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Expliqui en poques paraules
què és GlobaLleida.
Les diferents institucions que
fan política de promoció eco-
nòmica a Lleida sumen els re-
cursos per fer-la de forma con-
junta. És un consorci públic
format per la Paeria, la Dipu-
tació, les Cambres de Lleida i
Tàrrega i la UdL.
Quina serà la seua estructura?
Les entitats que s’integren a
GlobaLleida tenen 130 emple-
ats i un pressupost de 10 mili-
ons.Això no significa que Glo-
baLleida tingui aquestes perso-
nes i aquests recursos. D’aquí
a final d’any es farà el procés
d’integració, que concretarà les
persones que hi entren i el
pressupost amb què comen-
cem. Aquesta estructura no
s’ajustarà necessàriament a to-
tes les ocupacions que hi ha en
aquestes entitats, però la Pae-
ria i la Diputació es compro-
meten a mantindre tots els em-
pleats que no s’hi integrin.
Creu que la majoria s’incorpora-
ran a GlobaLleida?
Aspirem que el màxim nombre
de persones se sentin motiva-
des perquè voluntàriament de-
cideixin incorporar-s’hi.
Quins incentius els oferiran?
Condicions atractives en l’àm-
bit de sou, lloc de treball, ubi-
cació, estabilitat i jornada labo-
ral.També aspirem que la gent
vulgui entrar a GlobaLleida per-
què sigui un projecte atractiu,
on es treballi de forma innova-
dora i amb una carrera profes-
sional diferent de l’habitual a
l’Administració. La consolida-
ció de l’equip i de la nova seu
(al costat de Mercolleida) es fa-
rà el 2011, per començar a tre-
ballar amb tota potència a co-
mençaments del 2012.
Aquest any hi haurà pocs resul-
tats tangibles.
És un any de continent. De ca-

ra al que ve, plantejarem actu-
acions d’impacte en l’àmbit de
contingut, tenint en compte que
integrem cinc entitats que ja fan
moltes actuacions. Només dei-
xarem de fer aquelles que no
aporten valor.Alliberarem una
petita part de recursos que per-
metrà noves actuacions. La idea
és captar molts més recursos.Ai-
xò és determinant, perquè si en
tres anys ens equiparem al per-
centatge de recursos que altres
entitats similars de fora aconse-
gueixen per altres vies és pos-
sible augmentar la dimensió del
projecte de GlobaLleida en més
d’un 50%.
Captant capital privat?
Amb capital privat, concursos,
contractes, projectes euro-
peus... Hi ha moltes vies d’ac-
cés a recursos quan s’està obert
a buscar col·laboracions i opor-
tunitats a tot el món.
Quin paper hi ha de tindre la
Generalitat?

«La Generalitat hi
ha d’entrar com a
patrona a mitjà
termini. No entenc
GlobaLleida sense la
seua implicació»

«En consolidarem
l’estructura aquest
any per treballar
amb tota potència a
principis del 2012»

«La nostra voluntat
és ser un ens
publicoprivat»

J.M.A.

ELCONSELLER delegat de GlobaLleida, Xavier Pont, exposa en
aquesta entrevista els objectius d’aquest consorci, constituït

recentment i que aglutinarà els dos ens de promoció econòmica de
la Paeria i la Diputació, l’Institut Municipal d’Ocupació, la fundació

CeeiLleida i el parc científic de Gardeny. Pont aposta perquè a mitjà
termini les empreses privades també entrin en aquest organisme, que
vol enfortir la xarxa empresarial de Lleida facilitant-ne el creixement
i la internacionalització.
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“Ajudarem les pimes de Lleida
a créixer i sortir a l’exterior”
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Un paper determinant.A mit-
jà termini té tot el sentit que hi
entri com a patrona. Mentres-
tant, ens ha d’ajudar en projec-
tes de polítiques actives d’ocu-
pació, suport als emprenedors,
a les pimes o en projectes es-
tratègics per al territori. No en-
tenc GlobaLleida sense la par-
ticipació activa de la Generali-
tat.
Preveu l’entrada d’empreses pri-
vades?
La nostra voluntat és ser un ens
amb actors públics i privats. La
voluntat és que a mitjà termini
hi entrin patrons privats.Tam-
bé hem de fer actuacions que
generin valor per al sector pri-
vat i cobrar alguns serveis, així
com impulsar molts projectes

de col·laboració publicopriva-
da.
Quines seran les primeres acci-
ons de contingut?
El projecte té quatre grans ei-
xos.Volem treballar molt amb
els emprenedors, tant des del
sistema educatiu com en un su-
port potent en l’inici de la seua
activitat. Un altre són les em-
preses locals, les pimes, ajudant-
les a innovar, a internacionalit-
zar-se i a aconseguir finança-
ment per a projectes de crei-
xement. El tercer són les perso-
nes, tant per generar, retindre
i atreure talent com donar opor-
tunitats als aturats. Finalment,
hem d’atreure i generar projec-
tes d’alt valor afegit per al ter-
ritori, sortint fora per buscar

oportunitats i impulsant projec-
tes des dels municipis i les co-
marques.
L’objectiu és crear una xarxa
empresarial potent.
Totalment. Que els emprene-
dors i les pimes tinguin ambició
global. L’empresari lleidatà té
molts valors, és auster, està ha-
bituat a créixer amb recursos
propis i de vegades li sembla
bé quedar-se com està. Hem
d’intentar que els empresaris
de Lleida pensin en global, per-
què els seus projectes moltes
vegades són molt bons.Tenim
molt bons productes, serveis i
potser el que cal és que s’ho cre-
guin de veritat, vulguin créixer
i els facilitem els recursos per
fer-ho.


