sàez.
L’acte de lliurament dels
premis es va fer coincidir

amb la commemoració el
20 de febrer del Dia Mundial de la Justícia social, que
promou la igualtat entre les
persones, evitant qualsevol
tipus de discriminació per
raons d’edat, de gènere, de
raça, d’ètnia, la cultura, la
religió o l’existència d’algun
tipus de discapacitat. •••
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