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Lleida, ciutat d’oportunitats
geogràfica sempre a un pas
mirant al mar de Barcelona,
potent nucli industrial, com
també de la nostra bona veïna Tarragona i mirant terra
endins, Saragossa i Madrid.

Lleida, immersa també en
el context actual de destrucció d’ocupació, ha de cercar
les eines per sortir airosa
d’aquesta situació. Lleida és
una ciutat dinàmica en la qual
cal reactivar la capacitat dels
ciutadans i ciutadanes per
crear, desenvolupar i implantar projectes empresarials.
La capacitat emprenedora es pot fomentar des de
diversos àmbits i amb una
gestió integral, facilitant formació, coneixement, assessorament i sobretot recursos
per fer realitat les idees i tancar el cercle amb la creació
d’empreses i, per tant, creació d’ocupació.

Ser lleidatà no vol dir ser
conformista,
precisament
ser nucli i centre geogràfic
de pas ha fet que la nostra cultura i idiosincràsia
s’alimentin de tot allò bo que
hem conegut i ens ha donat
l’experiència suficient per determinar un caràcter proper,
treballador i integrador.
Som gent arrelada a la terra i, per tant, coneixedors
dels cicles vitals, obligats a
plantar, treballar i recollir i
saber que la bona collita no
és fruit de la sort sinó de la
feina ben feta. És el que ens
diferencia, ens distingeix,
perquè, a més, hem après
que amb la suma d’esforços

Una vegada més hem de
posar en valor les nostres
pròpies realitats, que per
diferents no deixen de ser
necessàries i aprofitables,
destacant la nostra situació

i coincidència de voluntats,
sempre hem superat grans
reptes.
La UGT de les Terres de Lleida, sindicat reconegut per la
defensa dels drets i deures
del conjunt de treballadors i
treballadores, també aposta
per incentivar la generació
d’oportunitats i fomentar
l’emprenedoria.
La creació de nous llocs de
treball és una més de les eines necessàries per sortir de
la situació de crisi actual, i per
tant, determinar com a resultat la cohesió social a la ciutat.
En els moments actuals, on el
panorama professional canvia
i canviarà, cal posar a disposició de la gent els recursos necessaris per poder ‘reinventarse’ professionalment.
La UGT no fuig de les seves
responsabilitats i, com a ac-

tors socials bons coneixedors
de les nostres obligacions, a
més de fer aportacions al
nou pla d’ocupació a la ciutat de Lleida, també estem
al costat dels emprenedors i
dels treballadors autònoms.
Així, la UGT de les Terres
de Lleida acull a les seves
instal·lacions, en horari de
matí, un punt d’atenció de la
Confederació de Treballadors
Autònoms de Catalu-nya,
que, mitjançant el programa Catalunya Emprèn, posa
a disposició de la ciutadania
de Lleida l’assessorament i
l’acompanyament necessaris
per posar en funcionament
una activitat empresarial o
per consolidar un negoci
existent.
Si es disposa d’una idea,
la CTAC facilita informació
laboral i fiscal necessària per
posar-la en pràctica, tant si
és una activitat nova com si
es vol compaginar amb la
professió habitual, i també
es disposa d’un programa
d’ajut per millorar balanços
econòmics d’empreses en
funcionament.
Des de la UGT de les Terres
de Lleida tenim confiança
que els fruits de les nostres
accions ens donaran una
bona collita. •••

Premis Visual Art Ciutat de Lleida i Smart People Smart Idea
El ple municipal de l’Ajuntament de gener va aprovar les bases de la convocatòria
dels premis Visual Art Ciutat de Lleida i Smart People Smart Idea. Els guardons pretenen reconèixer la creació cultural amb eines audiovisuals i l’aportació als serveis
d’una ciutat utilitzant les tecnologies. El Visual Art Ciutat de Lleida vol promocionar
i reconèixer les produccions del món audiovisual en les seves diverses formes. Hi
tenen cabuda les produccions cinematogràfiques, les publicitàries o d’elements artístics que utilitzin les eines audiovisuals. L’Smart People Smart Idea posarà en relleu
la contribució de les tecnologies aplicades a les ciutats. Per tant, es reconeixeran les
creacions que aporten serveis basats en la tecnologia en les ciutats i l’Smart Idea, les
creacions que representin innovacions en processos existents a la ciutat i les comunitats en general, que puguin millorar gràcies a l’ús de les tecnologies. •••
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