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Gran mural del 750è aniversari de la Paeria
•L’obra anirà a càrrec de la pintora i muralista americana Veronica Werckmeister
Un mural de grans dimensions de la pintora
i muralista americana establerta al País Basc
Veronica Werckmeister, que relaciona Lleida amb el coneixement i el saber, és l’obra
guanyadora per commemorar el 750è aniversari de la Paeria. El mural, sota el nom
de “Folds”, amb un fort impacte visual i de
colors, cobrirà tota la façana de l’edifici del
número 2 de la plaça dels Gramàtics del

Fotomuntatge de l’obra. © V. Werckmeister

Centre Històric de Lleida. La proposta seleccionada està basada en la pintura mural
sobre tela “polytab”. Una de les imatges és
una reproducció d’un tapís que es troba al
Museu de Lleida que fa referència al patrimoni de la ciutat i que forma part de la col·
lecció de tapissos flamencs que a l’origen
formaven part del parament de culte de la
Seu Vella de Lleida. •••

Ocupació

GlobaLleida contribueix a crear 106 empreses
•Les firmes han generat 159 llocs de treball a les comarques lleidatanes durant l’any 2015

Promou un clúster d’esports d’aventura. © R. Roi
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GlobaLleida ha ajudat a la creació de 106
empreses al territori que han generat 159
llocs de treball nous durant l’any 2015.
A més, les 15 firmes que formen part del
programa de l’accelerador d’empreses han
augmentat un 170% la seva facturació i 5
s’han internacionalitzat. Pel que fa a l’activitat formativa, s’han impartit 137 activitats
en les quals han participat 1.673 persones.

L’any 2016 es portarà a terme un projecte
pilot, conjuntament amb l’Agència per a la
competitivitat de l’empresa-ACCIÓ, adreçat a empreses que durant els anys de crisi
s’han estancat o han reduït la seva facturació. També destaca la creació l’any vinent
d’un clúster d’esports d’aventura conjuntament amb el teixit empresarial d’aquest
sector. •••

