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GLOBALleida

GLOBALleida

Edifici Mercolleida 

Avinguda de Tortosa, 2, 1r 

25005 Lleida

www.globalleida.org 

Tel. 973 72 55 22

Descripció de l’entitat
GLOBALleida té per objectius contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i terri-

torial de les terres de Lleida a través del foment de l’emprenedoria i l’ocupació, i el suport a la 

innovació i la competitivitat. Les entitats patrones són: Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, 

Universitat de Lleida, Cambra de Comerç de Lleida i Cambra de Comerç de Tàrrega.

Perfils professionals sol·licitats 
Joves, persones emprenedores, autònoms i pimes.

Què ofereix als joves titulats?
Àrea d’emprenedoria i creixement empresarial:
• foment de l’esperit emprenedor. 

• Assessorament empresarial: elaboració del pla d’empresa, informació sobre ajuts i sub-

vencions, formes jurídiques, tràmits de constitució, etc.

• Formació empresarial: Programa Emforma. Aquelles persones que facin un mínim de deu 

hores de formació en emprenedoria i creixement empresarial incloses en la programació 

semestral, podran sol·licitar el títol propi de la UdL en Curs d’Especialització en Empre-

nedoria i Empresa.

• Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores. 

• Assessorament financer.

• Premis i concursos, com el Concurs Idea UdL, en l’àmbit universitari.

• Organització de jornades sobre emprenedoria, com la Jornada Endavant, que es duu a 

terme cada any a la UdL.

Àrea de talent i ocupació de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí:
• Projectes innovadors d’ocupació pública, com el programa integral Obrint Portes, adreçat 

a inserir joves universitaris, i la borsa de treball de la Plataforma Virtual d’Ocupació.

• Assistència, orientació i intermediació laboral, mitjançant l’Agència de Col·locació i les 

sessions d’orientació Dimarts Feiners.

• Millora integral de la formació i el desenvolupament del capital humà, amb l’acreditació 

de competències en TIC (ACTIC), l’Aula Mentor i el programa Yuzz d’impuls d’idees de 

negoci de base tecnològica.
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