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La fira F&T fomenta l’emprenedoria

• E l saló de formacio i treball dóna als joves informació sobre 25 disciplines formatives
GlobaLleida ha promocionat l’emprenedoria en el
marc de la Fira de Formació
Professional i Treball “F&T”,
saló que s’ha celebrat del
24 al 26 d’abril al pavelló 4
de Fira de Lleida. L’entitat
lleidatana ha presentat el
programa Erasmus per a Joves Emprenedors, adreçat a
persones que han iniciat el
seu negoci en els darrers 3
anys i que vulguin treballar
i intercanviar experiències
amb empresaris d’èxit de diferents països europeus.

Consistori

Aquesta és una de les principals novetats del saló, que
ha tingut la participació de
24 empreses i entitats i ha
donat informació sobre 25
disciplines formatives, una
més que en l’edició anterior.

El saló ha tingut lloc del 24 al 26 d’abril a la Fira de Lleida. © S.C.

L’espai “Youth on the
Move” de la Comissió
Europea ha ofert tot
tipus d’informació
sobre els programes
d’educació i treball
juvenils a Europa

L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, va remarcar durant la
p`resentació que aquesta
mostra “ofereix una visió integral de l’oferta de formació professional de les Terres
de Lleida” i va destacar que
“cada dia més empreses lleidatanes confien en la formació educativa dual”.

F&T ha acollit 50 activitats
professionals (conferències,
tallers, demostracions i altres
iniciatives relacionades amb
la formació) i ha acollit l’espai
“Youth on the Move” de la
Comissió Europea, que ha informat sobre programes per
estudiar i formar-se a la Unió
Europea, el servei de voluntariat europeu, les pràctiques
professionals en empreses
europees, etc.
La Generalitat de Catalunya va aconseguir que al saló
hi participessin més de 250
professors i professores, alguns dels quals es van encarregar de les visites guiades,
adreçades tant als alumnes
com als pares i les mares, per
donar a conèixer les famílies
professionals. •••

Neus Brocal, nova regidora de la Paeria

•S
 ’integra a les àrees vinculades als Serveis a les Persones i és edil dels Magraners
Per la seva banda, Neus Brocal es
va posar al servei dels lleidatans i les
lleidatanes, especialment dels veïns
dels Magraners, barri del qual és regidora.
Neus Brocal s’integra a les àrees
vinculades als Serveis a les Persones,
a més de ser regidora del barri dels
Magraners, com en el període anterior com a regidora de Polítiques
d’Igualtat a l’Ajuntament de Lleida,
del 2007 al 2011.

Neus Brocal va assumir el càrrec de regidora en el ple extraordinari del 10 de març. © H. S.

Neus Brocal va prendre possessió el
passat 10 de març com a nova regidora de l’Ajuntament de Lleida en un ple
extraordinari. El paer en cap, Àngel
Ros, va lliurar la venera i l’escut que la
distingeixen com a edil i li va recordar
el compliment de les obligacions que
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comporta el càrrec, atès que ja va serho en la legislatura anterior.
Ros li va desitjar tot l’èxit en aquesta nova etapa, incidint en la vocació estricta de servei al ciutadà i del
treball per la convivència a la ciutat.

Nascuda a Lleida l’any 1974, és tècnica especialista de Segon Grau, en la
branca Administrativa i Comercial, en
l’especialitat Informàtica d’Empresa.
La regidora ocupa la vacant de
l’extinent d’alcalde Josep Presseguer,
que va renunciar al seu càrrec en
el ple de febrer per incorporar-se a
l’empresa privada. •••

