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INSTITUCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA

S.E.
❘ LLEIDA ❘ El consorci GlobaLleida,
que aglutinarà els ens de promo-
ció econòmica de Paeria, la Di-
putació, la Universitat de Lleida
i les Cambres de Comerç de Llei-
da iTàrrega, elaborarà un pla es-
tratègic per impulsar l’economia
de la província de Lleida, segons
va anunciar ahir el seu conseller
delegat, Xavier Pont, després que
visités el parc de Gardeny jun-
tament amb el president l’orga-
nisme,Antoni Brufau.Al febrer
celebraran el primer consell ge-
neral i una de les primeres actu-
acions serà aquest pla, que s’ela-
borarà amb la participació de
“tots els agents” de la província
i que té com a objectiu “aconse-
guir que l’economia de Lleida
cada vegada sigui més innova-
dora, amb més emprenedors i
on les empreses s’internaciona-
litzin”. Pont va afegir que volen
“atreure projectes a la provín-
cia, que la taxa d’atur es redu-
eixi i impulsar infraestructures
estratègiques” perquè la regió
es desenvolupi com “una eco-
nomia moderna, innovadora i
avançada”. No obstant, va re-
cordar que GlobaLleida enca-
ra es troba “en fase de constitu-
ció” i va apuntar que, quan se
n’aprovin definitivament els es-
tuts, posaran en marxa la comis-
sió de traspassos que gestiona-
rà la integració dels ens actuals
de promoció econòmica al nou
organisme.“Amb els agents eco-
nòmics i socials hem pactat un
marc de relacions i d’integra-
ció perquè el procés sigui el mà-
xim de tranquil i conservador”,
va detallar. A més, va assegurar
que aquest any serà de “consti-
tució” i que el que ve aspiren “a
fer grans coses”, però va remar-
car que “l’impacte en la socie-
tat arribarà en 3 o 4 anys”.

Brufau va indicar que empre-
ses del parc de Gardeny “recla-
men professionals per créixer”.
Així mateix, va qualificar de
“força únic a Espanya” que
s’uneixin ens d’institucions de
diferent color polític “per un bé
comú” i va afegir que “per pri-
mera vegada no tenim l’excusa
de no ser responsables del nos-
tre futur”.

Per la seua part, l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, va dir que a
Gardeny ja hi treballen gairebé
1.000 persones, va recordar que
aviat s’incorporaran 125 inves-
tigadors al Fruitcentre i va vati-
cinar que el parc arribarà a
1.500 treballadors a finals del
2012.

GlobaLleida dissenyarà un pla per
captar empreses i emprenedors
El parc de Gardeny preveu comptar amb 1.500 treballadors a finals de l’any 2012

GlobaLleida, consorci que aglutinarà els ens de promoció econòmica de la Paeria, la Diputació i la UdL, elaborarà un
pla estratègic per captar empreses i emprenedors i fomentar la internacionalització de les firmes. Així ho van anunciar
ahir els seus responsables, amb el president Antoni Brufau al capdavant, en una visita al parc de Gardeny.

Els responsables del consorci GlobaLleida i autoritats locals, a l’interior d’un pati dels edificis ‘H’ de Gardeny.
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Ens integrats
❚ El consorci públic GlobaLleida
integrarà directament dos ens
de la Paeria (Institut Municipal
d’Ocupació i Consorci de Promo-
ció Econòmica), dos de la Dipu-
tació (Patronat de Promoció Eco-
nòmica i Centre Europeu d’Em-
preses i Innovació) i el Parc Cien-
tífic i Tecnològic Agroalimentari
de Gardeny.

Col·laboradors
❚ La Universitat de Lleida i les
Cambres de Comerç de Lleida i
Tàrrega participaran de forma
activa en les iniciatives que im-
pulsi el consorci GlobaLleida, ai-
xí com en la consecució de fi-
nançament.

Objectiu
❚ La finalitat del nou organis-
me, que encara està en fase de
constitució, és contribuir al des-
envolupament econòmic, em-
presarial i territorial de la provín-
cia a través del foment de l’em-
prenedoria i l’ocupació i el su-
port a la innovació i la competi-
tivitat.

❘ LLEIDA ❘ El rector de la Universi-
tat de Lleida, JoanViñas, va ani-
mar ahir els joves a estudiar car-
reres d’enginyeria perquè les
empreses “els estan buscant”.
Així ho va considerar també el
president de GlobaLleida,An-
toni Brufau, que va remarcar
que “empreses mitjanes i peti-
tes” instal·lades al parc de Gar-
deny “tenen negocis a tot el
món, per exemple a la Xina i els
Estats Units, i diuen que si tin-
guessin més gent podrien créi-
xer més”.“I això depèn dels jo-
ves, que vagin a la universitat,
estudiïn, treballin i tinguin la
il·lusió de fer alguna cosa dife-
rent”, va incidir.

Viñas va destacar que les ne-
cessitats de personal de les em-
preses del parc per créixer “són
una manera d’atreure alumnes”
a Lleida.Va explicar que actu-

Brufau i Viñas animen els
joves a estudiar enginyeria

FORMACIÓ

Antoni Brufau, a l’esquerra, va visitar empreses de Gardeny.
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alment hi ha poques vocacions
en l’àmbit de l’enginyeria “i s’es-
tan intentant reflotar”.“Tothom
vol fer estudis de l’àmbit de la
salut o ciències socials, però els

joves i els seus pares han de sa-
ber que qui estudiï enginyeria
a la UdL i vingui al parc, treba-
llarà segur”, va assenyalar el
rector.


