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El Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEILleida), amb 12 centres distribuïts per 

les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, és una de les millors eines de què disposem 

per identificar les idees innovadores, dotar-les de mitjans materials i humans i 

transformar-les en empreses consistents. És per això que, gràcies a un treball constant 

i continuat en el temps, el CEEILleida, que des de l’any 2013 treballa sota el paraigües 

de GLOBALleida, ha esdevingut un referent d’emprenedoria territorial, s’ha mostrat 

com un exitós viver empresarial i ha impulsat un model de creixement basat en la 

cultura emprenedora, tant a la ciutat i com arreu de les comarques. 

L’any 2018, el CEEILleida ha registrat una ocupació de més del 89 per cent (23 punts 

més que en l’exercici anterior), amb 30 mòduls ocupats dels 36 disponibles. Així 

mateix, una dada important a retenir és la incorporació de 12 noves empreses, amb 

una inversió d’inici d’activitat empresarial de 135.000 euros i un total de 42 nous llocs 

de treball. També és força significativa la constatació sobre el funcionament del centre 

que el 90 per cent de les empreses nascudes a les seves instal·lacions sobreviuen als 

seus cinc primers anys d’activitat. 

El Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida i la seva xarxa territorial de centres 

d’empreses innovadores són una aposta de la Diputació i els agents socioeconòmics de 

Lleida a favor del territori i el segment emprenedor. Quinze anys després de l’entrada 

en funcionament, el CEEILleida, que es troba integrat en la xarxa internacional que 

engloba tots els centres europeus d’empresa i innovació europeus (European Business 

and Innovation Centre Network), continua sent una eina bàsica de promoció i 

diversificació de l’economia lleidatana i d’impuls del desenvolupament i la riquesa dels 

municipis i les comarques. 

Rosa M. Perelló i Escoda                                                                                                                                               

Presidenta de la Diputació i de la  Fundació CEEILleida 

Rosa M. Perelló i 
Escoda       
Presidenta de la 
Diputació i de la 
Fundació CEEILleida 
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2.1 Presentació 

El CEEILleida és una fundació promoguda per la Diputació de Lleida, que treballa sota 
el paraigua de GLOBALleida, i de la qual formen part els principals agents econòmics i 
socials de les terres de Lleida: Diputació, Ajuntament de Lleida, Cambres de Comerç de 
Lleida i de Tàrrega, Universitat de Lleida, COELL, UGT, CCOO, Pimec i Caixabank. 
Compta amb el suport de la Comissió Europea com a organisme d’ajuda a les PIMEs i 
als empresaris innovadors i està adherida a l’European Business Network. 

 

 
2.2 Objectius: Innovació i empresa 

➢ Sensibilització sobre la creació d’empreses innovadores: aquesta  tasca  inclou  
la  promoció  i  gestió  d’accions destinades a la sensibilització sobre la 
importància de la creació d’empreses (jornades d’emprenedors, premis a 
projectes empresarials innovadors, entre altres). 

➢ Suporta la creació d’empreses innovadores: aquesta tasca inclou l’ajuda a la 
redacció de plans d’empresa, recerca del finançament necessari i 
l’assessorament tècnic, legal i fiscal en la posada en marxa del projecte. 

➢ Assessorament a les empreses en diversos aspectes relacionats en els 
processos d’innovació com ara la identificació i definició de projectes, la 
recerca de socis tecnològics, la gestió de projectes, el finançament de 
projectes, l’establiment de l’estratègia tecnològica de l’empresa, 
l’assessorament en estratègies de protecció industrial i l’assessorament en 
l’explotació dels resultats de la innovació. 

 
 
2.3 Serveis del CEEILleida 
 
 
El CEEILleida ofereix un sistema de serveis integrals, tant a  emprenedors de base 
innovadora com a empreses o grups d’empreses que vulguin innovar. Alhora, 
ofereix suport a aquelles administracions locals que vulguin endegar polítiques de 
promoció de la innovació empresarial. 
 
El CEEILleida no és només un  espai  on  ubicar-hi  empreses,  sinó  que  és un  
centre d’emprenedoria que dóna i facilita serveis a emprenedors, empresaris i 
públic en general. També es dedica a realitzar altres activitats, com el foment de 
l’esperit emprenedor en els centres educatius, els Dijous Emprenedors, els Tallers 
d’Elaboració de Plans d’Empresa, els tallers d’ideació de negocis, les càpsules 
formatives, els esmorzars de networking o l’assessorament a emprenedors. 
 
 
 
 

2.- CEEILleida 

El Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida 
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El CEEILleida també ofereix: 
 

- Servei d’incubació: tant per a nous projectes empresarials  com  de projectes  
de  desenvolupament tecnològic susceptibles de generar empreses. 

- Servei de suport a la definició del model de negoci: Avaluació   prèvia   del   
model   de   negoci.   Suport   a l’elaboració del pla d’empresa (estratègia, 
finançament, assessorament). 

- Finançament: Suport a la recerca de finançament públic o privat. 
- Formació: Dirigida a proporcionar eines i coneixements de gestió 

empresarial necessaris, tant per a la redacció del Pla d’Empresa com per a la 
posterior gestió de l’empresa.  

- Informació tecnològica. Actuacions de divulgació de noves tecnologies 
aplicables a l’empresa. 

- Formació tecnològica: Cursos específics sobre tecnologies aplicades i 
metodologies de gestió de la innovació. 

 
Ubicació del CEEILleida:                                                                                                                            
Complex de la Caparrella                                                                                                       
25192 Lleida                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

973 221 119 / 681 067 862      www.facebook.com/ceeilleida/                                                                                                                 

ceei@ceeilleida.cat                          @ceeilleida                                                                     

www.ceeilleida.cat                          www.linkedin.com/company/ceei_lleida/ 

                                                                                           

 

mailto:ceei@ceeilleida.cat
mailto:ceei@ceeilleida.cat
http://www.ceeilleida.com/
http://www.ceeilleida.com/
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2.4 Patronat i Consell Directiu del CEEILleida 
 
Membres del Patronat (fins octubre 2018) 
 
Sr. Joan Reñé i Huguet. 
President de la Fundació Ceeilleida. 
 
Sr. Enric Mir i Pifarré 
President del Consell Directiu del Ceeilleida. 
 
Sr. Joan Ubach Isanta. 
 
Sra. Rosa Maria Perelló Escoda. 
 
Sra. Rosa Maria Mora Valls. 
 
Sr. Joan Talarn Gilabert. 
 
Sr. Jaume Gilabert Torruella. 
 
Sr. Enric Colom Sandiumenge. 
 
Sr. Rafael Peris Martín. 
 
Sr. Ferran Badia. 
 
Sr. Joan Horaci Simó. 
 
Sr. Jordi Solé. 
 
Sr. Josep Maria Gardeñes. 
 
Sr. Jaume Saltó. 
 
Sr. Fidel Navarro. 
 
Sr. José Luis Aguilà. 
 
Sr. Ignasi Fanlo. 
 
 
Membres del Consell Directiu 
 
Sr. Enric Mir i Pifarré 
President del Consell Directiu del Ceeilleida. 
 
Sr. Joan Ubach Isanta. 
 
Sra. Rosa Maria Perelló Escoda. 
 
Sra. Rosa Maria Mora Valls. 
 
Sr. Jaume Gilabert Torruella. 
 
Sr. Enric Colom Sandiumenge. 
 
 
 

Membres del Patronat (des d’octubre 2018) 
 
Sra. Rosa Maria Perelló i Escoda. 
Presidenta de la Fundació Ceeilleida. 
 
Sr. Enric Mir i Pifarré 
President del Consell Directiu del Ceeilleida. 
 
Sr. Joan Ubach Isanta. 
 
Sr. Francesc Sabanés Serra. 
 
Sr. Jordi Latorre Sotus (des de novembre 2018). 
 
Sr. Joan Talarn Gilabert. 
 
Sr. Jaume Gilabert Torruella. 
 
Sr. Enric Colom Sandiumenge. 
 
Sr. Rafael Peris Martín. 
 
Sr. Ferran Badia. 
 
Sr. Joan Horaci Simó. 
 
Sr. Jordi Solé. 
 
Sr. Josep Maria Gardeñes. 
 
Sr. Jaume Saltó. 
 
Sra. Cristina Rodríguez. 
 
Sr. José Luis Aguilà. 
 
Sr. Ignasi Fanlo. 
 
 
Membres del Consell Directiu 
 
Sr. Enric Mir i Pifarré 
President del Consell Directiu del Ceeilleida. 
 
Sr. Joan Ubach Isanta. 
 
Sr. Jordi Latorre Sotus (des de novembre 2018). 
 
Sr. Francesc Sabanés Serra 
 
Sr. Jaume Gilabert Torruella. 
 
Sr. Enric Colom Sandiumenge. 
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2.5 Estructura del CEEILleida 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                             

 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Rosa M. Perelló i Escoda Presidenta 
de la Fundació del CEEILleida. 

 
Enric Mir i Pifarré President del 
Consell Directiu del CEEILleida. 
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3.1 Empreses instal·lades al CEEILleida a 31 de desembre de 2018 

El CEEILleida ha acabat l’any 2018 amb una ocupació del 89,18%, amb 33 mòduls 
ocupats dels 37 disponibles. L’índex d’ocupació l’any 2017 va ser del 83,33%, amb 30 
mòduls ocupats dels 36 disponibles.  

 

 

CCEEEEIICClloouudd  

 
És un servei que permet ubicar la seu social de la teva empresa en el centre de 

negocis del CEEILleida, gaudint de: 

✓ Servei de recepció. 

✓ Ús lliure de les zones comuns. 

✓ Servei d’assessorament. 

✓ Gaudir dels beneficis de les empreses CEEILleida, tals com assistència a fires, 

assistir a les formacions, entre d’altres. El cost d’aquest servei és de 20 euros 

mensuals. 

 

A data de 31 de desembre de 2018 hi ha 1 empresa que s’acull a aquest servei. 

 

Edifici 
Mòduls 

disponibles 
Mòduls ocupats  

Percentatge    
ocupació 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

CEEI 1 10 11 7 11 70,00% 100,00% 

CEEI 2 14 14 11 10 78,57% 71,42% 

CEEI 3 12 12 12 12 100,00% 100,00% 

TOTAL 36 37 30 33 83,33% 89,18% 

3.- Empreses 

DISTRIBUCIÓ DE MÒDULS OCUPATS PER EDIFICIS DEL CEEILLEIDA 
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SECTORS PROFESSIONALS DE LES EMPRESES DEL CEEILLEIDA 

 

44%

31%

6%

12%
6%

informàtica-TIC-audiovisuals

serveis

biotech-salut

enginyeries

energies renovables

EEmmpprreesseess  iinnccoorrppoorraaddeess  aall  CCEEEEIILLlleeiiddaa  dduurraanntt  ll’’aannyy  22001188   

 

EEmmpprreesseess  iinnccoorrppoorraaddeess  aall  CCEEEEIILLlleeiiddaa  dduurraanntt  ll’’aannyy  22001188   

Inversió inicial de les noves empreses: 114.600 € 

 

Total de llocs de treball creats: 41 
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Nom: INTECH 3D 
Emprenedors: Joan Foguera i John Amin. 
Mòduls: 1.1 i 1.2 
 
És un centre de transferència tecnològica que va néixer per ser el referent territorial en 
l’expansió de la tecnologia d’impressió i escaneig 3D. L’objectiu d’aquest centre de 
transferència tecnològica és el de sensibilitzar i assessorar sectors empresarials que 
disposin de departaments d’Investigació i desenvolupament, o de departaments 
especials de fabricació. INTECH 3D també ven impressores 3D professionals pensats 
per a qualsevol aplicació i sector i té a disposició una amplia oferta formativa de cursos 
online de disseny i impressió 3D. Així mateix, porta a terme impressions 3D sota 
demanda de productes individuals i la fabricació de series a través de les seves 
impressores professionals. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom: Invelon Technologies 
Emprenedors: Joan Foguera i John Amin.  
Mòdul: 1.3 

Consultoria tecnològica que assessora a les empreses en l’elecció i implementació 
d’equips, tecnologies i infraestructura totalment personalitzades i adaptades a les 
necessitats per a la consecució dels objectius establerts. Les solucions tecnològiques 
de realitat virtual i augmentada que ofereix Invelon Technologies permet guanyar 
seguretat en el disseny d’un producte o projecte. En aquesta línia, permet als 
enginyers i dissenyadors analitzar com es veuria i es comportaria un nou producte o 
espai, sense necessitat d’haver de construir o combinar múltiples models per al 
producte en qüestió. Aquesta empresa lleidatana disposa de capacitats internes per 
desenvolupar solucions tecnològiques per a formació i muntatge, logística i gestió de 
magatzems, visualització avançada d'informació, visualització de dades massives o 
digital twin (rèpliques virtuals d’objectes o processos), entre altres aplicacions. 
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Nom: GSP 
Emprenedor: Vicenç Enrique-Tarancón 
Mòduls: 1.4 i 1.5 
 

El Grup de Sanejament Porcí (GSP) és l’eina sanitària de Lleida. És una associació sense 
ànim de lucre que aglutina tots els propietaris d’animals de les Terres de Lleida i 
formada per ramaders independents, cooperatives i empreses integrades a parts 
iguals. La seva raó de ser és la millora de l’estat sanitari, aconseguint la major 
rendibilitat de l’explotació. És el laboratori porcí de Catalunya, que treballa 
estretament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i amb 
el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquest sistema de treball ha permès 
que l’Administració d’altres Autonomies acceptin i validin els resultats emesos per la 
USP/GSP, com Aragó, Extremadura, València i Múrcia. El fet d’estructurar el sector ens 
permet desenvolupar altres tasques que se’ns encomana o sorgeixen a iniciativa dels 
socis. 

 

 

Nom: 3DTelemetria Làser. 
Emprenedors: Jordi Escoda i José Antonio Calderó 
Mòdul: 1.6 
 
Ofereix serveis 3D d’última generació, entre ells la realització d’escaneig tridimensional 
d’edificis i d’entorns, a partir dels quals poden obtenir passejos virtuals immersius en 
qualitat 4K, entorns reals interactius, visió VR, plànols 3D, entre d’altres. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 Memòria d’activitats 2018 

 

 

 

 

Nom: Agropig Enginyers 
Emprenedors: Carme Peralta i Llorenç Gallego. 
Mòdul: 1.7 
 
Agropig és una empresa d’assessorament en el tractament i la gestió de residus 
ramaders. Els seus principals clients són plantes de tractament de dejeccions 
ramaderes, plantes de producció de biogàs i plantes de tractament de residus. 
Ofereixen una enginyeria al servei de l’agricultura, la ramaderia i el medi ambient i el 
seu servei està dirigit a pagesos, ramaders i indústria agroalimentària, que vulguin 
donar a la seva estructura empresarial i productiva les eines de treball necessàries pel 
desenvolupament dels seus projectes, de la manera més eficient possible. 

 

 

 

 

Nom: GESTIÓN ENERGÉTICA PLUS 
Emprenedor: Joan Ramon Pelegrí 
Mòdul: 1.8 
 
GE Plus Solucions Energètiques és una empresa de gestió de l’energia que ajuda a 
controlar la despesa energètica. Les empreses paguen cada mes la seva factura de 
consum elèctric, i ho tenen assumit, però aquest consum es pot racionalitzar i 
aconseguir un estalvi energètic que es pot reflectir a la factura si hi ha un control i 
estàs ben assessorat. És la feina de Gestió Energètica Plus, que treballa per a una 
vuitantena de clients, com Grup Actel, Iberalfa, l’Institut Català d’Investigació Química 
de Tarragona, cooperatives com la Cooperativa De Soses, Fruitona i Fruites Font, o 
l’empresa Aldahra Fagavi. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Grup-Actel/559319357446562
https://www.facebook.com/pages/Grup-Actel/559319357446562
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-De-Soses/766212930167196
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-De-Soses/766212930167196
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Nom: Randombox. 
Emprenedors: Xavier Cuadros i Maria Vilà. 
Mòdul: 1.9 
 
Randombox es dedica a la venda de packs de viatges, que inclouen el vol d’anada i 
tornada i allotjament a un lloc sorpresa. La destinació es pot triar entre el seu llistat de 
destinacions, depenent de l’aeroport d’origen, i dels quals se’n poden descartar els no 
desitjats. És una empresa innovadora que ofereix una nova manera de viatjar que, a 
més del factor sorpresa, permet al client seleccionar les dates i anar de viatge durant 
una curta durada, sense que el client s’hagi d’ocupar de res més. 
 

 

 

 

 
Nom: Deparaula_ 
Emprenedora: Laia Dolcet. 
Mòdul: 1.10 
 
Deparaula_ és un projecte personal concebut per a construir i impulsar la marca a 
través del missatge. Neix amb la voluntat de transformar idees i projectes en textos 
que venguin. Deparaula_ és comunicació estratègica i màrqueting de continguts. 
A través de la creació de contingut digital, l’elaboració de newsletters, la gestió de les 
xarxes socials i, en definitiva, la comunicació corporativa en totes les seves 
vessants, deparaula_ ajuda empreses i empresaris a connectar amb el seu públic 
objectiu. 
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Nom: Aerofor 
Emprenedor: Eduard Ibáñez 
Mòdul: 1.11 
 

Especialista en l'ús de tecnologia dron en l'àmbit mediambiental. Compten amb la 
certificació ATO per impartir cursos de pilot. A més, disposen d'un ampli catàleg de 
formacions específiques. Realitzen inspeccions d'infraestructures per determinar 
debilitats i punts crítics de manteniment. Augmenten el rendiment i optimització dels 
cultius mitjançant captació de dades aèries. Disposen d'un equip especialitzat en la 
realització de contingut audiovisual, preses aèries i postproducció. Desenvolupen 
operatius i metodologies per a rescat i vigilància mitjançant la tecnologia RPAS 
(sistema de medis aeris pilotats remotament). 

 

 

 

 

Nom: Wattson 
Emprenedors: Miquel trepat i Jordi francés. 
Mòdul: 2.1 
 
Empresa instal·ladora que ofereix solucions energètiques òptimes. Treballa per utilitzar 
l’enginy i el coneixement per tal que les instal·lacions siguin eficients. Són enginyers i 
professionals dedicats a investigar, dissenyar i executar cada projecte, tenint en 
compte les seves particularitats per assolir l’excel·lència energètica. És el soci perfecte 
per als constructors, arquitectes, empreses, entitats i clients particulars, que busquen 
solucions integrals en matèria d’instal·lacions.  
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Nom: INSITU 
Emprenedors: Jordi Seró i Martí Picas. 
Mòdul: 2.2 
 
El projecte va néixer amb la voluntat de donar serveis al món local en l’àmbit del 
patrimoni cultural i el turisme. Treballen amb la idea que el patrimoni cultural és 
imprescindible per al desenvolupament econòmic del territori, però també una eina 
important per a la cohesió social i per a la preservació de la seva identitat cultural. 
Els seus serveis van enfocats, doncs, a la recerca, protecció, conservació, recuperació i 
posada en valor del patrimoni cultural, aprofitant també les estratègies turístiques 
necessàries per a donar-lo a conèixer. 
 

 

 

Nom: Chronos Iter 5 
Emprenedors: Enric Burgués i Eduard Aixàs. 
Mòdul: 2.3 
 
ITER5 és una empresa especialitzada en gestió esportiva. El seu objectiu és la 
realització i organització de projectes esportius i de lleure, ja siguin de caràcter 
professional o aficionat. Actualment, compten amb el sistema de cronometratge líder 
mundial: la tecnologia MYLAPS RUN CHAMPIONCHIP SYSTEM. La tecnologia és 
aplicable a curses populars, curses de muntanya, duatlons, triatlons, curses de btt, 
travesses aquàtiques, entre d’altres. 
Coordina una trentena de competicions de tot tipus, la gran majoria de caire atlètic, i 
estan englobades dins la Lliga Ponent, que s’inicia l’1 de gener de cada any i acaba el 
31 de desembre, amb la celebració de les proves de Sant Silvestre. 
 

 

 



 

 

 

16 Memòria d’activitats 2018 

 

Nom: Nearcrumbs. 
Emprenedor: Joaquim Elcacho 
Mòdul: 2.4 
 
Són especialistes en la implantació de tot tipus d’infraestructures informàtiques 
segures perquè aquestes siguin el suport tecnològic que necessita un negoci. 
Diagnostiquen el nivell de seguretat de la infraestructura informàtica dels seus clients 
a través del seu protocol d’auditoria, i els ofereixen solucions específiques de 
continuïtat del negoci. L’objectiu principal és assegurar que la infraestructura 
informàtica no sigui un impediment per a l’activitat d’una empresa. 
 

 

Nom: Mediaponent. 
Emprenedors: Francesc de Dios, Eudald Salse, Ramon Redondo. 
Mòdul: 2.5 
 
Productora audiovisual que compta amb la darrera tecnologia pel que fa a la producció 
i realització de vídeos. Explota un canal propi de notícies en viu i desenvolupa activitats 
de producció i distribució cinematogràfica i de vídeo. 
 

 

Nom: Kopen Software 
Emprenedors: Óscar López i Sergi Almacelles. 
Mòdul: 2.6 
 

La principal missió és crear software per fer més fàcil el dia a dia de les empreses. 
D’aquest software en podem destacar dos principals característiques: la seva 
simplicitat i que no és difícil d’utilitzar, i que es pot personalitzar per tal d’adaptar-lo a 
totes les empreses. El seu primer producte es diu Koolvet, un programa de gestió per 
al sector veterinari que comercialitzen com un servei de quota mensual. Així, per una 
petita quota mensual, els veterinaris disposen d’un accés web des d’on poden 
gestionar totes les dades de la seva clínica. Saben que les dades que gestionen són de 
molta importància per als seus clients, i per això apliquen totes les mesures de 
seguretat per garantir que no les perdran i que poden accedir a elles des de qualsevol 
lloc del món. 



 

 

17 Resum d’activitats 2018 

 

 

 

Nom: Cross Point 365 
Emprenedors: Àngel Castejón i Miquel Vidal. 
Mòdul: 2.8 
 
Empresa dedicada a l’adaptació de solucions de software de l’entorn Microsoft per a 
empreses, utilitzant informàtics propis i freelance. El core business de l’empresa no és 
només solucions informàtiques, sinó també la representació de freelance informàtics. 
 

 

Nom: DSI -Diseño y Soluciones de la Información S.L.                                             
Emprenedors:  José Murillo i Marc Murillo.                                                                   
Mòdul: 2.10 

Les activitats de l’empresa són la distribució i comercialització d’un aplicatiu per 
gestionar la fidelització que desitja cada empresa, local o franquícia per als seus 
clients. El coneixement dels hàbits i perfils dels clients es fonamental per una bona 
comunicació i adaptació dels productes. Aquest software permet que l’administrador 
organitzi la fidelització a implantar i recollir el valor mes important. L’altra activitat és 
la d’assessorament i suport informàtic, tant a nivell de hardware com de software de 
gestió, per a empreses. 

 

Nom: KATAE                                                                                                              
Emprenedors: Miquel Trepat i Jordi Francés.                                                                  
Mòdul: 2.11 

Katae Energia, S.L. és una empresa amb un equip multidisciplinari amb anys 
d’experiència en el sector energètic. Katae ofereix una àmplia varietat de productes i 
serveis per tal d’escollir l’energia que s’adeqüi a les seves necessitats. El 
desenvolupament de projectes claus en mà d’energia activa, passiva i d’eficiència 
energètica concedeix l’adequació de l’energia en la seva millor forma. 
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Nom: Skilbo                                                                                                                         
Emprenedor: Josep Lluís Sánchez-Fortún.                                                                                
Mòdul: 2.12 

Empresa Market place d’aptituds i habilitats. Skilbo és la comunitat de persones que 
comparteixen el seu talent amb altres i guanyen uns diners extra. Es tracta d’una xarxa 
social que funciona com un tauló d’anuncis de perfils personals amb habilitats que 
s’ofereixen per un preu establert per l’usuari. Aquestes habilitats són 
emmagatzemades en un menú que ells mateixos gestionen. Altres persones poden 
obtenir aquests serveis al navegar pels diferents cercadors categoritzats en 9 tipus 
diferents, per zona geogràfica o, fins i tot, per paraula clau. La comunitat posa les eines 
necessàries per la trobada entre els dos usuaris i el benefici s’obté per la intermediació 
de les dues parts. 

 

 

 

Nom: Synergie                                                                                                                     
Emprenedora: Gemma Sanjuan.                                                                                                  
Mòduls: 3.1 i 3.2 

Multinacional francesa especialitzada en la gestió integral dels recursos humans, 
ofereix serveis globals de selecció i formació de personal, consultoria i outsourcing. La 
seva missió és contribuir en la importància que té l’ocupació, tant per a les empreses 
com per a les persones, identificant les necessitats canviants del mercat dels seus 
clients i oferint solucions de capital humà que aportin valor. 
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Nom: Repaq Packaging Consulting.                                                                           
Emprenedores: Montse Castillo, Sara Bergua.                                                                         
Mòdul: 3.3 

RepaQ Packaging Consulting és una empresa de serveis per a la indústria alimentària o 
fabricant d’envàs alimentari. Els seus projectes es dirigeixen a: 

• Optimització de processos d'envasament i materials d’envàs, 

• Cerca i implantació d’alternatives a materials plàstics més sostenibles. 

• Actualització d’aspectes legals per garantir l’aptitud alimentària 

• Implantació de normes de qualitat i seguretat alimentària tant per indústria 
alimentària com per fabricant d’envàs. (IFS, BRC, FSSC, ISO). 

• Formació dels aspectes anteriors adaptada a les necessitats de l’industria. 

 L’activitat de RepaQ és pionera en focalitzar l’àmbit d’anàlisi en l’envàs i l’envasament. 
Aquesta activitat innovadora, permet establir nous models de negoci i categories de 
servei, com ara la complementarietat a serveis propis d’enginyeries tècniques i de 
consultories d’estratègia tradicionals, la integració del disseny estructural de l’envàs en 
les fases de conceptualització i disseny d’aquest element, el suport en la 
industrialització de nous materials, o bé en serveis enfocats a garantir la qualitat de 
l’envàs i la seva innocuïtat. 

 

 

Nom: Innovark                                                                                                                 
Emprenedors: Ferran Espasa i Ramon Artigas.                                                                      
Mòdul: 3.5 

Empresa tecnològica que aporta coneixement i experiència en diferents sectors, entre 
els quals i en comú destaca l’agrícola. En aquest sector, el seu esforç s’adreça a la 
millora dels aspectes nutricionals i organolèptics de les parts comestibles i a la 
protecció i a la potenciació dels cultius aplicant solucions innovadores respectuoses 
amb el medi ambient i que resultin en un estalvi de recursos. Dissenya solucions 
generalistes i específiques però no produeix ni comercialitza a nivell d’usuari final, 
emprant a tercers per les tasques de fabricació i de distribució. Addicionalment, es 
coordina amb empreses i amb centres tecnològics privats i públics, amb línies de R+D+i 
afins, disposats a compartir coneixements per desenvolupar projectes col·laboratius. 
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Nom: EuroIso                                                                                                                  
Emprenedors: Xavier Rosell i Xavier Chacón.                                                                                 
Mòdul: 3.7 

EuroISO és una empresa de gestió de l’eficiència i de la qualitat especialitzada en tot 
tipus de certificacions (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000, OSHAS 18000, 
protocols IFS, BRC, i altres directives europees). Realitzen un anàlisi de la situació 
laboral per dissenyar el procediment específic a la vostra companyia i procedir a reduir 
de forma senzilla i eficaç la sinistralitat laboral. Proporcionem Servei de Protecció de 
Dades per a professionals individuals i societats amb adequació a la normativa LOPD, 
consultoria de manteniment i actualització. 

 

Nom: Einor                                                                                                                        
Emprenedors: Xavier Rosell i Xavier Chacón.                                                                          
Mòdul: 3.7 

EINOR, S.L. és un organisme de control Acreditat per ENAC (EI / 716), i com a tal, la 
seva finalitat és la de verificar el compliment de caràcter obligatori de les condicions de 
seguretat de productes i instal·lacions industrials mitjançant activitats de certificació, 
assaig, inspecció i / o auditories. 

                                                                                                              
Nom: Forsys Software                                                                                             
Emprenedor: Francesc Fortit.                                                                                                      
Mòdul: 3.8 

Consultoria empresarial d’aplicacions informàtiques i subministrament de programes 
d’informàtica. Es dedica a fer eines per a WordPress, un dels softwares per dissenyar 
webs més utilitzats del món. Ha creat un plugin anomenat “wp login control”, que 
dóna una funcionalitat extra al WordPress, que serveix per dissenyar d’una forma 
ràpida i amena pàgines web. És similar al Photoshop, però amb prestacions diferents, 
que es pot descarregar de forma gratuïta dins de WordPress. Aquest mateix plugin  
transforma el disseny a codi CSS, que és el llenguatge que permet visualitzar el nou 
disseny que una mateixa persona ha confeccionat per a la seva web. 
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Nom: Mente en Blanco                                                                                                                    
Emprenedora: Maria Izcara.                                                                                                              
Mòdul: 3.9 

Construeix estratègies creatives amb una finalitat: despertar la ment del client i omplir-
la d’idees sorprenents i innovadores. Els negocis són com les plantes: necessiten 
temps, dedicació i sacrifici. 

Proposen treballar junts amb el client per mimar el seu negoci i aconseguir que creixi i 
destaqui per sobre dels altres. La comunicació efectiva comença per escoltar. El seu 
fort és, primer escoltar, i després assessorar. 

 

 

 

Nom: Growing Together                                                                                                  
Emprenedors: Àlex Fernández i Ferran Roig.                                                                            
Mòdul: 3.10 

Growing Together treballa per la millora de la imatge corporativa de les empreses, 
amb la gestió de les xarxes socials, amb la creació de pàgines web i amb la creació de 
dissenys en 3D (vídeo i foto). El nom de l’empresa (en català Creixent Junts), s’ha 
buscat per poder definir el seu paper en el món dels negocis. Volen transmetre les 
seves intencions directament amb el nom de la seva empresa i han acabat decidint que 
Growing Together era la seva millor carta de presentació. 
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Nom: DAX Dynamics Developers                                                                              
Emprenedors: Mònica Santiago i Josep Piñol.                                                                                   
Mòdul: 3.11 

DAX va ser creada amb un clar enfocament de servei en els sectors de la logística i 
l’alimentació. Les seves solucions es basen en les plataformes: Microsoft Dynamics 
NAV – Microsoft Dynamics AX. Als que complementem amb els verticals: UPL Granges 
(Per a les fàbriques de pinso). Fregues (Per a la gestió de transports). FOODVISION 
(Producció alimentària en planta). DimoMaint (Gestió Manteniment GMAO). Cadascun 
d’aquests verticals els distribuïm amb les particularitats dels països en què tenim 
l’exclusivitat. 

 

 

 

 

Nom: GRVPPE 

Emprenedors: Mònica Santiago i Josep Piñol. 

Mòdul: 3.11 

GRVPPE és una integradora Gold Partner de Microsoft i una de les majors especialistes 
en consultoria i implementació de la Plataforma Microsoft Dynamics, amb més de 100 
projectes al Brasil, Amèrica Llatina, EUA i Europa. A més de Lleida, també està 
implantada a Barcelona, Sao Paulo, Toronto i Buenos Aires. 

És pionera en oferir tota una gamma de serveis que engloben Dynamics 365. Disposa 
d'un equip humà altament capacitat i certificat per executar projectes incorporant la 
nova oferta de Microsoft en els aspectes tècnics, funcionals i de negoci. 

GRVPPE certifica el potencial dels serveis intel·ligents de Microsoft per ajudar les 
empreses a superar els desafiaments del dia a dia, contribuint a convertir el seu negoci 
més productiu, eficient i capaç de fer més. 
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Nom: Garriga Enginyers                                                                                                      
Emprenedor: Gabriel Garriga.                                                                                               
Mòdul: 3.12 

És una empresa que té com a activitat principal la prestació de serveis d’enginyeria 
industrial en sectors com l’edificació, l’industrial, i l’obra civil. Compta amb un conjunt 
de tècnics i col·laboradors amb una àmplia experiència en el disseny de projectes 
executius i direccions d’obra dels sectors detallats. 

Presta diferents serveis d’enginyeria depenent de les necessitats del client,  però 
sempre oferint un servei d’assessorament personalitzat i de qualitat. Centra la seva 
activitat en donar servei d’enginyeria tant a particulars com a professionals, estudis 
d’arquitectura, constructores, promotores, així com a organismes i institucions 
publiques. 

 

 

 

 

Nom: USE-IT                                                                                                                      
Emprenedor: Àlex Surroca.                                                                                                           
Mòdul: 3.13 

És una empresa que s’emmarca dins el camp de les noves tecnologies El nostre core 
business és el disseny i desenvolupament de projectes web i APPs Smartphone. Estan 
especialitzats en aplicacions creatives que ajudin a vendre i que, per tant, suposin un 
nou model de negoci per a l’empresa o institució que els hi encarrega. 

El seu objectiu és desenvolupar aplicacions úniques i especialment per a l’empresa en 
qüestió, que ajudin a solucionar un problema dels clients o a disminuir l’esforç que els 
consumidors han de fer per comprar a l’empresa client. Totes les seves aplicacions van 
enfocades a generar preferència de compra sostinguda dels consumidors cap a les 
nostres empreses clients. 
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Nom: CARDIONLIVE 

Emprenedors: Rafa Criado i Àlex Surroca. 

Mòdul: 3.13 

Use-It i Neosalus, després de participar en el programa d’acceleració empresarial Start-
up Catalonia de la Generalitat a Lleida, es van associar per crear Cardionlive, que 
comercialitza un nou sistema que permet la gestió en temps real de desfibril·ladors 
ubicats en espais públics. És un sistema intel·ligent que controla desfibril·ladors públics 
en temps real. Funciona a través d’una aplicació a l’ordinador o en un telèfon 
intel·ligent i permet, en primer lloc, tenir constància de la quantitat de desfibril·ladors 
instal·lats en espais públics, una informació que no es troba disponible, segons els 
responsables del projecte. El sistema avisa automàticament als serveis d’emergències 
quan s’obre la porta de la vitrina del desfibril·lador, i en cas que sigui a causa d’un acte 
vandàlic, fa fotografies i activa el GPS, gràcies a un petit aparell que s’instal·la a la 
vitrina. 

 

 

CEEICLOUD 

El CEEILleida disposa del servei nomenat “CEEICLOUD”, que permet ubicar la seu social 
d’una empresa en el centre de negocis del CEEILleida, gaudint de: servei de recepció, 
ús lliure de les zones comuns, servei d’assessorament i gaudir dels beneficis de les 
empreses CEEILleida, tals com assistència a fires, formació, entre d’altres. 

Actualment hi ha una empresa acollida amb aquest servei propietat de Iolanda 
Chirinus, autònoma, que desenvolupa l’activitat de gestoria administrativa. 
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EEmmpprreesseess  qquuee  ss’’hhaann  eemmaanncciippaatt  ddeell  cceennttrree  eemmpprreessaarriiaall  dduurraanntt  eell  22001188 

Sabor a jamón Xerept 

 

PPllàànnoollss  ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióó  ddee  lleess  eemmpprreesseess  iinnssttaall··llaaddeess  eenn  eell  CCEEEEIILLlleeiiddaa 
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3.2 Actuacions que s’han portat a terme 

Nou sistema de reserva de sales de reunions i l’aula de formació a través de la web 

del CEEILleida 

Al mes de maig va entrar en funcionament el sistema de reserva de sales a través de la 

web del CEEILleida, que té com a finalitat:  

✓ Guanyar comoditat fer les reserves, ja que es poden fer per ordinador, 

mòbil o tablet. 

✓ Conèixer, a través d’un calendari, l’ocupació de sales en temps real i 

poder fer la reserva de qualsevol espai sense el risc de coincidir amb un 

altra empresa en la mateixa hora.  

 

Nova app del CEEILleida: Ei!  

Objectius: 

✓ Comunicació directa entre els tècnics del CEEI  

i els emprenedors. 

✓ Només s’envien avisos que són d’especial interès,  

com el newsletter del CEEILleida, convocatòries de  

subvencions, notificació d’avaries... 

✓ Es poden enviar incidències i suggeriments directament   

als tècnics del CEEI. 

✓ En tot moment s’informa de l’estat de la incidència i es  

notifica en el moment que s’ha resolt. 

✓ Hi ha xat per parlar entre treballadors, tècnics i   

emprenedors. 

✓ En la pestanya “comunitat” hi ha el llistat d’emprenedors  

que formen part del CEEILleida. 

✓ Reserva de les sales del CEEI de forma fàcil i ràpida. 

 

Noves màquines de ‘vending’ per pagar sense moneda  

Al 2018 s’han instal·lat màquines de vending per utilitzar amb comoditat. Amb una 

aplicació, es pot comprar el producte a través del telèfon mòbil, podent triar entre una 

gran varietat de cafès, menjar i beure. Amb aquest sistema acabem amb el problema 

de no poder comprar allò que ve de gust per falta de monedes.  

Al costat de les màquines també hi ha una font d’aigua. 
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I també... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instal·lació en els tres 
edificis del CEEI de 
sistemes d’alimentació 
ininterrompuda (SAI) 
per evitar la caiguda o 
apagada sobtada de 
dispositius en cas de 
tall de subministrament 
elèctric. 

Ampliació de la 
cobertura 
d’internet en els 
espais comuns. 

Instal·lació en tots els mòduls 
d’un armari per poder centralitzar 
les connexions elèctriques, 
d’internet, i telefonia. També 
permet controlar el consum 
elèctric i localitzar avaries amb 
agilitat. 

Millora de la 
sonorització de 
l’aula de 
formació. 

Condicionament del 
Campus CEEI per tal de 
donar opció als 
emprenedors a 
desenvolupar les seves 
tasques diàries a l’aire 
lliure. 
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3.3 Balanç del CEEILleida del 2018 en xifres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261 
assistents a 
les sessions 
formatives 

270 
estudiants 

han visitat el 
CEEILleida 

Supervivència 
empresarial 

90,7% 
(mitjana catalana: 

50%) 

132 
aparicions en 
els mitjans de 
comunicació 

 

148 llocs 

de treball 
entre les 34 
empreses 

Més de 
19.000 

visites a la web 
durant el 2018  
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Formació per a la creació d’empreses, empresaris i innovació: al llarg de l’any 
2018 s’han realitzat al CEEILleida un seguit de cursos i activitats formatives que 
en detall han consistit en:  

• 13 càpsules formatives específiques (221 assistents en total).  

• 6 tallers d’elaboració de pla d’empresa (40 assistents).  

Això suposa un total de 261 assistents a les sessions formatives. 

SESSIÓ FORMATIVA DATES ASSISTENTS 

Taller elaboració del Pla d'empresa 

20, 27 de gener i 3 de 

febrer 12 

Tu ets el missatge. Comunica’t com un orador professional amb 
la PNL 

24 de gener 11 

Tu ets el missatge. Comunica’t com un orador professional amb 
la PNL 

31 de gener 7 

Linkedin per a professionals i empreses 14 i 15 de febrer 17 

Taller elaboració del pla empresa.  19, 20 i 21 de febrer 5 

Email màrqueting: Com fer un newsletter professional i eficaç 15 de març 22 

Model 5S 12 d'abril. 18 

Taller elaboració del pla empresa.  14, 15 i 16 de maig 7 

Juguem a 10 jocs perquè puguis empatitzar i fidelitzar al teu 
client. 

17 maig 9 

Taller elaboració del pla empresa 2, 9 i 16 de juny 6 

Estratègia i transformació digital per a empreses 13 i 14 de juny 7 

Coneix, experimenta i comparteix les noves estratègies de 
Harvard per a la teva empresa 

12 de juliol 6 

Crea i gestiona la teva web amb Wordpress + Woocommerce 24 i 26 de setembre 21 

Com captar clients potencials a través de Google i xarxes socials 
en pilot automàtic. 

25 d’octubre 45 

Taller elaboració del pla empresa 29, 30 i 31 d’octubre 6 

Instagram per a empreses 15 de novembre 23 

Instagram per a empreses 22 de novembre 19 

Taller elaboració del pla empresa.  

26, 27 i 28 de 

novembre 4 

Instagram per a empreses 29 de novembre 16 

4.- Formació 



 

 

31 Resum d’activitats 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
Càpsula formativa Com captar clients potencials a través de Google i xarxes socials en pilot automàtic 

 

 

Un taller de pla d’empresa, on els alumnes tenen l’oportunitat d’explicar la seva idea de negoci 

 

 

 

 

Les càpsules formatives pretenen dotar a emprenedors i empresaris dels coneixements i les 

tècniques bàsiques per desenvolupar projectes empresarials innovadors amb plenes garanties 

d’èxit. 

El taller per crear un pla d’empresa està dividit en quatre sessions: 1.- Descripció de l’activitat, 

l’anàlisi de l’entorn i el mercat i el pla estratègic i de màrqueting. 2.- El pla d’operacions, 

l’organització, els recursos humans, l’estructura legal, els passos i costos de la posada en marxa.                                  

3.- El pla econòmic i financer. 4.- Sessió optativa de tutoria individual per als alumnes assistents. 
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La sala de formació és molt dinàmica al llarg de l’any. A més de les sessions formatives, 
també acull reunions organitzades per les pròpies empreses instal·lades en el 
CEEILleida, actes organitzats per entitats externes o visites d’estudiants. Aquest és el 
balanç d’activitat de 2018 en aquest espai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 actes 

acollits 

210 hores 

d’activitat 

Hem 

acollit 23 
activitats 
externes 

 Ens han 

visitat 260 

alumnes de 

15 centres 

Celebració 

d’1 curs 

cada 7 dies 

laborables 
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5.- Activitat institucional 

 

 

 

 REUNIÓ DE LA XARXA D’ALLOTJAMENTS EMPRESARIALS DE CATALUNYA · El 

CEEILleida va acollir una reunió de la XAEC, que té com a un dels seus objectius 

analitzar les principals necessitats dels vivers d’empreses catalanes. En aquella reunió 

es van aprovar els estatuts de l’entitat i es va triar com a president a Joaquim Gudayol, 

director dels vivers d’empreses Nexes, a Forallac, i Alta Mar, a Calonge. 
 

 

 

 

GUARDÓ PER AL CEEILLEIDA · El CEEILleida va ser guardonada per 

l’entitat Activa Mútua per ser una de les empreses o institucions de 

Lleida que no ha registrat cap sinistralitat en els darrers cinc anys. El 

director del la fundació, Antoni Piñol, va recollir aquest apreciat guardó. 
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PRESÈNCIA EN EL CAMPAMENT D’INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA · El director del CEEILleida, 

Antoni Piñol, va assistir al Campament d’Innovació i Emprenedoria, celebrat a l’Institut Torre Vicens 

de Lleida, i que va reunir mig centenar d’estudiants d’altres quatre centres de secundària, 

concretament La Salle, de Mollerussa, i Ilerna, Escola del Treball i la Caparrella, de Lleida. 

 

Aquest primer campament ha tingut l’objectiu de fomentar la capacitat emprenedora dels joves i 

les seves habilitats comunicatives. 

 

Un dels diferents reptes al que es van enfrontar els alumnes va ser el de cercar una utilitat a les 

Basses d’Alpicat.. 

 

 

REUNIONS DEL CONSELL DIRECTIU I LA JUNTA DE PATRONS · En les reunions es van aprovar els 

comptes anuals, l’informe d’auditoria referent a l’any 2017 i de la memòria d’activitats del 

CEEILleida corresponent al mateix exercici. 
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ACTE DE LLIURAMENT DE CLAUS: L’OCUPACIÓ DEL CEEILLEIDA ARRIBA AL 90% · Set empreses van 

iniciat la seva activitat al CEEILleida durant el primer semestre de l’any 2018, la qual cosa l’índex 

d’ocupació del viver arribava al 90%. Les noves firmes que van rebre les claus van ser són Agropig, 

De Paraula, Invelon Technologies, Kopen Software, Krea, Sitcons i 3D Telemetria Làser. 

Aquest primer campament ha tingut l’objectiu de fomentar la capacitat emprenedora dels joves i 

les seves habilitats comunicatives. 

 

Un dels diferents reptes al que es van enfrontar els alumnes va ser el de cercar una utilitat a les 

Basses d’Alpicat.. 

 

 

 

 

 

VISITA DEL DIRECTOR 

TERRITORIAL D’EMPRESA 

I CONEIXEMENT · El 

director territorial del 

Departament d’Empresa i 

Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya, 

Ramon Alturo, va visitar 

el CEEILleida per conèixer 

les seves instal·lacions. 

Acompanyat del director 

del CEEI, Antoni Piñol, 

Alturo va visitar algunes 

de les empreses que hi ha 

instal·lades en el viver. 
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CONVENI AMB EBOCA WALLET · El director del CEEILleida, Antoni Piñol, va signar un conveni amb 

la representant de l’empresa Eboca Wallet per insta·lar màquines expenedores de cafè, menjar i 

dues fonts d’aigua i dos forns microones. Amb el nou sistema se solucionaria el problema d'haver 

de pagar amb les monedes justes, ja que l'abonament es pot fer també a través del telèfon mòbil 

(amb l'aplicació Eboca Wallet), tant en efectiu com en tarja de crèdit. 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA DE TÈCNICS DE CEEIs ORGANITZADA PER ANCES · Una 

delegació del CEEILleida. encapçalada pel seu director, Antoni Piñol, va participar en la jornada 

de tècnics de CEEIs, organitzada per l’Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES), i que va 

tenir lloc al CEEI de Guadalajara. La jornada va servir per posar en comú el treball dels CEEIs pel 

que fa a emprenedoria i innovació. Durant la jornada també va tenir lloc la junta directiva 

d’ANCES. 
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REUNIÓ DE LA XAEC A POLINYÀ · Una delegació del CEEILleida, encapçalada pel seu director, 

Antoni Piñol, va participar en una nova reunió de la Xarxa d’Allotjaments Empresarials de Catalunya 

(XAEC), en la que també hi van estar presents tècnics del CEI Pallars Jussà i de la Incubadora 

d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc d’Urgell. 

 

 

 

 
REUNIÓ DE LA JUNTA DE PATRONS · La junta de patrons va aprovar el pressupost 

per al 2019 del CEEILleida de 929.484 euros. En la mateixa reunió es va donar 

compte de l’índex d’ocupació del viver en la data de la reunió, que era del 95%, 

amb un total de 35 empreses, amb 150 llocs de treball entre totes. 
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LLIURAMENT DE CLAUS A LES TRES NOVES EMPRESES INSTAL·LADES DURANT EL SEGON 

SEMESTRE DE 2018 · Les empreses que van iniciar la seva activitat durant el segon semestre de 

2018 són Aerofor, InnovArk i Randombox. També van assistir a l’acte representants de la firma 

Spaceboost, que ja tenia acordat instal·lar-se al CEEILleida l’1 de gener de 2019. 
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6.1 Catalunya Emprèn 

Any rere any, des del 2008, el CEEILleida presenta sol·licitud de subvenció a la 
Generalitat de Catalunya per donar suport als  programes dels ens locals de foment i 
assessorament a la creació d’empreses. El CEEILleida va presentar la sol·licitud 
corresponent a l’any 2018 i es va aprovar la concessió de 37.500 €. 

 El CEEILleida contempla dins del seu Pla de Treball tota una sèrie de tasques que van 
des d’accions de sensibilització, formació, assessorament, contractació externa, 
seguiment, incubació, internacionalització, entre altres, fins que els projectes 
d’emprenedoria arriben a sobrepassar la fase crítica dels 3 primers anys de vida 
empresarial efectiva. 

Les tasques més destacades són: 

• Activitats Sensibilització: Seminaris de sensibilització, visites a les instal·lacions 
del CEEILleida i Jornada Endavant.  

• Accions d’informació, orientació i assessoraments. 

• Accions de seguiment tècnic per a la consolidació. 

• Accions de formació: Dijous Emprenedors, taller pla d’empresa i càpsules 
formatives. 

• Accions de mediació per a l’accés al finançament: Rondes de finançament. 

• Servei de viver d’empreses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Informació general 

1.- SERVEIS BÀSICS I OBLIGATORIS 

Serveis d’informació i orientació 

Persones beneficiàries del servei 362 

Serveis d’assessorament 

Persones assessorades 158 

Plans d’empresa finalitzats 12 

Empreses creades 17 

Accions de formació 

Participants a les accions formatives 258 

Servei de seguiment tècnic per a la 

consolidació 

Empreses destinatàries del seguiment 

tècnic 

25 

 

 

2.- SERVEIS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 

Accions de sensibilització 

Número d’accions de sensibilització 17 

Serveis de mediació per a l’accés al finançament 

Empreses creades a través del servei 3 

Serveis i recursos de vivers d’empresa 

Empreses allotjades en el viver 31 

Serveis facilitadors de traspàs de 

negocis 

 

Número d’operacions de negocis 

traspassats 

6 

  

  

  

  

  

RESULTATS 2018 
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6.2 ANCES 

El CEEILleida té signat un conveni amb la Asociación Nacional de CEEI Españoles 
(ANCES) des de 2010 per tal d’aportar la seva experiència sobre la creació de noves 
empreses i noves activitats en les ja existents. ANCES facilita als seus membres els 
sistemes, serveis i activitats que serveixin per a la realització dels seus objectius amb el 
màxim de professionalitat i eficàcia, i per tal que també impulsi, mitjançant els suport i 
difusió dels CEEIs, la innovació i diversificació de l’activitat productiva, el progrés 
tecnològic i el desenvolupament econòmic.  

 

 

 

 

 

Al CEEILleida se li va delegar la realització de les jornades a la seva comunitat 
autònoma i dins del període d’actuació 2009-2015. En aquestes jornades es van 
difondre les intervencions dels Fons Estructurals en cada zona, contemplant-se tota 
classe d’activitats i accions de divulgació de les intervencions estructurals com 
seminaris, jornades, taules rodones, trobades per a l’intercanvi d’experiències, així 
com conferències i congressos, a més de tractar d’altres temes relacionats amb els 
CEEIs, com el finançament de la I+D+I, la creació d’empreses innovadores de base 
tecnològica, el foment de la cooperació i els sistemes de gestió de la I+D+I. 

D’altra banda, INTECH3D, Katae i Kopen Software van participarn en l’ANCES Open 
Innovation, on empreses tractores d’abast internacional com Iberdrola, Sacyr, BBVA, 
Iberostar, Estrella de Levante i Euskaltel seleccionaran les tres millors solucions 
tecnològiques en sectors com les energies renovables, impressió 3D, digitalització o 
logística. Les joves empreses aspiren a defensar les seves propostes en l’Esdeveniment 
Final, previst pel 19 d’abril al Centre d’Innovació BBVA de Madrid, on es decidirà la 
proposta guanyadora en cada repte. 
 

 

 

 

 

 

https://www.intech3d.es/
https://www.intech3d.es/
http://www.katae.es/
http://www.katae.es/
http://ancesopeninnovation.com/
http://ancesopeninnovation.com/
http://ancesopeninnovation.com/
http://ancesopeninnovation.com/
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6.3 XAEC 

Precedents: 

 
La majoria dels centres d’empreses, centres de negocis, espais de coworking i vivers 
municipals de Catalunya formem part de l’estructura de CATALUNYA EMPRÈN, que ens 
obliga a realitzar accions d'informació, assessorament, formació o sensibilització, entre 
altres coses, però que no ens permet conèixer ni compartir les bones pràctiques 
d’altres centres o territoris. 
 
Per aquest motiu, el 25 de setembre de 2017 ens vàrem reunir a Vic un grup de tècnics 
que gestionem vivers, incubadores, centres de negocis, espais de coworking en l’àmbit 
local, i que formem part de la Xarxa Catalunya Emprèn, per tal d’explorar la possibilitat 
de crear una associació catalana que ens aglutinés a tots i ens ajudés a treballar de 
forma conjunta i trobar solucions a les nostres necessitats i dels nostres usuaris: 
 
En aquesta primera reunió com a impulsors vàrem estar presents: 
 

✓ CEEILleida. 
✓ Ajuntament de Martorell. 
✓ Ajuntament de Granollers. 
✓ Ajuntament de Vic. 
✓ Ajuntament de Castellar del Vallès. 
✓ Ajuntament de Polinyà. 
✓ Ajuntament de Forallac. 
✓ Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 
✓ Durant el següents mesos es va incorporar a aquest grup la Diputació de 

Tarragona. 
 
Les principals necessitats detectades a tall orientatiu van ser: 
 

✓ Les formacions impliquen recerca de proveïdors que moltes vegades 
desconeixem i/o ens arrisquem a que no ens siguin d’utilitat. 

✓ Desconeixement de l’oferta formativa de altres centres i resultats obtinguts. 
✓ Necessitat de homogeneïtzar els criteris d’admissió als vivers, de reglaments i 

ordenances que s’apliquen a tots els centres. 
✓ Posar en comú mecanismes de difusió i de promoció dels serveis de cada centre 

i establir canals o eines comuns per donar-nos a conèixer col·lectivament. 
✓ Existència de diferents interlocutors de cara als ens supramunicipals per tal de 

rebre finançament i gestionar projectes comuns. 
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Constitució  de la XAEC: 

S’han realitzat trobades formals en les que  s’ha establert la necessitat de constituir-se com a 
associació. En termes generals, els acords als que es van arribar són: 
 

✓ Creació d’uns estatuts. 
✓ Creació d’un logotip definitiu. 
✓ S’està treballant una proposta de pla de treball. 
✓ S’ha creat una sola base de dades de tots els vivers de Catalunya. 
✓ S’ha acordat denominar a la futura associació XAEC: Xarxa d’Allotjaments Empresarials 

de Catalunya. 
✓ Definir les tasques a fer  abans de fer l’acte fundacional. En aquest sentit: 

• S’ha enviat un correu unificat a tots els vivers municipals o de gestió local de 
Catalunya detectats a les 4 demarcacions, de manera centralitzada, on es va 
fixar un termini per la resposta amb la mostra d’interès. 

• S’han enviat els acords i els estatuts a tots els interessats.  

• Un cop tinguem resposta de tots els vivers interessats, es portarà a terme 
l’acta fundacional amb tots els vivers adherits. 

 

Situació a setembre de 2018: 
 

- S’han detectat 141 vivers dels quals 44 han mostrat el seu interès a formar-hi part. Al 
setembre de 2018, 14 han formalitzat i presentat la seva carta d’adhesió. Que són: 

-  
1. Fabrica de les Arts SL Ajuntament de Granollers. 
2. Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
3. Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí Ajuntament de Lleida. 
4. Ajuntament de Polinyà. 
5. Ajuntament de Martorell. 
6. Granollers Mercat Ajuntament de Granollers. 
7. NEXES Ajuntament de Forallac. 
8. Ajuntament de Gandesa. 
9. Consell Comarcal de la Selva. 
10. CEEILleida. 
11. Ajuntament de Bell Lloc d’Urgell. 
12. Ajuntament de Vilablareix. 
13. Ajuntament de Cambrils. 
14. Ajuntament de Castellar del Vallès. 

 
En el Cas de la demarcació de Lleida, es varen sondejar tots els vivers de la Xarxa de CEIs del 
territori (16 en total) i, mitjançant GLOBALleida, se’ls va fer arribar tota la documentació i 
informació per poder adherir-se. 
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Accions que s’han portat a terme: 
 

✓ El 25 d’octubre de 2018 es va celebrar l’Assemblea Constituent a Can Gavarra, a la 
població de Polinyà, amb les entitats que a la data van formalitzar la seva adhesió.  

✓ Del CEEILleida hi van assistir: 
▪ Antoni Piñol, director.  
▪ Josep Jover, responsable de comunicació.  
▪ Noèlia Soto, tècnica empresarial.  

 
L’ordre del dia va ser el següent: 

 
1. Presentació del perquè s’ha creat XAEC, qui som els impulsors, presentació 

d’objectius i  àrees de treball (Pla de Treball) 
2. Finançament.  
3. Proposta de junta i votació posterior: 

• President: Quim Gudayol de l’Ajuntament de Forallac 

• Secretari: Àlex Santigosa de Can Gavarra (Polinyà) 

• Tresorer: Ricard García de l’Ajuntament de Castellar del Vallés 

• Vocals: tots aquells vivers que hagin formalitzat la seva adhesió fins 
l’assemblea constituent. 

4. Lectura dels Estatuts i Acta Fundacional 
 

✓ Un cop la XAEC es va constituir, el projecte s’aniria presentant als presidents de les 
diputacions per donar-lo a conèixer, i amb l’objectiu de recerca de suport. 

✓ Inscripció de la XAEC en el registre de la Generalitat. 
 
Referències CEEILleida-XAEC: 
 
En el Consell Directiu del 23 de maig 2018 es varen presentar les gestions que el CEEILleida 
estava desenvolupant per tal d’impulsar la creació de la XAEC. 
En el Consell Directiu del 16 de novembre 2018 es va prendre l’acord d’adhesió del CEEILleida 
a la XAEC. 
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6.4 Jornades VOLUM 

El CEEILleida va organitzar durant l’any 2018 tres jornades, sota el nom de VOLUM, per 
intentar donar a conèixer la implementació real al sector productiu de la tecnologia de 
la impressió 3D, amb l’estreta col·laboració de l’empresa INTECH3D, instal·lada en el 
viver del CEEILleida. Les jornades es van celebrar el 10 d’abril, el 5 de juny i el 20 de 
setembre. 

6.4.1 Jornada VOLUM del 10 d’abril: Impressió 3D. La nova revolució 
industrial 

L’acte va tenir lloc al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat 
de Lleida i va tenir com a objectiu donar a conèixer la implementació real al sector 
productiu de la tecnologia 3D. Va congregar professionals de l’enginyeria, construcció, 
arquitectura, educació, joieria, empresaris amb inversions productives 
transformadores en general. 

 

La jornada es va organitzar, tenint en compte que la implementació de la impressió 3D 
en el sector productiu està permetent actualment a les empreses que utilitzen aquesta 
tecnologia a guanyar temps i estalviar costos per obtenir peces adaptades a les seves 
necessitats. En aquest sentit, Joan Folguera, cap executiu de l’empresa INTECH3D, va 
manifestar que treballant per a empreses de Lleida, la implementació de la tecnologia 
3D ha aconseguit reduir costos per a l’obtenció de prototips de fins un 68%, i un estalvi 
de temps de fins a un 73%, respecte a mètodes tradicionals com el de sol·licitar la peça 
en qüestió a la fàbrica d’origen. 

Aquesta fou una de les conclusions que van sorgir durant la jornada, que va comptar 
amb la intervenció d’Inma Vázquez, cap de vendes de l’empresa HP per a la Península 
Ibèrica, que va manifestar que la impressió 3D permet reduir el cost de fabricació en 
sèries petites i  mitjanes, ja que no requereix de la construcció de motlles. A més, 
també permet  disminuir el temps de compra, ja que partint d’un disseny 3D es pot 
passar  directament a producció sense que calgui un procés complex 
d’industrialització. 
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Per la seva part, Pau Virtudes, del Clúster de Materials Avançats de Catalunya, va 
assenyalar que l’objectiu del Clúster és ser una font de coneixement i informació fiable 
per als membres de la comissió i els socis del clúster entorn la tecnologia d’impressió 
3D i els materials per promoure activitats de facilitació i noves oportunitats de 
projectes.  

Les dades facilitades aquell dia sobre el sector de la impressió 3D a Catalunya deien 
que estaven en actiu 71 empreses que es dediquen a explorar aquesta tecnologia, amb 
2.008 llocs de treball i amb una facturació anual de 226 milions d’euros. 

Per la seva banda, el director del CEEILleida, Antoni Piñol, va explicar que l’objectiu del 
projecte VOLUM consistia en fer possible la transferència de la tecnologia 3D al teixit 
productiu de la mà d’una empresa referent en el sector, com és INTECH3D.                        

En aquest sentit, la idea era la d’organitzar un seguit de jornades sectorials on mostrar 
de forma pràctica les solucions aplicades a les realitats de cada un dels sectors 
productius tractats i la creació d’un showroom al complex de la Caparrella, on mostrar 
solucions reals per cada un dels sectors productius. També es volia oferir 
assessoraments personalitzats d’implementació de la tecnologia additiva a cada 
empresa interessada i es preveu la creació d’una web per divulgar totes les prestacions 
que ofereix la impressió 3D. 

La inauguració de la jornada va anar a càrrec del diputat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida, Enric Mir, que va agrair la col·laboració de la Universitat de Lleida 
en l’organització d’aquella jornada, mentre que el vicerector de Planificació, Innovació 
i Empresa de la UdL, Ferran Badia, va ser l’encarregat de fer la cloenda, en la que va 
agrair, tant al CEEILleida com a les empreses participants, la celebració d’aquell acte. 
Veure vídeo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-RtUhXJqQs
https://www.youtube.com/watch?v=m-RtUhXJqQs
https://www.youtube.com/watch?v=m-RtUhXJqQs
https://www.youtube.com/watch?v=m-RtUhXJqQs
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6.4.2 Jornada VOLUM del 5 de juny: Impressió 3D. Aplicacions en 
l’arquitectura 

Impressió 3D. Aplicacions en l’arquitectura, organitzada pel CEEILleida i l’empresa 
INTECH3D, va tenir com a objectiu explicar als professionals de l’arquitectura que la 
impressió en tres dimensions permet dissenyar i modificar projectes amb agilitat i 
poder visualitzar treballs a baix cost. La jornada va tenir lloc a la Sala d’Actes de la 
Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a la que van assistir, 
majoritàriament, arquitectes i aparelladors. 

En aquest sentit, en la jornada es va posar de manifest que la tecnologia de la 
impressió 3D pot fer reduir de setmanes, a només hores, el lliurament de projectes als 
seus clients, i a molt baix cost. Aquesta va ser una de les conclusions que va exposar el 
cap executiu de l’empresa INTECH3D, Joan Folguera. Així mateix, el fet de poder 
imprimir en 3D models més detallats, permet visualitzar millor els projectes finals i, a la 
vegada, ajuda als professionals de l’arquitectura a augmentar el seu volum de negoci. 
En aquest sentit, en la jornada s’ha explicat el cas de la presentació d’un pla urbanístic 
on es va poder imprimir en 3D la reproducció d’una ciutat sencera en poques hores.  

 

Per la seva part, el responsable de l’Aula d’Impressió 3D de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Francesc Gené, va manifestar que la impressió 
3D ofereix moltes possibilitats en l’elaboració de maquetes per a l’arquitectura. És una 
novetat que precisa, però, d’un procés d’aprenentatge i adaptació, com passa amb la 
implantació d’altres tecnologies.  

Gené, autor de la tesi Impressió 3D per a la realització de maquetes arquitectòniques, 
també va assenyalar que la tecnologia de la impressió 3D ha entrat amb força en 
l’elaboració de maquetes arquitectòniques. “Per poder explicar i fer entendre un 
projecte arquitectònic, la maqueta és una eina fonamental per aconseguir aquest 
objectiu, i la tècnica de la impressió 3D està entrant en el món de l’arquitectura, a 
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l’igual que està passant en la indústria mèdica, l’aeronàutica, l’automobilística, la moda 
o l’art”. 

En el mateix recinte on es va celebrar la jornada es va exposar un showroom amb 
impressores i demostracions de peces acabades. L’acte el va presentar el tresorer de la 
Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lluís de la Fuente, i va 
comptar també amb la presència d’Anthony Foy, de l’estudi d’arquitectura Labox 
Design, de Lleida, i amb oficina al Regne Unit; i Jaume Bel, de l’Estudi Bel, de Tortosa. 

Així mateix, el director del CEEILleida, Antoni Piñol, va explicar, tal i com va fer en la 
jornada del 10 d’abril, el projecte VOLUM, que té com a objectiu transferir la 
tecnologia 3D al teixit productiu, de la mà d’una empresa referent del sector, com és 
INTECH3D, a més d’organitzar un seguit de jornades sectorials, com va ser aquesta 
sobre arquitectura, per mostrar de forma pràctica les solucions aplicades a les realitats 
de cada un dels sectors productius tractats. Veure vídeo 

 

 

6.4.3 Jornada VOLUM del 20 de setembre: La impressió 3D per a 
professionals 

En aquesta jornada, celebrada a l’edifici CEDICO del Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari, es va voler posar de manifest que la impressió 3D estalvia temps i 
costos de fabricació i impulsa noves llibertats i normatives de disseny d’un producte. 
Va comptar amb la participació de Xavier Majoral, de l’empresa Stimulo, nascuda 
alhora al Regne Unit, la Xina i Austràlia, que va oferir la ponència El dia que el món es 
va despertar sense disseny, basat en què el disseny és el motor de tot el procés de 
fabricació; “no només dissenyem components o productes fàcils de fabricar i muntar. 
El disseny del producte se centra en el cicle de vida complert, des del concepte fins a la 
fabricació, el manteniment i la reparació, fins al final de la seva vida útil”, segons 
Majoral. 

https://www.youtube.com/watch?v=NSOMQrt3QBs
https://www.youtube.com/watch?v=NSOMQrt3QBs
https://www.youtube.com/watch?v=NSOMQrt3QBs
https://www.youtube.com/watch?v=NSOMQrt3QBs
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També va indicar que els canvis legislatius, els nous materials i processos, com la 
fabricació de capes additives (o impressió en 3D), “obren noves llibertats i creen noves 
regles de disseny. El disseny no només és rellevant per al producte, si no que el 
pensament creatiu ofereix a les organitzacions la metodologia i les eines adequades 
perquè aquestes aconsegueixin innovar i créixer orgànicament en entorns altament 
competitius. Per tant, estem parlant de solucions més holístiques i empàtiques, 
centrades en l’experiència de l’usuari”. 

Així mateix, Joan Folguera, CEO de la consultora lleidatana INTECH3D, va exposar casos 
d’èxit en el prototipatge industrial i les seves aplicacions. Folguera va explicar que la 
implementació de la tecnologia 3D ha aconseguit reduir costos per a l’obtenció de 
prototips i un estalvi de temps respecte a mètodes tradicionals, com ara el de sol·licitar 
la peça que es necessita a la fàbrica d’origen. 

Posteriorment, hi ha va haver una taula rodona sobre dos casos pràctics i les empreses 
usuàries de la tecnologia de la impressió 3D, en la que hi ha participat, amés dels dos 
ponents anteriors, Octavi Saura, responsable d’I+D de l’empresa Rotecna SA 
d’Agramunt, i Pol Guixé, partner a Origen Studio. L’acte va ser inaugurat pel gerent del 
PCiTAL, Miquel Aran; el coordinador dels Laboratoris TIC del PCITAL, Andreu Ibáñez, i el 
director del CEEILleida, Antoni Piñol. 

Durant la jornada s’ha exposat la innovadora impressora 3D Ultimaker S5, últim model 
de la multinacional holandesa líder mundial en la fabricació d’impressores 3D. Les 
principals novetats que ofereix aquesta impressora són una pantalla tàctil, sensor de 
control de flux de filament i plataforma intercanviable de vidre/alumini, entre d’altres 
prestacions. Veure vídeo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D98QLmcbehI
https://www.youtube.com/watch?v=D98QLmcbehI
https://www.youtube.com/watch?v=D98QLmcbehI
https://www.youtube.com/watch?v=D98QLmcbehI
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6.5 Visites al CEEILleida 

Durant el 2018 s’ha continuat el programa de foment de les vocacions emprenedores 
en alumnes d’ensenyament secundari i superior. Durant l’any passat van visitar les 
instal·lacions del CEEILleida un total de 260 alumnes d’ensenyament secundari, cicles 
formatius i estudis universitaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grup d’estudiants de 4t d’ESO del Col·legi Maristes, de visita al CEEILleida 

 

 

Total visites d’alumnes any 2018 

ESO / Batxillerat 79 

Cicles formatius 122 

Universitaris 52 

Cursos per a aturats 7 

TOTAL 260 
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Estudiants de la UdL van coincidir en l’emissió d’un programa de ràdio al CEEILleida 

 

 

Un grup d’alumnes de l’Institut de la Caparrella que va visitar el viver al 2018 
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Universitaris llatinoamericans observen una impressora 3D de l’empresa INTECH3D 

 

Visita d’estudiants en el mòdul de l’empresa Cardionlive 
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6.6 Emissió des del CEEILleida del programa ‘Empresaris’ de Ràdio Lleida 

Durant l’any 2018 Ràdio Lleida-Cadena SER ha emès vuit programes de l’espai 
‘Empresaris’, que ha permès donar veu a emprenedors instal·lats o que han estat al 
CEEILleida, empresaris lleidatans ja consolidats, a més de membres representants en el 
Patronat de la Fundació CEEILleida. Aquesta iniciativa ha  servit, entre d’altres coses, 
perquè empresaris intercanviïn idees sobre la creació i gestió del seu negoci i fer una 
radiografia sobre el dinamisme i innovació empresarial que hi ha a les terres de Lleida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 24 DE GENER DE 2018 · Participants: Enric Mir, diputat de Promoció Econòmica de la 

Diputació i president del Consell Directiu del CEEILleida; Antoni Piñol, director del CEEILleida, Rafael 

Ramírez, cap executiu de l’empresa Cardionlive, i David Vara, de l’empresa Blueindic. 
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PROGRAMA 21 DE FEBRER DE 2018 · Participants: Àlex Surroca, CEO de USE IT; Montse Castillo, 

sòcia-directora de Repaq Packaging Consulting; Joaquim Elcacho, cofundador de Nearcrumbs, i Jordi 

Seró, soci fundador i gerent d’IN SITU Patrimoni i Turisme. 

 

PROGRAMA 21 DE MARÇ DE 2018 · Participants: Joan Folguera, director executiu d’INTECH3D; Àlex 

Fernández, cap de producció de Growing Together; Francesc Fortit, fundador de Forsys Software i 

Óscar López, impulsor de Kopen Software. Com a públic, un grup d’estudiants de l’Institut Caparrella. 

. 

 



 

 

 

54 Memòria d’activitats 2018 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 18 D’ABRIL DE 2018 · Participants: Joan Buchaca, director de Promeco; Ricard Vizcarra, 

soci fundador i director comercial d’Ecostudi i president de Pimec Joves Lleida; Robert Cabrera, cap 

executiu de Blackpier; Óscar Ortega, soci fundador i cap executiu de bTactic i Josep Lluís Sánchez-

Fortún, cofundador d’Skilbo. 

 

28-6-2018 ACTE DE CLOENDA DE LA TEMPORADA DEL PROGRAMA ‘EMPRESARIS’ DE RÀDIO LLEIDA 

· El CEEILleida va estar present en l’acte de cloenda del programa Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena 

SER, que va tenir lloc al Parador de Lleida. 
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PROGRAMA 19 DE SETEMBRE DE 2018 · Participants: Ferran Badia, vicerector de Planificació, 

Innovació i Empresa de la Universitat de Lleida; Marc Cerón, conseller delegat d’Ilerda Serveis; 

Miquel Trepat, director tècnic de Katae Energia, i Robert Bernat, impulsor de Sitcons Studio. 

 

PROGRAMA 17 D’OCTUBRE DE 2018 · Participants: Josep Ramon París, secretari general de la 

Cambra de Comerç de Lleida; Maria Izcara, fundadora de Mente en Blanco; Àngel Castejón, 

responsable de CrossPoint365, i Eduard Ibáñez, CEO i fundador d’Aerofor. 
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PROGRAMA 14 DE NOVEMBRE DE 2018 · Participants: Oriol Oró, conseller delegat de GLOBALleida; 

Josep Piñol, de l’empresa GRVPPE; Carme Peralta, cofundadora de l’empresa Agropig, i Xavier 

Cuadros i Maria Vilà, de Randombox. 

 

PROGRAMA 19 DE DESEMBRE DE 2018 · Participants: José Luis Aguilà, secretari general d’UGT a 

Lleida; Núria Martell, fundadora de Kiwisac; John Amin, d’Invelon Technologies, i Francesc de Dios, 

de Mediaponent. Estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses de la UdL hi van assistir com a 

públic. 
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6.7 La web del CEEILleida 

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 la web del CEEILleida ha estat visualitzada 
19.010 vegades, el que suposa una mitjana de 52 visualitzacions al dia. A l’any 2017 la 
mitjana de visualitzacions diàries de la web va ser de 46. 

Un dels motius que ha fet augmentar el número de visualitzacions de la web del 
CEEILleida és el de la posada en marxa del sistema de reserva de les sales de reunions 
i l’aula de formació a través de la web. Per aquest concepte, el número de 
visualitzacions de tot l’exercici ha estat de 931. 
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Tot i que la franja d’edat que més visita la web del CEEILleida és la d’entre 35 i 44 anys, 
el perfil del visitant de la web del CEEI és el de dona d’entre 25 i 34 anys. 

De fet, en totes les franges d’edat, són les dones les que més han visitat la web del 
CEEI durant l’any 2018, segons les dades de Google Analytics. 

 

Dona de 25 a 34 anys 487 

Dona de 35 a 44 anys 449 

Home de 35 a 44 anys 428 

Home de 25 a 34 anys 334 

Dona de 45 a 54 anys 276 

Home de 45 a 54 anys 250 

Dona de 55 a 64 anys 131 

Dona de 55 a 64 anys 124 

Dona de 18 a 24 anys 103 

Home de 18 a 24 anys 73 

Dona de més de 65 anys 54 

Home de més de 65 anys 46 
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Procedència geogràfica dels usuaris de la web 

 

 

Quina xarxa social enllaça més vegades amb la web? 
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Skilbo és notícia a TV3 per impulsar una xarxa social que 
permet compartir talent entre persones 
2 gener 2018   

Skilbo ha estat notícia avui a 
TV3 per impulsar una xarxa social que permet compartir talent entre persones. El 
Telenotícies Comarques ha emès un reportatge sobre el funcionament d’aquesta xarxa 
social creada des del CEEILleida per Josep Lluís Sánchez-Fortún. Podeu veure el 
reportatge en aquest enllaç. 

 

INTECH3D treballa amb una impressora única a Catalunya que 
construeix grans peces de múltiples materials en una sola 
impressió 
3 gener 2018 

INTECH3D disposa d’una 
impressora de 3D, única a Catalunya, capacitada per construir peces de gran dimensió 
per a la indústria del 3D (de fins a 500x500x500 mil·límetres, mentre que en la majoria 
d’impressores del mercat fabrica dissenys de fins 215x215x200  mm) i amb la 
possibilitat d’aplicar diferents tipus de materials (polipropilè, ABS, fibra de vidre, fibra 
de carbono, niló, termoplàstics, aïllants elèctrics o antiestàtics, entre d’altres), amb un 
únic cicle d’impressió, el que permet reduir considerablement el temps de fabricació. 

7.- Casos d’èxit d’empreses del CEEILleida 

 

http://skilbo.es/
http://skilbo.es/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/una-app-que-es-vol-convertir-en-la-versio-digital-dels-taulells-danuncis/video/5713385/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/una-app-que-es-vol-convertir-en-la-versio-digital-dels-taulells-danuncis/video/5713385/
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Blackpier obre botiga Barcelona 
9 gener 2018 

L’empresa Blackpier, de 
sastreria a mida online, i que va néixer al CEEILleida, ha obert recentment nova botiga 
a peu de carrer a Barcelona, en concret al carrer Muntaner 383-385. Amb aquesta són 
dos les botigues que Blackpier té a peu de carrer. La primera que es va obrir és a 
Lleida, al carrer Alcalde Costa, 12. 
 

Blueindic i INTECH3D són notícia en els mitjans de comunicació 
29 gener 2018 

INTECH3D i Blueindic han estat protagonistes 
aquest passat cap de setmana en els mitjans de comunicació. D’una banda, La 
Vanguardia ha publicat un reportatge sobre les impressions en 3D que desenvolupa 
INTECH3D mitjançant la impresora Omni3D – Industrial 3D Printing, que és pionera en 
el sector. En l’article, Joan Folguera, CEO d’INTECH3D, explica que el seu objectiu és 
“apropar a les empreses la tecnologia 3D industrial, perquè en països com França hi ha 
una penetració en sectors industrials del 44% i en canvi a Espanya està en el 14% “, 
assenyala Folguera, que afegeix que “pretenem tancar el cercle entre el fabricant 
d’equips i l’usuari de la tecnologia, i exercim de consultoria-assessoria per a l’adopció 
d’aquesta tecnologia en processos industrials”. Així mateix, el suplement Lectura del 
Grup Segre ha publicat un reportatge sobre l’empresa Blueindic i l’experiència del seu 
cofundador, David Vara, a Silicon Valley, com a guanyador, juntament amb el seu soci, 
Sergio Luaces, del Premi Yuzz 2017. En l’article, Vara explica que Blue Indic és una 
aplicació web de gestió empresarial per fer més fàcil la vida dels autònoms i les petites 
empreses. Es dóna la circumstància que aquestes dues empreses instal·lades al 
CEEILleida són les guanyadores dels Premis Yuzz Lleida dels dos darrers anys. 
 

 

http://www.blackpier.com/
http://www.blackpier.com/
https://www.intech3d.es/
https://www.intech3d.es/
https://www.blueindic.com/
https://www.blueindic.com/
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Cardionlive, INTECH3D i Skilbo participen en la jornada 
‘Empreses emergents i finançament’ de Girona 
2 febrer 2018 

Les 
empreses Cardionlive, INTECH3D i Skilbo, instal·lades al CEEILleida, han participat 
aquest dijous, 1 de febrer, a la jornada ‘Empreses emergents i finançament’, que s’ha 
celebrat a Girona, i que ha reunit firmes andorranes, del Rosselló, gironines i altres 
empreses lleidatanes. Aquest acte, que ha estat coordinat per les cambres de comerç 
de Girona, Lleida, Andorra i dels Pirineus Orientals francesos, ha servit perquè startups 
hagin pogut explicar la seva activitat a inversors.  
 

Cardionlive, única firma lleidatana a la fira d’emprenedoria 
digital 4 Years From Now, presenta la seva appp que avisa a 
voluntaris perquè atenguin primers auxilis 
27 febrer 2018 

Cardionlive, una empresa que ha 
creat un sistema intel·ligent que controla desfibril·ladors públics en temps real, és 
l’única firma lleidatana que està present en el 4 Years From Now (4YFN), la fira 
d’emprenedoria digital i una plataforma de negoci d’startups, organitzada pel 
prestigiós Mobile World Congress (MWC), que se celebra a Barcelona (veure vídeo 1 i 
vídeo 2). 
 

https://www.cardionlive.com/es/home
https://www.cardionlive.com/es/home
https://www.intech3d.es/
https://www.intech3d.es/
https://skilbo.es/
https://skilbo.es/
https://youtu.be/ppyyhC6gZGw
https://youtu.be/ppyyhC6gZGw
https://youtu.be/yzQVuZhDX90
https://youtu.be/yzQVuZhDX90
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INTECH3D ajuda als educadors a integrar la impressió 3D a les 
escoles en la fira Youth Mobil Festival, dins del Mobile Word 
Congress de Barcelona 
28 febrer 2018 

L’empresa INTECH3D 
exposa a la fira Youth Mobil Festival (Yomo), organitzada pel mateix Mobile Word Congress de 
Barcelona, amb l’objectiu d’ajudar als educadors a integrar la impressió 3D en les escoles, cursos 
universitaris, tallers de treball i biblioteques. En aquest sentit, els responsables d’INTECH3D 
ressalten que la impressió 3D “s’està utilitzant en moltes escoles per crear lliçons interactives, 
mecàniques i tècniques. Això inspira les ments joves i fa que l’aprenentatge sigui més divertit”. 

INTECH3D participa en la fira Advanced Factories, un 
esdeveniment de referència en la innovació del sector industrial 
13 març 2018 

INTECH3D participa en la fira Advanced 
Factories de Barcelona, l’esdeveniment firal més important d’innovació del sector industrial. 
Aquesta fira ofereix la possibilitat d’interactuar amb els executius i professionals del sector 
accelerant els processos de venda i aprofitar les oportunitats de negoci que es produeixen en un 
entorn únic. 
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Cardionlive i INTECH3D participen en la taula rodona Aliances 
estratègiques en start-ups 
21 març 2018 

Els emprenedors del 
CEEILleida, Àlex Surroca i Rafa Ramírez, de Cardionlive, i Joan Folguera, d’INTECH3D, 
han participat aquest dimarts en una taula rodona on es va parlar sobre com amb 
aliances estratègiques entre diferents partners o socis,  les start-ups poden aconseguir 
créixer i crear noves línies de negoci, un acte emmarcat en les XVIII Jornades 
d’Emprenedors i Innovació, organitzades per la Càtedra Santander d’Emprenedoria 
Universitària de la UdL. 
 

INTECH3D, Katae i Kopen Software participen en l’ANCES Open 
Innovation per oferir noves solucions tecnològiques davant 13 
grans firmes d’abast internacional 
26 març 2018 

INTECH3D, Katae i Kopen 
Software participaran en l’ANCES Open Innovation, on empreses tractores d’abast 
internacional com Iberdrola, Sacyr, BBVA, Iberostar, Estrella de Levante i Euskaltel 
seleccionaran les tres millors solucions tecnològiques en sectors com les energies 
renovables, impressió 3D, digitalització o logística. Les joves empreses aspiren a 
defensar les seves propostes en l’Esdeveniment Final, previst pel 19 d’abril al Centre 
d’Innovació BBVA de Madrid, on es decidirà la proposta guanyadora en cada repte. 
 
 

 

 

https://www.intech3d.es/
https://www.intech3d.es/
http://www.katae.es/
http://www.katae.es/
http://ancesopeninnovation.com/
http://ancesopeninnovation.com/
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La Jove Cambra Internacional atorga el Premi al Jove 
Emprenedor a Joan Folguera, d’INTECH3D 
5 abril 2018 

La Jove Cambra Internacional de Lleida ha 
concedit el Premi al Jove Emprenedor a Joan Folguera, CEO d’INTECH3D. Joan Folguera 
rebrà al Premi al Jove Emprenedor en un acte que tindrà lloc al Palau de Congressos i 
Convencions La Llotja, aquest divendres, 6 d’abril, a partir de les 20.30 hores, 
juntament amb altres personalitats i entitats que també han estat guardonades en 
diferents modalitats. 

Joan Folguera, de l’empresa INTECH3D, reconegut com un dels 
10 Joves Excel·lents de Catalunya 
27 abril 2018 

La Jove Cambra 
Internacional de Catalunya ha concedit el Premi al Jove Emprenedor a Joan Folguera, 
CEO d’INTECH3D. Joan Folguera ha rebut aquest guardó pocs dies després de rebre el 
Premi al Jove Emprenedor, concedit en aquest cas per la Jove Cambra Internacional de 
Lleida. Joan Folguera ha rebut el premi en l’acte 10 Joves Excel·lents de Catalunya que 
es va celebrar dijous, 26 d’abril, al Teatre Municipal de Girona, organitzat per la Jove 
Cambra Internacional de Catalunya i la Fundació Joves Cambres de Catalunya. En 
aquest acte es van lliurar els guardons en diferents categories, que van des de 
l’emprenedoria a la defensa dels drets humans, i des del lideratge acadèmic al 
desenvolupament científic. 
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La Paeria distingeix a Blackpier amb el premi a la innovació 
empresarial comercial 
3 maig 2018 

En al 3a edició dels Premis de 
Turisme i Comerç “Ciutat de Lleida”  han estat guardonats, Robert Cabrera,  Damià 
Castells i  Joel Joli fundadors de la innovadora firma Blackpier primera sastreria online 
d’Espanya. Aquests premis reconèixen l’esforç de les empreses, entitats i professionals 
que contribueixen a la millora de la competitivitat de la ciutat, mitjançant l’activitat 
turística i per la seva responsabilitat amb la societat i l’entorn urbà. Blackpier, neix 
l’any 2012  al Centre Europeu d’Empreses i Innovació CEEILleida, com un projecte de 
comerç electrònic aplicat al sector tèxtil. 

INTECH3D presenta a Barcelona, i en exclusiva a l’Estat 
espanyol, la nova impressora Ultimaker 5S 
16 maig 2018 

Tècnics de las empresa INTECH3D i 
Ultimaker, han presentat, en exclusiva a Espanya, la nova impressora de 3D Ultimaker 
S5, la més gran d’aquesta prestigiosa marca holandesa, amb un volum tancat 
d’impressió de 330 x 240 x 300 mm, el que permet imprimir objectes a gran escala, i 
amb una sèrie de prestacions innovadores dins del món de la maquinària per a la 
impressió en 3D. És una impressora de baix cost, dissenyada per millorar el rendiment 
amb funcions avançades, que ofereix resultats a nivell industrial para fer servir en una 
oficina. A diferència d’altres impressores, disposa de pantalla tàctil, que facilita el 
control de la impressora per part de l’usuari, i un entorn enllumenat, que permet 
veure el desenvolupament de la impressió. 
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In Situ Patrimoni i Turisme és notícia per la recuperació del molí 
medieval de Térmens 
28 agost 2018 

In Situ Patrimoni i Turisme és notícia en 
els mitjans de comunicació pel seu treball en la recuperació del molí medieval de 
Térmens. In Situ ha elaborat el projecte de recuperació d’aquest molí, uns treballs que 
es portaran a terme després que la Unió Europea hagi concedit recentment, a través 
dels Fons Leader, una subvenció de quasi 30.000 euros. El cost dels treballs es calcula 
en uns 50.000 euros i l’Ajuntament de Térmens preveu adjudicar les obres abans del 
30 de novembre, per tenir-les acabades abans del 30 de juny de 2019. Amb aquesta 
actuació, en la que es preveu la instal·lació de plafons informatius, Térmens recuperarà 
part del seu patrimoni històric. Durant la realització de l’Inventari del Patrimoni 
Cultural de Térmens que vam realitzar el 2017, In Situ Patrimoni i Turisme va 
recomanar la recuperació del molí, i la seva declaració com a Bé Cultural d’Interès 
Local. En aquest sentit, per a In Situ Patrimoni i Turisme, “conèixer el nostre patrimoni 
permet als municipis poder dur a terme polítiques per al seu estudi, protecció, 
conservació, recuperació, i posada en valor”. Enllaç de la notícia de Noguera TV  
 

Entrevista a Joel Joli, soci cofundador de Blackpier, en la pàgina 
de Pimec Joves del diari Segre 
18 octubre 2018 

L’empresa Blackpier, creada al 
CEEILleida l’any 2012, és protagonista avui en la pàgina de Pimec Joves Lleida que 
publica el diari Segre. Joel Joli, soci cofundador de l’empresa, explica que fa set anys, 
en un viatge a la Xina, va descobrir que es podien fer vestits d’home a mida, com es 
feia anys enrere. 

http://www.in-situ.cat/
http://www.in-situ.cat/
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/societat/48217/termens-destapa-el-moli-medieval-amb-linici-dels-treballs-deliminacio-de-la-vegetacio/2881.html
https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/societat/48217/termens-destapa-el-moli-medieval-amb-linici-dels-treballs-deliminacio-de-la-vegetacio/2881.html
http://www.blackpier.com/es
http://www.blackpier.com/es
https://www.segre.com/index.html
https://www.segre.com/index.html
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El programa de comptabilitat i facturació ‘online’ de Blueindic, 
recomanat per la Revista Emprendedores 
8 novembre 2018 

El programa ‘online’ de 
comptabilitat i facturació de Blueindic ha estat recomanat per la 
revista Emprendedores al considerar-lo com un dels millors que ofereix el mercat. El 
projecte de Blueindic, impulsat per David Vara i Sergio Luaces, va resultar guanyador 
del Premi Explorer Lleida 2017, i l’empresa va estar instal·lada al CEEILleida fins 
principis d’aquest any 2018. L’article publicat per Emprendedores indica que, segons 
l’agència de màrqueting en línia Ondho, Blueindic “té entre les seves virtuts ser un 
programa de facturació en línia per a autònoms i empreses molt senzill d’utilitzar, 
alhora que potent pel que fa a les seves característiques: enviament de pressupostos, 
realització de factures de venda, seguiment de cobraments, registre de despeses 
periòdiques, gestió de la tresoreria o facilitat per al càlcul dels impostos”. Ofereixen 
també un compte bàsic gratuïta “per sempre” i opcions de pagament que es pot 
provar durant un mes abans de contractar-los. Podeu llegir l’article sencer aquí  
 

Àlex Surroca, de USE IT, entrevistat a la pàgina de Pimec Joves 
del diari Segre 
22 novembre 2018 

El gerent de USE IT, Àlex Surroca, explica la seva 
trajectòria com a emprenedor i l’evolució de la seva empresa en una entrevista 
publicada avui dijous al diari Segre, dins l’espai de Pimec Joves. Surroca considera en 
l’entrevista que no hi ha receptes per convertir una start up en una empresa viable, i 
recorda que la idea de USE IT, que està instal·lada en el mòdul 3.13 del CEEILleida, va 
néixer fa una dècada en la cafeteria de l’Escola Universitària Politècnica Superior de 
la Universitat de Lleida, i de la mà de tres estudiants universitaris d’informàtica. Podeu 
llegir l’entrevista aquí 

http://www.emprendedores.es/
http://www.emprendedores.es/
https://www.ondho.com/
https://www.ondho.com/
http://www.emprendedores.es/gestion/gestionar-facturacion-online-movil
http://www.emprendedores.es/gestion/gestionar-facturacion-online-movil
https://www.useit.es/es/inicio
https://www.useit.es/es/inicio
https://www.linkedin.com/in/asurrocarubies/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/asurrocarubies/?originalSubdomain=es
https://www.segre.com/index.html
https://www.segre.com/index.html
https://www.pimec.org/ca/institucio/nosaltres/pimec-joves
https://www.pimec.org/ca/institucio/nosaltres/pimec-joves
https://ceeilleida.com/
https://ceeilleida.com/
http://www.eps.udl.cat/ca/
http://www.eps.udl.cat/ca/
http://www.udl.es/ca/
http://www.udl.es/ca/
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/22-11-18-SEGRE-ENTREVISTA-USEIT-PIMEC-1.pdf
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/22-11-18-SEGRE-ENTREVISTA-USEIT-PIMEC-1.pdf
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IN SITU presenta el seu projecte ‘Paisatges de Ponent’ 
18 desembre 2018 
 

 
L’empresa IN SITU, instal·lada en el CEEILleida, ha presentat recentment el 
projecte Paisatges de Ponent destinat a la recuperació i posada en valor del Patrimoni 
Cultural i Natural de 69 municipis de les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, la 
Noguera, les Garrigues, i l’Urgell. 
El projecte contempla la creació de rutes temàtiques que uneixen als diferents 
municipis, la senyalització interpretativa de punts d’interès, la recuperació de 
patrimoni ( des d’arquitectura popular, fins elements més monumentals), l’adequació, 
millora, i embelliment de nuclis històrics, la museïtzació d’espais, i eines per la gestió i 
la comunicació. 
La proposta ha estat treballada amb els municipis, els consells comarcals, i la Diputació 
de Lleida. Aquesta darrera institució ha presentat el projecte a la convocatòria de l’Eix 
6 del FEDER destinada a la Conservació, protecció, foment i desenvolupament del 
patrimoni natural i cultural. 
Els àmbits temàtics desenvolupats són: 
• Els Canals d’Urgell. 
• Els Paisatges de l’Oli. 
• La Noguera Baixa. 
• Els Paisatges de l’Aigua. 
• Segrià Sec. 

 

 

http://www.in-situ.cat/
http://www.in-situ.cat/
https://www.facebook.com/INSITU.Cultura.Patrimoni.Turisme/?__tn__=kC-R&eid=ARDLRsH9pHe30oEyO7zu95Qc9YEDKWxLqn-_fP2D5SpcG682WkxLUEcdtnv65TGRaP1nMvKbaNGfgGft&hc_ref=ARQun1ohJbiBIKm0bbFF4hpKOlDOpUnAb3ErNgWNafX7B1EOihwyTKXCxbn0ch5Nu68&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAtJaejrFLashYL_mICnancCfKdopiZxKT8IdqbTViR8nJuF1ODyO3eW4ObGDRTNhmt9kmYSVk0ySxC5Yz56WxJTe981vLXzSWfwCg9L6MHP3zYuSEXP52pVoPNTEw2KVf5bxD4BEqcwTO_vDQoEioXR2cWFSD00_o7aCXKkvBPQOq2pgZRw0WzwAdShatlP5V3XjHc9ylvA5rjt6WRu-f_Prl8WC4QjLymqOkNOBjemlUtxH-hu3U7POxKiIO83wDnHgLy0Nn0WjwRjr_sAhNRMKNQ6gwpp8hJbJQE8Sa1fp086GNdV46shcAeBFOrAbskZWRt3BU3d0P6G3EN
https://www.facebook.com/INSITU.Cultura.Patrimoni.Turisme/?__tn__=kC-R&eid=ARDLRsH9pHe30oEyO7zu95Qc9YEDKWxLqn-_fP2D5SpcG682WkxLUEcdtnv65TGRaP1nMvKbaNGfgGft&hc_ref=ARQun1ohJbiBIKm0bbFF4hpKOlDOpUnAb3ErNgWNafX7B1EOihwyTKXCxbn0ch5Nu68&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAtJaejrFLashYL_mICnancCfKdopiZxKT8IdqbTViR8nJuF1ODyO3eW4ObGDRTNhmt9kmYSVk0ySxC5Yz56WxJTe981vLXzSWfwCg9L6MHP3zYuSEXP52pVoPNTEw2KVf5bxD4BEqcwTO_vDQoEioXR2cWFSD00_o7aCXKkvBPQOq2pgZRw0WzwAdShatlP5V3XjHc9ylvA5rjt6WRu-f_Prl8WC4QjLymqOkNOBjemlUtxH-hu3U7POxKiIO83wDnHgLy0Nn0WjwRjr_sAhNRMKNQ6gwpp8hJbJQE8Sa1fp086GNdV46shcAeBFOrAbskZWRt3BU3d0P6G3EN
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2-1-2018 

Reportatge en vídeo sobre Skilbo. 

 

3-1-2018 

8.- Recull de premsa 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/una-app-que-es-vol-convertir-en-la-versio-digital-dels-taulells-danuncis/video/5713385/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/una-app-que-es-vol-convertir-en-la-versio-digital-dels-taulells-danuncis/video/5713385/
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3-1-2018 

3-1-2018 
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3-1-2018 

3-1-2018 
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4-1-2018 

 

 

4-1-2018 
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10-1-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-1-2018 

24-1-2018 

24-1-2018 
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28-1-2018 

 

 

28-1-2018 
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29-1-2018 

 

 

 

29-1-2018 

 

Reportatge en vídeo sobre INTECH3D sobre la producció en impressió 3D, amb 
declaracions d’Alexandra Barrios, gerent del Clúster de Materials Avançats de 
Catalunya, i de Francesc Sorigué, responsable d’Investigació i Desenvolupament de 
l’empresa Refisa de Lleida.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_tcOOH7x2fA
https://www.youtube.com/watch?v=_tcOOH7x2fA
https://www.youtube.com/watch?v=_tcOOH7x2fA
https://www.youtube.com/watch?v=_tcOOH7x2fA


 

 

77 Resum d’activitats 2018 

 

2-2-2018 
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3-2-2018 

 

 

24-2-2018 
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24-2-2018 

 

24-2-2018 

 

 

27-2-2018 
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27-2-2018 

Veure vídeo. 

 

28-2-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.pscp.tv/w/1gqxvpzalnBGB?t=22
https://www.pscp.tv/w/1gqxvpzalnBGB?t=22
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28-2-2018 
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28-2-2018 
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1-3-2018 

 

 

 

1-3-2018 
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26-3-2018 

26-3-2018 
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26-3-2018 

 

26-3-2018 

 

26-3-2018 
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27-3-2018 

 

 

27-3-2018 
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27-3-2018 

27-3-2018 
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3-4-2018 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-4-2018 4-4-2018 
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6-4-2018 

 

 

6-4-2018                                              7-4-2018 
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7-4-2018 

 

10-4-2018 
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10-4-2018 

 

Jornada Impressió 3D. La nova revolució industrial. Veure vídeo 

 

10-4-2018 

 

https://www.facebook.com/LleidaTV/videos/vb.858839110814077/1879057132125598/?type=2&theater
https://www.facebook.com/LleidaTV/videos/vb.858839110814077/1879057132125598/?type=2&theater
https://www.facebook.com/LleidaTV/videos/vb.858839110814077/1879057132125598/?type=2&theater
https://www.facebook.com/LleidaTV/videos/vb.858839110814077/1879057132125598/?type=2&theater
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11-4-2018 

 

10-4-2018 
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11-4-2018 
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11-4-2018 
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28-4-2018 

 

20-4-2018 

20-4-2018 
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3-5-2018 
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4-5-2018 
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8-5-2018 
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22-5-2018 

 

 

22-5-2018 
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2-6-2018 

 

 

5-6-2018 

 

 

 

 

 

1-6-2018 
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Veure vídeo 

 

6-6-2018 

https://www.youtube.com/watch?v=sFEpu16kutM
https://www.youtube.com/watch?v=sFEpu16kutM
https://www.youtube.com/watch?v=sFEpu16kutM
https://www.youtube.com/watch?v=sFEpu16kutM
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6-6-2018 
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17-6-2018 



 

 

111 Resum d’activitats 2018 

 

 

 

 

 

 

20-6-2018 

21-6-2018 
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Veure Vídeo 

 

 

 

 

22-6-2018 

22-6-2018  

https://www.youtube.com/watch?v=dxFA_cET9hI
https://www.youtube.com/watch?v=dxFA_cET9hI
https://www.youtube.com/watch?v=dxFA_cET9hI
https://www.youtube.com/watch?v=dxFA_cET9hI
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27-6-2018 
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29-6-2018 

29-6-2018 
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16-8-2018 

 

          Entrevista a Joan Folguera. Àudio 

 

 

 

14-7-2018 

 

 

https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/16-8-18-UA1-ENTREVISTA-JOAN-FOLGUERA.mp3
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/16-8-18-UA1-ENTREVISTA-JOAN-FOLGUERA.mp3
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14-9-2018 
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21-9-2018 
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21-9-2019 
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24-9-2018 
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3-10-2018 

 

 

30-9-2018 
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26-10-2018 

 

 

 

 

 

 

27-10-2018 
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20-12-2018 
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