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Benvolguts i benvolgudes,

Enguany, i sota el títol Emprendre Avui, celebrem la VI edició del Dia 
de la Gent Emprenedora a Lleida.

Per a superar l’actual conjuntura econòmica són clau la innovació, la 
investigació i l’educació com a eines fonamentals per a millorar la 
competitivitat de les empreses. Si hi afegim el lideratge, l’esperit de 
superació, la tenacitat, la capacitat de treball, la iniciativa personal, la 
creativitat, el dinamisme, l’assumpció de riscos i de responsabilitats 
-qualitats que sempre han caracteritzat els nostres emprenedors i 
emprenedores- trobarem abans i millor la sortida a l’actual escenari 
incert.

Com sempre, l’Ajuntament de Lleida està al costat de la gent 
emprenedora  i dóna suport als seus projectes empresarials 
perquè puguin fer-los realitat. La Paeria posa a l’abast de la gent 
emprenedora tots els recursos disponibles per a donar cos a  les seves 
idees de negoci. En aquest sentit, aquest Dia de la Gent Emprenedora 
és un bon motiu per a retrobar-nos i aprendre els uns dels altres, i 
construir camins de millora de la competitivitat de les empreses i de 
dinamització de la nostra economia. 

Al llarg del Dia de la Gent Emprenedora, a través de diverses 
conferències i presentacions, coneixerem aspectes de la formació, 
l’assessorament per a desenvolupar projectes de qualitat, la innovació 
o el finançament. Espero que esdevingui, aquesta jornada, un espai 
profitós per a la reflexió sobre la creació de noves empreses, la 
innovació de les ja existents i per a l’aprofundiment en la col·laboració 
dels diferents agents socials.

En definitiva, vull convidar-vos a participar-hi amb la certesa que 
aquesta jornada serà molt profitosa per a tots. 

Àngel Ros Domingo
Alcalde de Lleida
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