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Premis Lleida Ciutat de Comerç

•Donaran protagonisme a les associacions de comerciants
La 3a edició dels Premis Lleida Ciutat
de Comerç donarà protagonisme a les
associacions de comerciants i el paper
rellevant que tenen en la promoció i la
dinamització del comerç a la ciutat. La
gala de lliurament dels guardons es farà
el divendres 24 d’abril a La Llotja.

Els guardons es van crear per fer visible la importància que té el comerç de
la ciutat. Els premis reconeixen les persones i les empreses que han destacat
l’any 2014 en l’impuls de diferents iniciatives, en la trajectòria personal o en
la dinamització, el desenvolupament i la

Imatge de la darrera edició del lliurament dels premis, que va tenir lloc a La Llotja. © H. S.

promoció del comerç lleidatà, particularment del comerç urbà de proximitat.
Hi ha 10 categories que valoraran la
millor campanya de promoció i dinamització comercial, la millor iniciativa
tecnològica, la millor iniciativa de responsabilitat social, el millor concepte
comercial, el millor comerç de barri,
el comerç excel·lent de l’any, el millor
venedor/a de l’any i el millor relleu generacional. També hi haurà dos premis
honorífics a establiments històrics i a
tota una vida dedicada al comerç.
La presentació de candidatures s’acaba el 9 d’abril. Els candidats han de
presentar la sol·licitud de manera presencial a la regidoria (a l’edifici de Mercolleida, a l’avinguda de Tortosa, núm. 2)
o telemàticament, a través de l’apartat
“Tràmits-seu electrònica” del web de la
Paeria. D’altra banda, s’està preparant
una campanya per posar en relleu el comerç de Lleida entre els ciutadans i per
difondre la convocatòria dels premis. •••

•Amb un capital de 650.000 euros de deu empreses
GLOBALleida ha impulsat una nova societat d’inversió que neix per la necessitat d’oferir un instrument de suport de
finançament als projectes d’alt potencial de creixement i estimular i atreure
inversors per l’R+D+I de Lleida, a l’hora
que suposa una oportunitat de negoci
per als inversors privats que contribueixen en el finançament d’aquest tipus
d’empreses.
El president de GLOBALleida i de Repsol, Antoni Brufau, va comentar que la
voluntat del consorci és continuar creixent i que la societat d’inversors, amb
capital privat, obri oportunitats a la gent
jove de Lleida perquè tirin endavant els
seus projectes i que alhora els inversors
locals també hi inverteixin perquè la
reversió de l’ocupació i d’economia es
quedi al territori. El capital social de la
societat és de 650.000 €, aportat entre
deu empreses i empresaris de primer
nivell de les Terres de Lleida. Aquest import es pot multiplicar per l’efecte de les
coinversions en els projectes seleccio-
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Societat d’inversió de GLOBALleida

La societat GLOBALleida Inversions es va presentar a la Seu Vella. © H. Sirvent

nats gràcies als convenis que la societat
signa amb xarxes de business angels o
entitats financeres.
La societat GLOBALleida Inversions
és un instrument de suport al finançament dels projectes d’alt potencial de

creixement vinculats al territori de Lleida que té com a objecte social la presa
de participacions temporals al capital
d’empreses no financeres i de naturalesa no immobiliària que en aquell moment no cotitzin al primer mercat de
borses de valors. •••
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