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Neix la Fundació ICG

Per promoure actuacions en favor de la formació, la integració social i el coneixement. L’acte ha
estat presidit per l’Alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el President de la Diputació de Lleida, Joan Reñé.
LLEIDA

A

mb l’objectiu de gestionar i
promoure de forma directa
les actuacions de responsabilitat
social corporativa, el Grup tecnològic ICG ha creat la Fundació
ICG, entitat sense ànim de lucre
que neix amb la voluntat i l’encàrrec del president d’ICG, Andreu
Pi, d’agrupar i potenciar les actuacions vinculades a promoure la
formació, l’acció social i el coneixement a favor de l’interès general, i sumar esforços amb altres
fundacions, entitats, universitats
i institucions.

La Fundació ICG centra
la seva activitat
en la formació,
la cooperació i la
integració social,
i la promoció del
coneixement,
impulsant projectes
a Catalunya, la resta
d’Espanya i el món
L’acte de presentació s’ha celebrat
a la seu de la Fundació, a la Partida
Pla de Monsó, 54 i ha estat presidit per l’alcalde de Lleida Àngel
Ros i el President de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé, que han estat acompanyats del President de
la Fundació, Antoni Siurana, el
President del Grup ICG, Andreu
Pi, entre d’altres personalitats i
representants dels sectors econòmic, polític i social de Lleida.
La Fundació està presidida per
l’exalcalde de Lleida, Antoni Siurana, i compta amb un patronat
format inicialment pel President
del Grup ICG, Andreu Pi, com a
vicepresident de la Fundació, el
President del Col·legi d’Economistes de Lleida, Joan Turmo,
com a vocal, i el gerent de l’empresa Ricomack, Andreu Purroy,
com a Secretari.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, el president del Grup ICG, Andreu Pi, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i el president de la Fundació ICG, Antoni
Siurana, durant els parlaments.

Un dels objectius inicials de la
Fundació és desenvolupar la seva
actuació en tres grans àrees:
1.- Desenvolupament i impuls de
la Formació a través del Programa
de Formació Superior ICGUniversity, amb el qual es participa en el
coneixement al més alt nivell per
promoure i formar en les TIC els
joves i futurs professionals dels
sectors de l’hostaleria i el turisme.
El programa contempla la cessió
de tecnologia als centres formatius, l’elaboració i cessió de material docent, un pla de formació
permanent i la creació de la Beca
ICG per premiar l’emprenedoria,
la generació d’idees i els coneixements tecnològics. A Catalunya
20 centres de Formació Professional utilitzen les solucions de

software ICG, i ja s’han signat
acords amb diverses escoles superiors i universitats d’arreu del
món.
2.- Acció social, integració i col.
laboració amb entitats que treballen perquè joves amb dificultats o
en perill d’exclusió social, puguin
construir el seu futur a través de
la formació i l’acompanyament, i
participant amb Escoles de sego-

Paeria i Diputació
donen suport a la
creació del Museu del
Càlcul i la Informàtica

Diverses personalitats i representants dels sectors econòmic, polític i social de Lleida van ser
presents a l’acte de presentació de la Fundació ICG.

na oportunitat. A més, la Fundació porta a terme actuacions que
afavoreixen el desenvolupament
social, laboral, i la formació en
països subdesenvolupats cedint
tecnologia, col·laborant amb la
construcció i reforma d’Escoles
Rurals i infraestructures culturals. En l’àmbit de l’acció social, la
Fundació també incorpora les actuacions de foment de la cultura i
protecció del patrimoni.
3.- Promoció de la ciència i el coneixement. La Fundació ICG té
previst impulsar i promocionar el
Museu del Càlcul i la Informàtica
a la ciutat de Lleida com una gran
eina de coneixement, i ho vol fer
amb la col·laboració de les principals institucions.
El Museu ha de ser un referent

establint també, relació amb d’altres museus i entitats a nivell nacional i internacional que vulguin
compartir els valors i objectius
propis d’aquest projecte museístic.
En les diverses actuacions socials
que porta a terme el Grup ICG i
que ara passaran a gestionar-se a
través de la Fundació, s’han engegat més de 50 projectes; s’han
signat més de 30 acords amb institucions i entitats; s’han destinat
2,5 M€ d’inversió social; i s’està
actuant en més de 20.000 beneficiaris.
Aquestes actuacions es porten a
terme al territori espanyol, Andorra, Portugal, Panamà, Equador,
Veneçuela, Perú, Uruguai, Cap
Verd, Libèria, Angola i Moçambic.

Moment del descobriment de la placa d’inauguració

Més informació:
Dossier Premsa

Fotografies

Notícia TV TelePonent

