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GLOBALleida, el motor al servei
de l’emprenedoria i l’empresa

E
l consorci, conjuntament
amb les entitats integrades,
vetllen també per l’ocupa-

ció, el territori, les infraestruc-
tures i la internacionalització

El consorci lleidatàGLOBA-
Lleida ha encetat durant aquest
any diverses línies de produc-
tes adreçats a l’emprenedoria
i a l’empresa, entre les quals
destaquen els serveis relacio-
nats amb el finançament. En-
tre aquests, ressalten les ron-
des finançament empresarial
i el programa Investment Rea-
diness.

La Ronda de Finançament
és un servei pensat per donar
facilitats a la trobada entre les
empreses i els responsables de
les entitats financeres convoca-
des. D’aquesta manera, l’em-
prenedor i l’empresari tenen
l’oportunitat de presentar els
seus projectes a les diferents
entitats i aquestes els assesso-
ren sobre les línies financeres
més adients als seus planteja-
ments.Durant aquestmes d’oc-
tubre tindrà lloc la 3a Ronda,
que permetrà entrevistar-se
amb ENISA i Caixa Capital
Risc, per a projectes innova-
dors, i ICO, ICF i Banc de San-
tander,per als de perfil més tra-
dicional.

Així mateix,GLOBALleida

també ofereix la possibilitat a
les empreses d’incorporar-se al
programa Investment Readi-
ness, que ofereix formació i as-
sessorament per guiar-les cap
a un nou estadi de creixement,
donant-los suport en diferents
necessitats com el finançament,
el model de negoci o l’atansa-
ment als stakeholders adequats
per al negoci.

Altrament, el consorci treba-
lla actualment en diferents pro-
jectes relacionats amb l’ocupa-
ció, el territori, les infraestruc-
tures i la internacionalització,
la majoria promoguts per mit-
jà de les entitats integrades a
GLOBALleida i dels organis-
mes col·laboradors.Undelsmés
rellevants és la Xarxa deVivers.

De la mà del Centre Euro-
peu d’Empreses i Innovació de
Lleida (CEEILleida),que aquest
mes d’agost ha renovat per se-
gona vegada i amb la màxima
qualificació l’homologació de
la marca EBN (European BIC
Network), la Xarxa deVivers
s’està engrandint i ja s’ha ar-
ribat a punts comVielha, Sol-
sona o Sort. Així, es dóna
l’oportunitat als joves empre-
nedors d’iniciar els seus nego-
cis en instal·lacions assequibles
i alhora se’ls ofereix formació
i accions de networking, entre

altres.A aquests espais cal afe-
gir-hi els del Parc Científic iTec-
nològicAgroalimentari de Llei-
da (PCiTAL), i els del Consor-
ci de Promoció Econòmica,
amb els quals el nombre de vi-
vers disponibles ja és de 14 ar-
reu del territori.

GLOBALleida neix de la vo-
luntat de cinc patrons: l’Ajun-
tament de Lleida, la Diputa-
ció de Lleida, la Universitat de
Lleida (UdL), laCambra deCo-
merç de Lleida i la Cambra de
Comerç deTàrrega. El consor-
ci s’organitza en centres: Em-
prenedoria i Creixement Em-
presarial, Projectes Estratègics
Territorials, Promoció Interna-
cional, i Talent i Ocupació.
Aquests centres donen aixopluc
a les entitats integrades en l’or-
ganisme com el Consorci de
Promoció Econòmica i l’Insti-
tut Municipal d’Ocupació
(IMO),de l’Ajuntament deLlei-
da, i el Patronat de Promoció
Econòmica i el CEEILleida, de
la Diputació de Lleida, i tre-
ballen en diferents projectes en
col·laboració amb el PCiTAL,
elTrampolíTecnològic de laUdL
i els serveis de les cambres de
Comerç de Lleida i deTàrrega.

GLOBALleida, junts pel ter-
ritori, al servei de les terres de
Lleida.■
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La fruita dolça resisteix
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tat de l’Administració per garan-
tir el compliment ordenat de les
relacions laborals dels tempo-
rers que treballen en la campa-
nya. Hem de tenir en compte
que han patit tres importants pe-
dregades i han actuat amb rapi-
desa per pal·liar les pèrdues. El
meu agraïment més sincer tant
a les organitzacions patronals
del sector comUnió de Pagesos,
ASAJA-Associació d’Empresa-
ris Agraris de Lleida, JARC i
AFRUCAT com als sindicats
UGT i CCOO, sense els quals no
seria possible el desenvolupa-
ment de la campanya a Lleida.

No voldria deixar de reconèi-
xer la col·laboració dels ajunta-
ments que han posat a l’abast dels
col·laboradors socials les eines per
desenvolupar la tasca d’interme-
diació entre el pagès i el tempo-
rer. Ni oblidar-me del paper que
realitza principalment laTresore-
ria de la Seguretat Social a Llei-
da ni el de la Inspecció deTreball,
la Direcció Provincial d’Estran-
geria i les forces policials tant es-
tatals com autonòmiques.

Vull destacar la tasca de coor-
dinació que any rere any realitza
el SOC, com a òrgan de l’Admi-
nistració de laGeneralitat deCa-
talunya, que impulsa la gestió de
la campanya, amb 43 projectes
de col·laboració social amb els
ajuntaments i disposant d’un ve-
hicle oficial per a coordinar-los.

Enels tempsque corren cal que
tots anem a l’una per a conservar
l’estructura existent en un sector
productiu que té present i futur.■

E
nguany, hem endegat, un
cop més, la campanya agrà-
ria a Lleida amb l’objectiu

de mantenir una estructura, que
ja porta un camí recorregut, on
estan implicats tots els agents que
participen i que garanteix el seu
bon funcionament, però amb la
dificultat afegida d’haver de fer
més ambmenys.Davant aques-
ta situació ha calgut buscar fór-
mules alternatives que han estat
fruit de la imaginació dels pro-
fessionals del Servei d’Ocupació
de Catalunya i de la bona col·la-
boració institucional existent.Ai-
xí hem suplert els plans d’ocu-
pació per la col·laboració social,
que ha permès disposar de la xar-
xa d’oficines municipals atesa
per persones receptores de la
prestació d’atur que han rebut
un complement per atendre els
pagesos i els temporers del seu
municipi. I això ha estat possible
per la participació de la Diputa-
ció de Lleida, que ha subvenci-
onat el 100% de la despesa dels
ajuntaments. El SOC ha conti-
nuat aportant l’experiència en la
coordinació de la campanya i s’ha
ocupat tant de la formació
d’aquestes persones com de l’as-
sessorament i acompanyament
en la seva activitat, que ha per-
mès millorar l’ocupabilitat dins
del sector agrari lleidatà.

Però els protagonistes princi-
pals de la campanya, sens dub-
te, són les organitzacions empre-
sarials i els agents socials que re-
presenten els dos elements fo-
namentals, empresaris agraris i
temporers, i fan que el sector de
la fruita dolça sigui tant impor-
tant en l’economia productiva
de Lleida i de Catalunya. Per
tant, no em vull oblidar dels ac-
tors principals i felicitar-los per
la seva tasca i implicació, tot i
només comptar amb els seus
propis recursos, han estat al cos-

Els protagonistes

són les organitzacions

empresarials i els

agents socials

GLOBALleida és una aposta de futur per a l’economia de la província.
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