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Presentació i objectius
L’objectiu d’aquesta jornada és presentar els
instruments europeus per al creixement i la
creació d’ocupació de l’Estratègia Europa 2020
i les eines i iniciatives al territori lleidatà per
afavorir el creixement econòmic, l’ocupació i la
competitivitat de les empreses, amb exemples
pràctics i concrets de persones beneficiàries de
programes europeus.

Els destinataris principals de la jornada són els
emprenedors, les petites i mijtanes empreses,
els professionals, els diferents representants del
món empresarial, així com els intermediaris que
presten serveis i assessorament a empreses,
autònoms i emprenedors.

Organitzadors:
Ajuntament de Lleida, Europe Direct Lleida,
Consell Català del Moviment Europeu i
GLOBALleida.

Inscripcions:
europedirectlleida@paeria.cat

Data:
18 juny 2014

10’30h Ponència: Quins són els instruments europeus de creació d’ocupació i de foment
de la competitivitat
- Sra. Mariona Sanz, gerent d’R+D+i Internacional d’ACCIÓ de la Generalitat de
Catalunya
Presenta i modera: Sr. Joaquim Millan, secretari general del CCME
Debat amb els assistents
11’15h Pausa Cafè

Per a més informació:
Europe Direct: 973 700 675
GLOBALleida: 973 725 522

11’45h Taula rodona: Iniciatives del territori a favor del creixement i l’ocupació
- Sr. Oriol Oró, conseller delegat de GLOBALleida i director general de la Fira de
Lleida.
- Dra. Luisa F. Cabeza, directora del GREA Innovació Concurrent (Grup de
Recerca en Energia i Maquinaria Agroindustrial) i catedràtica del departament
d’Informàtica i Enginyeria Industrial de l’Escola Politècnica Superior de la UdL.
- Sr. Josep Clotet, gerent del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Lloc:
Parc Científic i Tecnològic de Lleida, Edifici CEDICO, Auditori Joan Oró (1a planta)

Presenta i modera: Sr. Nacho Compans, responsable del centre Europe Direct
Lleida
Debat amb els assistents
12’45h Taula rodona: Experiències d’accés als fons europeus
- Sra. Mertxe París, fundadora de l’editorial Mosaicsllibres, i beneficiària del
programa “Erasmus per a Joves Emprenedors” al Regne Unit.

Programa
09’30h Benvinguda i presentació de la jornada:

- Sr. Elias Daura, gerent de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, exemple
d’una entitat de recerca s’ha beneficiat de programes europeus de R+D.
- Sra. Teresa Botargues. Bosch Batlle construccions – PIME del sector de la

- Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida

construcció.

- Sr. Joan Colom, president del Consell Català del Moviment Europeu

Presenta i modera: Sra. Marisa Benítez, responsable d’emprenedoria de
GLOBALleida.

09’45h Ponència: “Estratègia Europa 2020: el model europeu per créixer i generar

Debat amb els assistents

ocupació”
- Sr. Carles Rivera, economista i professor de la Universitat Pompeu Fabra
Presenta i modera: Sr. Félix Larrosa, tinent alcalde i regidor de Turisme i

13’45h Cloenda
Sr. Oriol Oró, conseller delegat de GLOBALleida

Projecció Exterior.
Debat amb els assistents

Nota, les presentacions es podran descarregar a l’adreça:
http://europedirect.paeria.cat/jornades-europe-direct-lleida

