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1. Salutacions

Joan Reñé i Huguet

Pau Perdices i Pla

President de la Fundació

President del Consell Directiu

El Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida (CEEI Lleida) i la seva xarxa territorial són una aposta per la gent
del territori i els emprenedors. Les administracions hem de posar tot el que estigui a les nostres mans per propiciar
la reactivació econòmica i la creació d’ocupació i riquesa. I el CEEI Lleida és, doncs, una de les millors eines de què
disposem per assolir aquests propòsits.
La Diputació de Lleida va posar en marxa l’any 2005 el CEEI Lleida amb l’objectiu d’identificar les idees innovadores
i dotar-les de mitjans materials i humans per transformar-les en empreses consistents. D’aleshores ençà, el Centre
Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida s’ha convertit en un referent territorial, s’ha mostrat com un viver empresarial que ha creat escola i ha obtingut el reconeixement europeu.
L’any 2014 s’han assolit dos objectius dignes de menció. En l’àmbit europeu, el reconeixement internacional amb
l’organització del congrés de la xarxa internacional European Business and Innovation Centre Network (EBN), que
engloba tots els centres europeus d’empresa i innovació, la vint-i-tresena edició del qual reuní 300 congressistes
d’una trentena de països.
I l’àmbit territorial, l‘obertura d’un nou centre d’empreses a l’Alta Ribagorça. D’aquesta manera, la xarxa CEI compta
amb 12 centres empresarials i 3 subseus distribuïts entre les dotze comarques lleidatanes i l’Aran.
Els èxits assolits per la Xarxa CEI no podrien explicar-se sense la coordinació amb el territori (ajuntaments, consells i agents socials i econòmics). Darrere del CEEI Lleida i tota la xarxa territorial hi ha l’objectiu final de donar les
millors oportunitats a les persones, de promoure, implementar i diversificar l’economia lleidatana, i d’impulsar el
desenvolupament i la riquesa de les terres de Lleida.

Joan Reñé i Huguet
President de la Fundació

Pau Perdices i Pla
President del Consell Directiu
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2. ceeilleida
El Centre Europeu d’Empreses i
Innovació de Lleida

2.1 Presentació
El ceeilleida és una Fundació promoguda per la Diputació
de Lleida 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
Tàrrega, Universitat de Lleida, COELL, UGT, CCOO, Pimec
i “la Caixa”.
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
s 3ENSIBILITZACIè SOBRE LA CREACIè DEMPRESES 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).
s 3UPORT A LA CREACIè DEMPRESES 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.
s !SSESSORAMENT 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 Resum executiu
Durant l’any 2014, la vocació de la Fundació, juntament
amb Globalleida, ha estat donar servei tant al propi centre de la Caparrella com als centres concertats que hi ha
a totes les comarques de Lleida i que depenen dels seus
corresponents ens locals.
En aquest sentit, el centre de la Caparrella té un ocupació
de 75% i en col·laboració amb el servei de Noves Tecnologies de la Diputació, des de novembre s’ha solucionat
un dels major problemes que hi havia: s’ha instal·lat una
xarxa wifi que ofereix uns 18 Mps de baixa i 15 Mps de
pujada.

Respecte a la xarxa, remarcar que la ocupació mitjana es
situa en el 60%, amb 75 empreses instal·lades i més de
150 llocs de treball. La ocupació es desigual ja que no
tots els centres es van posar en marxa al mateix temps
(Balaguer, Almenar i Alta Ribagorça han estat inaugurats
en els darrers sis mesos), però la tendència es positiva i
s’espera finalitzar l’any en un 75% d’ocupació, molt proper a l’òptim.
Però s’ha de recordar que els centres no son tant sols
uns llocs on ubicar empreses, sinó que son centres
d’emprenedoria que donen serveis a emprenedors, empresaris i públic en general de tota la comarca, realitzar
activitats com el foment de l’esperit emprenedors en els
centres educatius, els Dijous Emprenedors, els Tallers
d’elaboració de Plans d’empresa, els Tallers d’ideació de
negocis, les capsules formatives, els esmorzars de networking, l’assessorament a emprenedors,...
En total, 154 activitats que han aportat 373 hores de formació i que han beneficiat a 1376 persones de totes les
comarques de Lleida. Això significa que 2 de cada 3 dies
laborables, el CEEILleida ha organitzat una acció en algun
municipi on hi ha un centre empresarial.

2.4 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.
s 3ERVEI DINCUBACIè TANT PER A NOUS PROJECTES
empresarials com de projectes de desenvolupament
tecnològic susceptibles de generar empreses.
s 3ERVEI DE SUPORT A LA DElNICIè DEL MODEL DE NEGOCI
Avaluació prèvia del model de negoci. Suport a
l’elaboració del pla d’empresa (estratègia, finançament,
assessorament).
s &INAN¥AMENT 3UPORT A LA RECERCA DE lNAN¥AMENT PîBLIC
o privat.
s &ORMACIè $IRIGIDA 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.
s )NFORMACIè 4ECNOLëGICA !CTUACIONS DE DIVULGACIè DE
noves tecnologies aplicables a l’empresa.
s &ORMACIè 4ECNOLëGICA #URSOS ESPECãlCS SOBRE
tecnologies aplicades i metodologies de gestió de la
innovació.
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s !SSESSORIA BÜSICA I INNOVACIè 2ECERCA DALTERNATIVES
tecnològiques, recerca de socis tecnològics, definició de
projectes, definició de l’estratègia financera de projectes,
sistemes de protecció industrial i definició de l’explotació
dels resultats.

2.6 Organigrama

s 6IGILÜNCIA COMPETITIVA 6IGILÜNCIA DE PATENTS I ARTICLES
científics. Gestoria R+D+I. Sol·licituds de finançament de
projectes, gestió de projectes i preparació d’expedients
d’incentius fiscals.
s )MPLANTACIè DE SISTEMES DE GESTIè DINNOVACIè 0ROJECTES
d’implantació de sistemes de gestió de la innovació en
empreses segons esquemes de coaching.
s !UDITORIA 4ECNOLëGICA

2.5 Patronat 2014
El Patronat
Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet.
President de la Fundació ceeilleida.
Sr. Pau Perdices i Pla.
President del Consell Directiu del ceeilleida.
Sr. Miquel Padilla i Díaz.

President
Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet

Sr. Antoni Navinés i Miró.
Sra. Maria Antònia Pubill Carro.
3R !NTONI 6ILLAS I -IRANDA
Sra. Montse Mínguez i Garcia.
Sr. Joan Horaci Simó i Burgués.
Sr. Josep Ma Baiget Marqués.
Sra. Rosa Palau i Teixidó.
Sr. Jordi Solé i Tasias.
Sr. Josep Maria Rusiñol i Ribes.

President Consell Directiu
Sr. Pau Perdices i Pla

Sr. Ferran Badia i Pascual.
Sr. Francesc Roig i Torredeflot.
Sr. Enric Pujol Biosca.
El Consell Directiu
Sr. Pau Perdices i Pla.

)../6!#)Ì

SECRETARIA
GENERAL

&/2-!#)Ì

!$-).)342!#)Ì

FINANÇAMENT

ESTUDIS I
PROJECTES

President del Consell Directiu del ceeilleida.
Sr. Miquel Padilla i Díaz.
Sr. Antoni Navinés i Miró.
Sra. Maria Antònia Pubill Carro.
3R !NTONI 6ILLAS I -IRANDA
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2.6 Ubicació Centres concertats
Ceeilleida
Complex de la Caparrella
Edifici ceeilleida
25192 Lleida
T. 973 221 119
F. 973 233 461
ceei@ceeilleida.com
www.ceeilleida.com
Edifici ceeilleida

Com arribar-hi

Memòria d’Activitats 14 / Ceeilleida. centre europeu d’empreses i innovació

Distribució de la Xarxa de CEIs

Mòduls de la Xarxa
132

CEI Cervera
Nau industrial Av. Segrià, 6B
25200 Cervera
Tel. 973 53 02 00
cei@cerverapaeria.cat

Número de Mòduls: 7
Número d’empreses: 1
Llocs de treball: 1

9

CEI Solsonès
Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona
Tel. 973 48 17 52
cei@ctfc.cat

Número de Mòduls: 11
Número d’empreses: 8
Llocs de treball: 21

CEI Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera, 2
25560 Sort
Tel. 973 62 01 07
xavier@pallarssobira.cat

Número de Mòduls: 4
Número d’empreses: 4
Llocs de treball: 6

CEI Val d’Aran
Plaça Naua, 1
25538 Casau
Tel. 973 64 18 01
cmadruga@aran.org

Número de Mòduls: 9
Número d’empreses: 3
Llocs de treball: 5
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CEI Borges Blanques
Av. Francesc Macià, s/n
25400 Les Borges Blanques
973 14 28 05
cei@lesborgesblanques.cat

Número de Mòduls: 7
Número d’empreses: 3
Llocs de treballs: 4

CEI Tàrrega
Av, Josep Trepat i Galceran, 11
25300 Tàrrega
973 31 36 79
cdomingo@tarrega.cat

Número de Mòduls: 7
Número d’empreses: 7
Llocs de treball: 10

CEI Bell-lloc
C/ Joan Oró, 3
25220 Bell-lloc d’Urgell
973 56 01 00
incubadora@bell-lloc.cat

Número de Mòduls: 8
Número d’empreses: 6
Llocs de treball: 10

11

CEI Balaguer
C/ Sant Pere, 1-19
25600 Balaguer
Tel. 973 44 52 00
cei@balaguer.cat

Número de Mòduls: 8
Número d’empreses: 0
Llocs de treball: 0

CEI Pallars Jussà
Edifici CITA, C-13 km, 90,2
25630 Talarn
Tel. 973 65 01 87
tarrat@pallarsjussa.cat

Número de Mòduls: 14
Número d’empreses: 10
Llocs de treball: 15

CEI Alt Urgell
Edifici Les Monges.
C/ Capdevila, 29 3ª planta
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 35 57 98
cetap@alturgell.cat

Número de Mòduls: 7
Número d’empreses: 1
Llocs de treball: 4
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CEI Torrefarrera
Parc Empresarial Torrefarrera
Camí de Les Comes 5
25123 Torrefarrera
Tel. 973 75 00 01
administracio@torrefarrera.cat

Número de Mòduls: 5
Número d’empreses: 3
Llocs de treball: 5

CEI Alta Ribagorça
C/ Aiguestortes, 10
25520 El Pont de Suert
mcfarre@ccar.ddl.net
Número de Mòduls: 3
Número d’empreses: 0
Llocs de treball: 0

CEI Almenar
#RTA 6ALL D!RAN KM 
25126 Almenar
cultura@almenar.ddl.net

Número de Mòduls: 7
Número d’empreses: 1
Llocs de treball: 3
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3. Empreses

3.1 Empreses ceeilleida a l’any 2014

%6/,5#)Ì .Ò-%2/ $%-02%3%3 !, #%%),,%)$!

Núm. empreses ceeilleida: 31
Mitjana d’edat dels emprenedors a l’hora de crear
un negoci: 33 anys.

% DE MORTALITAT DE LES EMPRESES QUE HAN PASSAT
PEL CEEILLEIDA

%6/,5#)Ì .Ò-%2/ $% 42%"!,,!$/23 %. ,%3 %-02%3%3
DE CEEILLEIDA
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PROMOTORS DE LES EMPRESES INSTAL·LADES AL CEEILLEIDA

Empreses instal·lades al Centre Empresarial de Lleida
ARUM

NUBULUS

GSP

POLIBIOMASA

IN-SITU

RECURSOS FORMATIUS.COM

SETHLANS ENERGY

REPAQ

.6!8 $)')4!,

!'Æ.#)! #/-5.)#!#)Ì )4!#!

7!)4! 46

ARATECHLABS

ALGORITMIA

ATLER LLEIDA

BLACKPIER

$!8 $9.!-)#3 $%6%,/0%23 3,

GEMMA

DSI

CLIBB

EGASTRONOMICS

F2R INDUSTRIALE

FARM & HEALTH

SEPRODAT

HII4

BTACTIC

KATAE

XOPIE

NEARCRUMBS

WAYDN

FORMAGEST

BIOAIRE

).)#!4)6%3 3!,!$À

EBENTU

SMART MEDICIAL SOLUTIONS

ENGISYSTEM

BCM GLOBAL BRANDING

IMARTEC

MÍNIMA SELECCIONA

CHRONOS ITER.5

GROWNING GROUP

MEDIAMBIENT PONENT

PROFEAMIDA

31 empreses que van passar pel ceeilleida durant el 2014

FORMA JURÍDICA DE LES EMPRESES INSTAL·LADES AL CEEILLEIDA

15

% DE TREBALLADORS EN LES EMPRESES DEL CEEILLEIDA

SECTORS CORRESPONENTS A LES EMPRESES DEL CEEILLEIDA

.Ò-%2/ $%-02%3%3 ).34!,q,!$%3 ! ,! 8!28! $% #%)3
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3.2 Actuacions. Àrea d’Innovació i Empresa
La finalitat del ceeilleda és impulsar l’arrencada, el creixe-

%LS 3%26%)3 $% ,À-")4 $)../6!#)Ì PRESTATS EN AQUES-

ment i la sostenibilitat de les noves iniciatives empresa-

tes empreses van abastar des de:

rials de la demarcació. Al ceeilleida, les empreses reben

— L’assessorament en la cerca de finançament adequat

assessorament sobre bones pràctiques de mercat i sobre
les eines de finançament que més bé s’adapten a les seves circumstàncies. Això també es tradueix en la difusió
de la cultura emprenedora i de risc.
Les activitats de l’Àrea d’Innovació Empresarial comprenen totes les accions i tots els instruments destinats a
incrementar la competitivitat de les empreses del ceeilleida mitjançant l’estímul de la innovació en els vessants
estratègic i operatiu, i en tots els processos de l’empresa.

per al desenvolupament dels seus projectes (ajuts NEOTEC, Gènesi, capital llavor, préstecs participatius), per
facilitar la generació, el creixement i la consolidació de
noves empreses innovadores.
— Assessorament en la cerca de proveïdors tecnològics
adequats d’acord amb els projectes i necessitats de les
empreses. El fet d’integrar coneixements científics i tecnològics en el procés productiu de l’empresa permet augmentar la quantitat i qualitat de la gestió tecnològica a

En aquest sentit, durant l’any 2013, es van realitzar un

les empreses.

total de 82 actuacions a nivell provincial mitjançant la

— Assessorament en la introducció de processos inno-

resolució de consultes en diferents àmbits empresarials.

vadors que permetin impulsar un canvi organitzatiu en
les empreses. Impulsar el creixement i la consolidació
d’aquestes empreses i, alhora, millorar-ne la competiti-

SECTORS DE LES EMPRESES ASSESSORADES

Els SECTORS PRODUCTIUS en els quals van treballar
aquestes empreses van ser:
— Energies renovables
— Industrial

vitat.
També es va posar a disposició dels nous emprenedors
i de les empreses ja consolidades un servei personalitzat d’informació i orientació en qüestions d’innovació.
Aquest servei té per objectiu orientar les empreses respecte de l’estructuració tècnica dels seus projectes d’in-

— Informàtica - TIC - Audiovisuals

novació així com de la millor via per al seu finançament,

— Serveis

amb la finalitat d’aconseguir el màxim aprofitament dels

— Biotech - Salut
— Enginyeries

SECTORS CORRESPONENTS LES EMPRESES INSTAL·LADES
AL CEEILLEIDA

recursos disponibles. Aquest assessorament és un servei
de caràcter exclusivament consultiu.
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3.3 Empreses instal·lades als vivers del ceeilleida al 2014
CLIBB
Complex la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 2
25192 Lleida
T. 973 274 688 - 639 457 944
comercial@clibb.es
www.clibb.es
clibb You need. We solve. és un nou concepte d’estudi de
software tecnològic creat per tres joves emprenedors de
Lleida ubicat al CEEI (Centre Europeu d’Empreses i Innovació),
que basa el seu model de negoci en el “Mentoring”. Segons
definició estàndard es defineix com “oferiment de consells,
informació o guia que es fa una persona amb experiència
i habilitats en benefici al desenvolupament personal i
professional d’una altra persona”. Per a molts és un concepte
molt nou i per ells un model organitzatiu estrella per obtenir
qualitat.
El seu punt fort és traslladar al món dels negocis aquest
concepte, desenvolupant les idees dels seus clients amb les
últimes tecnologies, no només oferint consells, si no que
també assumint un compromís amb les decisions preses
ajudant a implementar-les i acompanyant aquestes durant
tot el cicle de vida del projecte.

La seva idea és marcar la diferència en el desenvolupament
de software a mida. Ells aposten per una solució professional
flexible pel client i que, en la majoria de casos, una petita
solució pot resoldre un gran problema sense necessitat de
provocar grans canvis en la seva organització. No tan sols es
necessita que les coses es facin, sinó que es facin bé.
Clibb es consolida com la primera empresa Lleidatana
posicionada i reconeguda com a especialistes en el conjunt
de tecnologies Microsoft ® amb una base sòlida, aportant un
valor tecnològic afegit a les seves solucions adaptades als
nous models de negocis actuals.

F2R INDUSTRIALE
Complex la Caparrella, 97
Edifici c eeilleida, 2
25192 Lleida
T. 973 274 752 - 627 010 571
f2rindustriale@gmail.com

L’objectiu de l’empresa f2R Industriale és garantir l’oferta
més complerta de recanvis, oferir solucions immediates i
donar un servei d’assistència ràpida i experta per tot tipus
de maquinària especialitzada en la manipulació agrícola.
L’empresa, anomenada f2R industriale, inclou diferents
activitats, com són el subministrament tècnic industrial,
el servei tècnic i el manteniment preventiu i correctiu, així
com l’elaboració de projectes i la fabricació de maquinària
agrícola.

Aquesta empresa neix després que una companyia
dedicada a la fabricació, venda i muntatge de maquinària
especialitzada en la manipulació de productes fructícoles
hagi cessat la seva activitat i hagi deixat sense suport tècnic
ni subministraments un important nombre de clients del
Baix Cinca i el Segrià. L’objectiu és donar aquesta assistència
tècnica als clients que ho necessitin a tot Catalunya i Aragó.
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GSP (GRUP DE SANEJAMENT PORCÍ)
Complex la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 1
25192 Lleida
T. 973 269 229 / F. 973 278 210
gsp@gsplleida.net
www.gsplleida.net
La nostra història s’inicia el 1995. El Grup de Sanejament
Porcí (GSP) és una associació sense ànim de lucre que
estructura el sector porcí de Lleida, Aragó i altres zones de la
resta de l’Estat. L’any 2000 neix el GSP de Girona basat en la
nostra experiència. L’objectiu de l’associació és la vigilància
i millora de la sanitat porcina, a fi i efecte de resultar més
competitius en els mercats.
El GSP està regit per una junta de 10 membres representatius
del sector: 3 representants d’empreses integradores, 3
representants de cooperatives, 3 ramaders independents i
un representant del porcí selecte.
El dia a dia del GSP consisteix a agilitzar el servei de laboratori
oficial, compartint tasca amb el DAR de la Generalitat
de Catalunya. L’altra tasca del GSP és el compliment del
programa sanitari dictat per l’administració competent a
la província de Lleida, realitzant totes aquelles extraccions

necessàries per complir la legislació vigent. Els serveis
veterinaris del GSP realitzen la presa de mostres imparcial
a tots els socis; també es presten serveis a demanda dels
socis.
Al GSP hi treballen 9 veterinaris, 3 biòlegs, 1 llicenciada en
Ciències Econòmiques, 1 llicenciat en Enginyeria Informàtica,
2 tècniques de laboratori i un administratiu. Aquest sistema
de treball ha permès que les administracions d’altres
autonomies acceptin i validin els resultats emesos per la USP/
'30 COM ARA !RAGè %XTREMADURA EL 0AãS 6ALENCIÜ I -îRCIA
El fet d’estructurar el sector ens permet desenvolupar altres
tasques que se’ns encomanen o sorgeixen a iniciativa
dels socis. Actualment, el GSP està ampliant les seves
instal·lacions per poder oferir serveis més notables al sector
porcí. L’associació PORCSA - GSP està acreditada amb l’ISO
9001 (ER-1695/2008 AENOR), per a les activitats d’execució
de programes sanitaris en porcí des de l’extracció de la
mostra serològica i de l’anàlisi i emissió de resultats.

IN-SITU
Complex la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 2
25192 LLEIDA
T. 973 26 88 38
info@in-situ.cat
www.in-situ.cat
[IN]SITU S.C.P. neix el 2009. Som un equip jove, amb
experiència al sector públic i privat i amb una formació
específica entorn al patrimoni i la cultura. [IN]SITU és
una empresa dedicada al desenvolupament de projectes
patrimonials, culturals i turístics, enfocats a la planificació
i gestió territorial. Tot i ser un equip reduït, la col·laboració
amb professionals de confiança en els camps necessaris en
cada projecte ens dóna flexibilitat i garanties de qualitat.
[IN]SITU S.C.P. és una eina per realitzar projectes tan per
l’administració pública o entitats sense ànim de lucre, com
per empreses o entitats privades, que encaminin la gestió del
patrimoni cultural i turístic a ser un factor de dinamització
econòmica per al territori i la seva gent, a l’hora que
conservar i valoritzar la cultura i el patrimoni local. També
pretenem revaloritzar el patrimoni, potenciar-ne el seu ús
social, facilitar l’accessibilitat i l’aprenentatge, i estrènyer els
vincles entre la comunitat i el seu territori.

En definitiva, la conservació i gestió del patrimoni ha de
convertir-se en un element més de reforç, reivindicació i
desenvolupament de la comunitat local.
Que oferim?
- Redacció, gestió i execució de projectes culturals, patrimonials o turístics.
- Investigació i recerca històrica o cultural.
- Plans locals estratègics culturals.
- Disseny de continguts culturals i turístics.
- Web 2.0. i les Xarxes Socials aplicades al món cultural.
- Programació d’activitats d’entitats culturals o museístiques.
- Inventaris i catàlegs de patrimoni.
6ISITES GUIADES
- Organització d’activitats de difusió patrimonial-cultural
(cursets, cicles de conferències, tallers, jornades temàtiques,
diades culturals, didàctica).
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.6!8 $)')4!, 3/,5:)/. $)')4!,
Complex la Caparrella, 97 .
Edifici ceeilleida, 1
25192 Lleida
T. 639 450 500
joseluis.pociello@soluziondigital.com
www.soluziondigital.com
Soluzion Digital, és una central de compres i Serveis del
sector de la informàtica que està present en gairebé totes
les províncies a nivell nacional. Som la Central de Compres i
Serveis més innovadora del mercat.

via web que permeti alimentar una intranet en temps real,
d’informació de fabricants, majoristes i empreses de serveis
del sector.

MOTIUS D’ORIGEN DE L’EMPRESA
Soluzion Digital, neix de l’experiència i el Know How dels
seus fundadors en els àmbits de Centrals de compres, sector
de la informàtica i el món de la programació en entorns web
i bases de dades avançats.
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Actualment la nostra central té 180 associats, la qual cosa ens
posiciona amb més de 250 botigues d’informàtica repartides
per tota la geografia nacional. Ara mateix, i després d’un any
i mig de tasca comercial, podem dir que som la tercera força
a nivell nacional en punts de venda per darrere de Botigues
APP i Botigues Beep.

Es detecta un canvi de cicle en el sector de la informàtica,
el qual es preveu que evolucioni a sistemes d’associació,
model actualment inexistent en aquest sector i que ja està
molt madur en altres sectors com el de l’alimentació, les
ferreteries i botigues de electrodomèstics.

Les previsions per a aquest any, són les d’acabar amb 300
associats i uns 450 punts de venda, la qual cosa ens situï
com la primera força nacional en nombre de punts de venda.

A partir de la detecció d’aquest nínxol de mercat, es treballa
en la realització d’un sistema informàtic de tractament remot

Les aspiracions a mitjà termini, són les de poder comptar
amb 1000 punts de venda a nivell nacional.

BLACKPIER
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3. Oficina 3.5
25192 Lleida
Tel. 678 645 485
rcabrera@blackpier.com
www.blackpier.com

BlackPier (Basicons 2100, SL) composta pels socis Joel Joli,
Robert Cabrera, Sergio Luaces i un soci capitalista.
És un projecte de e-commerce aplicat al sector tèxtil/
sastreria que aposta per una manera innovadora pels nous
hàbits de consum de la societat, amb un gran potencial de
venda i mercat.
Objectiu.
El nostre objectiu és la venda de peces de vestir de gran
qualitat, inicialment per a home (vestits, camises, blazers,
armilles, etc.) fets a mida i totalment configurables, a un
preu competitiu, voltant del 50% per sota respecte el model
de negoci tradicional, com a conseqüència d’un model
de comercialització en línia i de la deslocalització de la
producció.
6ENDA
A través del web www.blackpier.com el client, configura la
peça desitjada, segons unes guies, indicacions i respostes

de sastres. Un cop triat el model de peça, teixits, colors i
característiques, prèvia introducció de les seves mesures
corporals (segons tutorial al web), es confirmarà la comanda,
PROCEDINT AL COBRAMENT VIA 6)3! -!34%2#!2$ 0!90!,
entre d’altres. Un cop rebut el pagament del client s’inicia el
procés de confecció.
Seguidament mostrem el resum de la previsió de vendes:
Raons.
L’activitat de “Sastre” és cada vegada menor a causa de
l’actual fabricació en massa, que ofereix un producte
estàndard a què el client s’ha d’adaptar a nostre producte
s’adapta al client. El nostre model és jove, emergent i en fase
d’expansió.
En l’actualitat disposa de 4 empreses amb una alta rendibilitat,
dins d’un mercat on la demanda potencial permet l’entrada
de nous competidors.
Oferint un producte d’alta qualitat a un preu competitiu, la
reduïda estructura de costos, proporciona uns marges
elevats de beneficis. Servei de venda 24 hores en línia.
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'%--! '%34)Ì ) -%$)!-")%.4 3,
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 3 mòdul 3.6
25192 Lleida
Tel. 667 225 591 / 679 647 807
contacte@gemmaambiental.com
www.gemmaambiental.com

Gemma és una nova empresa que neix amb la vocació de

de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacles causats directa o

treballar per la sostenibilitat entesa des dels diferents punts

indirectament per un individu, organització o producte al

de vista possibles, com són la sostenibilitat ambiental, la

llarg del cicle de vida del mateix.

social i l’econòmica. Amb aquest principi, neix el primer
projecte de GEMMA, la producció de biomassa a partir de

- Promocionar la sostenibilitat dels seus productes

residus agrícoles.
El

simbolisme

d’aquest

Conèixer i reduir les emissions de CO2 permet a la empresa:

primer

projecte

que

encaixa

plenament en els nostres valors fundacionals és el que ens
fa escollir com a imatge i nom corporatiu la paraula GEMMA.
Com a enginyeria de l’àmbit del medi ambient i forestal

- Reduir costos ambientals i econòmics
- Potenciar la exportació
- Millorar la imatge pública de l’empresa

oferim els següents serveis:

Gestió Forestal Sostenible

Canvi Climàtic

La gestió forestal sostenible (GFS) és una nova forma

Des de l’empresa GEMMA plantegem la l’afrontament de la

de la sostenibilitat.

lluita contra el canvi climàtic en positiu. Així doncs oferim
actuacions d’identificació i mitigació del Canvi Climàtic que
milloren les nostres empreses, els nostres espais naturals i

d’entendre la gestió forestal basada en els principis bàsics

L’objectiu, és regular l’aprofitament l’administració i la
utilització dels espais forestals en la seva forma i en la

diversifiquen l’economia rural.

seva intensitat per aconseguir l’equilibri que ens permeti

-Càlcul de la petjada de carboni

regeneració.

La petjada de carboni, descriu la quantitat total d’emissions

CHRONOS ITER 5
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3.
25192 Lleida
Tel. 659 921 528
info@iter5.cat
www.iter5.cat

Iter5 és una empresa especialitzada en gestió esportiva. El
nostre objectiu és la realització i organització de projectes
esportius i de lleure, ja siguin de caràcter professional o
aficionat.
Ens adrecem a les institucions públiques i privades, als clubs
i associacions esportives per tal de proporcionar els nostres
coneixements i recursos. Iter5 ofereix una varietat de
serveis per tal de fer possible l’esdeveniment esportiu
que necessiteu. Actualment comptem 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, etc.

mantenir la biodiversitat, la productivitat i la capacitat de
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MEDIAMBIENT PONENT SL
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3. Oficina 2.1
25192 Lleida
Tel. 629 710 382
mediambientponent@gmail.com
mediambientponentcat.blogspot.com.es

Medi

Ambient

especialitzada

Ponent
en

és

una

desenvolupar

enginyeria
projectes

ambiental
sostenibles

econòmica, ambiental i socialment.

-PROJECTES: de restauració ambiental, de recuperació
paisatgística, millores de finques agràries
'%34)Ì &/2%34!, 0LANS TâCNICS FORESTALS I DE CA¥A PISTES

S’ofereix assessorament en la gestió de finques agrícoles
abandonades amb l’objectiu de revaloritzar-les i treure un
rendiment econòmic sostenible ambientalment. Amb la
producció de productes agrícoles de gran qualitat i amb valor

forestals, gestió ajuts forestals, etc ...
-DIRECCIONS

D’OBRA:

de

plantacions,

de

restauració

ambiental, pistes forestals, etc ...

afegit (producció ecològica) es pretén treure un rendiment

-TRÀMITS

a finques que actualment estan en estat d’abandonament.

comunicacions / ambientals,

El model de gestió s’està aplicant inicialment en camps

-ASSESSORAMENT TÈCNIC: Gestió forestal, gestió de fauna

d’oliveres abandonades.

AMBIENTALS:

autoritzacions

/

Llicències

/

Igualment tenim gran experiència en:
-ESTUDIS:

Estudis

d’impacte

ambiental,

Informes

de

sostenibilitat ambiental, estudis paisatgístics, estudis de
vegetació i fauna, etc....

RECURSOS FORMATIUS.COM
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3.
25192 Lleida
Tel. 902 002 928
info@engisystem.com
www.recursosvirtual.com

2ECURSO6IRTUALCOM OFEREIX UN SERVEI DE FORMACIè ELEARNING

etc.) En l’actualitat disposem de mes de 200 accions

adreçat a empreses i particulars de qualsevol sector

formatives, d’especialitats com la gestió, informàtica,

productiu. Oferim principalment 4 serveis,

RRHH, Riscos laborals, LOPD, màrqueting, Tics, habilitats

- Creació de continguts elearning personalitzats (adaptem
la formació a la plataforma elearning segons les necessitats
formatives de les empreses.)
- Servei de plataforma elearning (els alumnes es poden
connectar a la nostra plataforma per dur a terme la formació
proposada per la seva empresa).
- Servei de tutories (tutoritzem totes les accions formatives
que oferim, de manera que el alumne sempre te un seguiment
de la formació rebuda).
- Ajuda a les empreses a localitzar i gestionar finançament
per realitzar la seva formació (gestionem directament la
bonificació de quotes, localitzem formació de reciclatge,

directives,

monogràfics

seguretat privada, etc.

especialitzats

de

l’automoció,

REPAQ
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 1, Oficina 1.1
25192 Lleida
Tel. 629 310 468
info@repaq.es
www.repaq.es

És una consultoria en packaging industrial enfocada a estudis
de reenginyeria d’envàs i procés d’envasat amb l’ objectiu de
millorar el rendiment del procés d’envasat, aconseguir més
eficiència en la distribució de producte envasat i optimitzar
costos directes i indirectes d’envàs i embalatge .
Els nostres serveis són d’especial interès per a indústria,
envasadors i cadena de distribució / comercialització que
busquin rendibilitzar la seva activitat i millorar la percepció
del seu producte per part del consumidor. De la mateixa
manera, fabricants de maquinària d’envasat trobaran un
excel · lent aliat en RepaQ que proposarà els materials més
adequats en cada aplicació per assolir el màxim rendiment
de les seves línies. Així, amb RepaQ, sempre guanya.
RepaQ innovació, incorporant l’envàs com a objecte d’anàlisi
en la cadena de subministrament, oferint serveis més
especialitzats que els d’una enginyeria tradicional i amb
una visió més àmplia que la que ofereixen els laboratoris
d’anàlisi d’envàs.

EBENTU
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3. Oficina 4
25192 Lleida
Tel. 973 262 514 / 655 687 687
info@useit.cat
www.useit.cat

Ebentu SCP, és una empresa que s’emmarca dins el camp de
les noves Tecnologies i IT.
El nostre core business es el desenvolupament de projectes
propis a la red, així com d’ APP Smartphone (Iphone y
Android).
Actualment disposem de dos projectes : www.Ebentual.
com i www.Twicver.com. El primer d’ ells està en fase de
programació i estarà disponible a finals de 2012. El segon,
twicver.com, està funcionant amb èxit des de el Juny de
2012.
Ambdós projectes estan especialitzats en temes relacionats
amb el desenvolupament i creixement professional i
personal. Ebentu SCP, dedica una línia de negoci a les
aplicacions web i smarphone dirigides a altres empreses.
Les nostres aplicacions estan molt focalitzades al sector
retail i la venta directa.
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IMARTEC
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 2.
25192 Lleida
Tel. 633 235 075
imartec@imartec.es
www.imartec.es

Imartec Energia és el resultat fruit de l’esperit emprenedor
de dos enginyers experimentats en el camp de l’energia
renovable i l’eficiència amb un objectiu comú, prestar
serveis de Gestió Energètica. La conjuntura energètica
actual ens condueix a una nova visió, un nou desig, una
nova forma de gestió de l’energia. Per tal d’assolir aquest
grau de compromís, Imartec ofereix solucions integrals per
empreses i particulars apostant per una cultura d’estalvi i
una nova promoció dels sistemes de generació distribuïda
de l’energia. El creixement de la població i la millora de les
condicions de vida en els països en ple desenvolupament,
ens obliguen a fer un ús cada dia més racional dels recursos
naturals i fan que ens plantegem nous compromisos de
sostenibilitat; la nostra vocació en el camp de l’energia i,
d’acord amb la tecnologia més innovadora, fa que cada
projecte sigui un repte professional.

POLIBIOMASA
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 1.
25192 Lleida
Tel. 973 195041 - 679 46 69 72
cfarnell@polibiomasa.cat
www.polibiomasa.cat

Consultoria Energètica, Enginyeria i Project Manager.
MOTIUS D’ORIGEN DE L’EMPRESA
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-Projecting neix com a una empresa que dóna Serveis

- El cost del preu de l’energia continuarà pujant atès que ara

d’Enginyeria i Arquitectura , amb un equip multidisciplinari

paguem molt poc el seu cost real de la producció energètica.

de tècnics per executar Auditories / Estudis d’ Eficiència

És per això que la millor prevenció per aquestes pujades és

Energètica, Projectes i la Gestió del desenvolupament dels

fer les coses des de l’inici correctament .

mateixos ( Project Manager ).

Qualsevol Empresa , Indústria , Sector Residencial o

Amb un únic propòsit que és fer estalviar diners en consum

administració pública necessita el primer pas per saber que

i facturació d’energia dels clients.

realment necessita des de l’ inici al nou canvi energètic
Necessita una nova figura que entra en escena dins del
mercat energètic i que consisteix en una Consultoria
Energètica , que l’Assessorarà correctament per Estalviar
diners des de el principi.
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ENGISYSTEM
Complex de la Caparrella, 97
Tel. 638 570 757
info@engisystem.com
www.engisystem.com

EngiSystem ® Technology, S.L. és una empresa d’Enginyeria
NTIC: Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació
amb clara vocació a R + D + i.

s #APTACIè DINFORMACIè TELEMâTRICA ANALëGICA  DIGITAL
sensorització i programació de maquinari a baix nivell.

Serveis i productes:
Consultoria,

gestió

i

desenvolupament

de

solucions

tecnològiques d’alt valor afegit amb orientació SaaS
(Software

as

a

Service).

s $ISSENY DE CENTRES DE PROCESSOS DE DADES I SOLUCIONS
de sistemes en alta disponibilitat.

Assessoria

tecnològica

per

licitacions públiques dels serveis urbans. Solucions per
a la tecnificació de la recollida de residus sòlids urbans,
neteja viària, jardineria, manteniment de mobiliari urbà,
enllumenat públic, ...

s 3ISTEMES DIDENTIlCACIè MITJAN¥ANT RADIOFREQðâNCIA
RFID.
s 0OSICIONAMENT MITJAN¥ANT '03 LOCALITZACIè PER CEL q
(LBS) i triangulació en xarxes sense fil.
s 8ARXES SENSORIALS MITJAN¥ANT :IGBEE '023
Bluetooth, etc. i comunicacions en temps real.
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Tots aquests coneixements ens ofereixen una gran visió
global de les solucions demandes pels nostres clients.

Entorns tecnològics:
Les capacitats són amplia en diverses àrees tecnològiques
aplicables diversos entorns:
s $ESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PROGRAMARI AMB ELS
darrers entorns de Microsoft (. Net, Azure, Embedded,
Phone, ...), servidors de dades i desenvolupaments en el
núvol (cloud computing).
s 0LATAFORMES GEOGRÜlQUES I SERVIDORS 3)' 3ISTEMES
d’Informació Geogràfica) d’última generació.

Sectors:
Els sectors per als quals treballem principalment i
proveïm productes
de tecnificació:
s -EDIAMBIENTAL
s )NDUSTRIAL
s ,OGãSTIC
s !GRãCOLA
s !LTRES 

KATAË
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 2.3
25192 Lleida
katae@katae.es
www.katae.es

Promoció de l’eficiència energètica, ús racional de l’energia
i integració de les renovables, en vivendes i espais urbans
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NEARCRUMBS
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 1.7
25192 Lleida
jelcacho@nearcrumbs.com
www.nearcrumbs.com

Empresa especialitzada en les àrees de:
s 6IRTUALITZACIè
s 3ISTEMES I SERVEIS AL NîVOL
s -ONITORITZACIè DE SISTEMES
A més d’oferir serveis en aquestes àrees, es troben en fase
de desenvolupament un parell de projectes que conformen
el catàleg inicial de productes de la companyia:
s 3ISTEMA DE CëPIES DE SEGURETAT AL NîVOL
s )NTERFãCIE TÜCTIL QUE PERMET GESTIONAR UNA GRANJA DE
servidors virtuals.

Hii4
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 2.4
25192 Lleida
info@hii4.com
www.hii4.com

Plataforma online de licitació de treballs o projectes similar
a les que ofereix l’administració. L’usuari ofereix un projecte
o treball en diferents àmbits i les empreses i/o professionals
s’inscriuen i s’ofereixen a l’usuari, mitjançant preu, millores
i temps d’execució.
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ITACA
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 1.10
25192 Lleida
itaca@agenciaitaca.com

L’objecte de l’agència és dur a terme diferents estratègies
de comunicació, organització d’esdeveniments i activitats
relacionades amb la representació i la publicitat per compte
propi i de tercers.

ARATECHLABS
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 2.9
25192 Lleida
info@aratechlabs.com
www.aratechlabs.com

L’objecte d’Aratechlabs és la realització, comercialització,
reparació

i

manteniment

de

tot

tipus

d’aplicacions

informàtiques, software, equips informàtics i en general,
tot el relacionat amb la informàtica en general; el muntatge,
reparació i manteniment de tot tipus d’equips de vídeo i
àudio i en general la comercialització de tots els components
necessaris per la realització de les activitats ressenyades.
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DISEÑO Y SOLUCIONES DE LA
).&/2-!#)Ì. 3,5
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 2.2
25192 Lleida
xavier.ros@dsisoftware.es
www.dsisoftware.es

Fabricació, importació, exportació, intermediació i comerç
de màquines i materials relacionats amb la informàtica i
a la realització d’activitats d’Internet, subministrament de
serveis de comunicació, informació i formació.

PROFEAMIDA
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 3.8
25192 Lleida
info@profeamida.com
www.profeamida.com/

Empresa pionera a Lleida que sorgeix davant la necessitat
d’oferir serveis de formació de qualitat al seu propi domicili.
Ofereix serveis de:
s #LASSES A DOMICILI
s !SSESSORAMENT PSICOPEDAGëGIC
s )NTERVENCIè PSICOLëGICA
s 2EEDUCACIè
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FARM & HEALTH
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 2.14
25192 Lleida

Consultoria i assessorament en salut i medi ambient.

$!8 $9.!-)#3 $%6%,/0%23 3,
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 3.11
25192 Lleida
msantiago@daxspain.es
www.daxspain.es

Solucions informàtiques basades en plataformes microsoft
DYNAMICS .!6 I MICROSOFT $YNAMICS !8 PEL SECTOR DE LA
logística i l’alimentació.
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ATLER
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 3.2
25192 Lleida
lleida@atler.es
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).)#)!4)6%3 3!,!$À
Complex de la Caparrella, s/n
Edifici ceeilleida, 1.4
25192 Lleida
eficienci@isalada.com

Desenvolupament tecnològic de productes d’il·luminació
per enllumenat públic i pel sector primari potenciant
l’eficiència energètica.

BCM GLOBAL BRANDING
Complex de la Caparrella, s/n
Edifici ceeilleida, 3.9
25192 Lleida
bcm@globalbranding.cat

L’objectiu de Global Branding és treballar conjuntament
amb l’empresa per desenvolupar el seu propi departament d’exportació. Tasques inicials com l’adequació de
la gamma de productes a les demandes i normatives
internacionals, desenvolupament de materials informatius i promocionals, realitzacions d’estudis de mercat,

SMART MEDICAL SOLUTIONS
Complex de la Caparrella, s/n
Edifici ceeilleida,
25192 Lleida

selecció d’empreses distribuïdores a cada país i alhora
fer servir la meva xarxa de contactes en més de 100
països per tenir una sortida al mercat ràpida i segura.
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MÍNIMA SELECCIONA
Complex de la Caparrella, s/n
Edifici ceeilleida, 2.16
25192 Lleida
michel.guerra@tselecciona.com
david.guerra@tselecciona.com

Consultoria en RRHH mitjançant l’externalització de
serveis via “cloud”

GROWNIC GROUP
Complex de la Caparrella, s/n
Edifici ceeilleida, 2.15
25192 Lleida
sergicaselles@gmail.com

Assessorament i organització d’activitats formatives en
idiomes a l’estranger

FORMAGEST
Complex de la Caparrella, s/n
Edifici ceeilleida,
25192 Lleida
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4. Formació

Formació a la Xarxa de CEIS: Dijous Emprenedors
- Número de CEIS al territori: 14
- Alumnes total dels seminaris: 437
- Mitjana d’edat: entre 25-35 anys

Ceeilleida. Formació tècnica.
Gestió de Networking: ús de les Xarxes Socials
Lloc: Bell-lloc, La Seu d’Urgell
Participants: 16
#%)3 6IELHA !LT 5RGELL 0ALLARS 3OBIRÜ #ENTRE 4ECNOLëGIC &ORESTAL DE #ATALUNYA "ALAGUER "ORGES "LANQUES "ELL LLOC
Cervera, Tàrrega, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Almenar.
Dirigit a:
- Tècnics dels CEIS de la Xarxa.
- Regidors de l’àrea de Promoció Econòmica de la Xarxa de Centres Empresarials.
Objectius:
- Estipular els eixos conductors de cada centre.
- Dotar de les eines necessàries per a la posada en marxa de totes les accions que han de portar a terme els Centres
%MPRESARIALS QUE FORMEN PART DE LA 8ARXA DE 6IVERS
- Unificar els serveis segons la metodologia de Ceeilleida.

Formació Ceeilleida
Passos i costos per posar en marxa una empresa
Número d’alumnes: 34

Visites instituts al Ceeilleida
Número d’alumnes: 250
Cicles formatius: 105
ESO: 53
Universitaris: 92
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Taller elaboració d’empresa

Esmorzars networking

Càpsules formatives
33 càpsules amb 404 participants.
.Ò-%2/ $!#4)6)4!43 &/2-!4)6%3
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Cartell ‘Dijous Emprenedors a la Xarxa CEIS
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Esmorzars networking

Càpsules formatives

Taller Elaboració pla empresa
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EL XXIII CONGRÉS D’EBN A LLEIDA

El CEEILLEIDA, al seu torn, forma part i utilitza les metodologia homologada per la Comissió Europea, mitjançant
la seva pertinença a la xarxa de Centres d’Empreses Innovadores (European Business and Innovations Centers
Network EBN). Aquesta xarxa impulsada per la Comissió Europa està formada per més de 250 CEEIs establerts a
Europa i fora d’ella. (A Catalunya els membres son el CEEILLEIDA i BarcelonActiva)
En el marc del congrés d’EBN’13 celebrat a Derry (Irlanda del Nord) la Diputació de Lleida va presentar candidatura
per allotjar el següent congrés, essent elegida.
El EBN-Congress 2014 es va realitzar al Palau de Congressos de Lleida “La Llotja” entre el 25 i el 27 de juny, i el
tema central elegit va versar sobre la emprenedoria del joves.
El congrés es va organitzar al voltant de 4 panells d’experiències en que varen participar:
s
%LS  MILLORS JOVES EMPRENEDORS D%UROPA
s
,ES  MILLORS ACCIONS DE FOMENT DE LEMPRENEDORIA QUE SHAN REALITZAT A %UROPA
s
,ES  MILLORS CIUTATSREGIONS QUE FOMENTIN LA EMPRENEDORIA A %UROPA
s
%LS  MILLORS PROJECTES EUROPEUS EN VERS A LA EMPRENEDORIA
A més hi va haver espais d’intercanvi d’experiències, ponències de representants de la UE, ponències d’experts en
emprenedoria com en Xavier Sala i Martí,... També, com en cada congrés, hi va haver una regió invitada, en aquest
cas Quebec (Canadà).
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5. Projectes

5.1 CATALUNYA EMPRÈN

Durant el 2013 el ceeilleida va presentar sol·licitud de
subvenció per donar suport als programes dels ens locals
de foment i assessorament a la creació d’empreses, per
l’any 2014.

Informació i orientació
El ceeilleida disposa de tècnics especialitzats en les
diferents àrees que s’han de tenir en compte a l’hora de
crear l’empresa (llicenciats en ADE, enginyers, advocats,
entre altres) que orienten els diferents emprenedors.
Aquest equip es complementa amb una sèrie de
professionals externs que donen una visió més propera
al mercat, són experts en màrqueting, en recursos
humans, en finançament, en organització empresarial,
en estratègia, entre altres.
Formació

El Centre Europeu d’Empreses i Innovació (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 destacables són:

Sensibilització
El ceeilleida realitza accions de sensibilitació encarades a:
. Promotors de projectes innovadors.
. Creadors d’empresa procedents de Centres Universitaris,
Centres d’Investigació o Escoles Professionals.
. Executius i Directius de PIMEs que es comprometen en
un projecte de modernització, inversió, diversificació i
desenvolupament.
. Creadors d’empreses o promotors de projectes de noves
tecnologies d’informació i comunicació (TIC).
. Entitats Territorials per aplicar programes públics en
favor de les PIMEs.
. Participació en les fires locals més importants de la
província a través d’un estand de visita en el que es
realitzen xerrades, exposicions, assessoraments, entre
altres.

El ceeilleida utilitza els mitjans humans mencionats
en el punt anterior, complementats amb professors
universitaris, per a la realizació de cursos.
Assessorament en el procés de creació d’empreses
innovadores
El ceeilleida, mitjançant els recursos humans propis i el
grup de professionals externs, assessora els emprenedors
en la posada en marxa del projecte.
Seguiment del procediment de consolidació
El ceeilleida fa un seguiment de les empreses assessorades
o instal·lades al viver fins als 3 anys després de la seva
creació o instal·lació.
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5.2 Certificat de Qualitat ISO 9001:2008
en els serveis de creació i incubació
d’empreses
El Centre Europeu d’Empreses i Innovació (ceeilleida) ha
aconseguit el certificat ISO 9001:2008 com a reconeixement de l’acompliment de les exigències de la norma respecte les activitats de creació, incubació d’empreses i la
gestió de consultes. El ceeilleida s’ha convertit en el primer viver d’empreses de Lleida que aconsegueix aquest
certificat per aquestes activitats.
Aquest reconeixement representa un pas més en la millora de l’avaluació de projectes empresarials innovadors, la
seva incubació, i l’acompanyament durant el primers tres
anys de vida. La norma ISO 9001:2008 exigeix mantenir
un procés de millora continua en els serveis que ofereix
el ceeilleida als emprenedors.
La norma ISO 9001:2008 aplicada a la creació i incubació
de projectes empresarials es basa en una sèrie de principis de gestió dels quals destaquen: Una organització enfocada a l’emprenedor, comprenent les seves necessitats,
satisfent els seus requisits i excedir les seves expectatives. Orientació a procés, donat que els resultats desitjats
s’assoleixen més eficientment quan els recursos i les activitats es gestionen com un procés. Participació activa
del personal, amb el desenvolupament de les capacitats
potencials de l’equip que forma l’organització, per tal
d’augmentar-ne el benefici, i la Millora Contínua, com a
objectiu permanent de l’organització entre d’altres.

5.3 ANCES
El CEEILleida signa un conveni amb ANCES en data
14.01.2010 per a promoure el desenvolupament dels CEEI
Espanyols, aportant la seva experiència sobre la creació
de noves empreses i activitats noves en les ja existents,
Per a que ANCES faciliti als seus membres els sistemes,
serveis i activitats que serveixin per la realització dels
seus objectius amb el màxim de professionalitat i eficàcia i per tal que també impulsi, mitjançant el suport i
difusió dels CEEIs, la innovació i diversificació de l’activitat productiva, el progrés tecnològic i el desenvolupament econòmic. En aquest sentit, la Subdirecció General
d’Administració del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) del Ministeri d’Economia i Hisenda, va
aprovar la sol·licitud de cofinançament realitzat per ANCES, pel que es concedeix un ajut a ANCES de 1.108.882
per a l’organització de jornades i seminaris. Al CEEILleida
li delega la realització de les jornades, a la seva comunitat autònoma o foral i dins de la seva zona d’actuació
pel període 2009-2015. En aquestes jornades s’han de 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 l’I+D+i, la creació d’empreses innovadores de base tecnològica, el foment de la cooperació, els
sistemes de gestió de la I+D+i,..37.623 € total conveni.

6. Notícies

Xopie, comença el 2014 superant la creació de
més de 25.000 botigues on-line obertes

%L #%%),,%)$! CENTRE COLsLABORADOR EN LÜREA DEL
foment de l’emprenedoria.

Dimecres, 15 de Gener de 2014

Dijous, 23 de Gener de 2014

Els estudiants de 4art. d’ADE, de la UdL visiten el
CEEILLEIDA

GLOBALleida posa en marxa un programa
d’Acceleració Empresarial destinat a la consolidació
d’empreses

Divendres, 17 de Gener de 2014

Engisystem Technology al programa Cafeïna de
Lleida TV
Dissabte, 18 de Gener de 2014

Dilluns, 03 de Febrer de 2014

Segona edició dels Dijous Emprenedors al CEI
Jussà
Dijous, 06 de Febrer de 2014
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Càpsula Formativa al CEI Val d’Aran. Els dotze
PILARS DE LA INTELsLIGâNCIA EMOCIONAL
Dimecres, 12 de Febrer de 2014
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Last Thursday: Nou programa networking pels
emprenedors de la xarxa de centres d’empreses
innovadores de Lleida
Dijous, 27 de Febrer de 2014

El Cei Balaguer presenta la Segona edició dels
Dijous Emprenedors,
Dijous, 13 de febrer de 2014

Segona edició del Cicle “Dijous Emprenedors” a
Lleida
Divendres, 28 de Febrer de 2014

Last Thursday: Nou programa networking pels
emprenedors de la xarxa de centres d’empreses
innovadores de Lleida

El primer producte d’Aratechlabs: “Arapolarmic,
patrons polars en realitat augmentada”

Dijous, 27 de Febrer de 2014

Dilluns, 03 de Març de 2014

Segona edició del Cicle dels “Dijous Emprenedors”
a Lleida

Habilitació de joves talents

Dijous, 27 de Febrer de 2014

Dijous, 06 de Març de 2014

Cloenda de la Segona
Emprenedors al CEI Jussà.

edició

dels

Dijous

Divendres, 07 de Març de 2014
Emprenedors de la Xarxa de Ceis, participen al
programa “Empresaris Hora L” de ràdio Lleida

Com dinamitzar la teva ciutat amb Kiuget, la nova
plataforma de venda en línia per a ajuntaments
que ha presentat el Grup SEGRE i l’empresa del
CEEILLEIDA Engisystem, a la sala d’actes de la
Diputació
Dimarts, 18 de Març de 2014

Dimecres, 12 de Març de 2014

Cloenda de la segona edició del Cicle dels Dijous
Emprenedors a Lleida
Cloenda de la Segona edició
Emprenedors” al CEI Solsonès.

dels

“Dijous

Dijous, 20 de Març de 2014

Dijous, 13 de Març de 2014

Àlex Surroca, de l’empresa Use-it , premiat per la
Jove Cambra Internacional de Lleida, en la categoria
d’emprenedor
Divendres, 21 de Març de 2014
Comença
la
segona
edició
emprenedors” al CEI Borges
Dijous, 13 de Març de 2014

dels

“Dijous
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El CEI Pallars Sobirà, el CEI Tàrrega i el CEI Val
d’Aran, ofereixen un Taller per a l’elaboració d’un
Pla d’Empresa per a emprenedors.

Last Thursday: el programa networking per
emprenedors, ha tingut com a convidat a Ricard
Casals de l’empresa Axeb Biotech.

Dimecres, 26 de Març de 2014

Dijous, 27 de Març de 2014

Alumnes
del
MASTER
INTERNACIONAL
DE
CREACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS (MICAE)
de la UdL i NEXT que s’està impartint a Madrid, han
visitat el CEEILLEIDA.

Taller per l’Elaboració del Pla d’Empresa a tres
centres empresarials de la Xarxaceilleida
Dilluns, 31 de Març de 2014

Dimecres, 26 de Març de 2014

Xopie estima per primera vegada en 85.000 el
nombre de botigues online a Espanya
Noves
Jornades
d’emprenedoria
Emprenedors” al CEI Bell-lloc d’Urgell

“Dijous

Dimarts, 01 de Abril de 2014

Dijous, 27 de Març de 2014

Taiwan al Congrés EBN
Diumenge, 06 de Abril de 2014

Emprenedors, autònoms i PIMES, participen en els
seminaris organitzats en el CEI Tàrrega.

Connecta’t amb Ciència i Tecnologia xinès Parcs
Dimarts, 06 de Maig de 2014

Dimecres, 09 de Abril de 2014

Nova oficina de Clibb a Barcelona
Dimecres, 16 de Abril de 2014

La Diputació de Lleida serà l’amfitriona del principal
congrés d’emprenedoria europeu que reunirà més
de 500 assistents
Dimecres, 07 de Maig de 2014

Cloenda de les jornades de Foment de
l’Emprenedoria “Dijous Emprenedors” al CEI Belllloc
Dijous, 24 de Abril de 2014

Kiuget dinamitzarà el LLEIDA AIR CHALLENGE
Dijous, 15 de Maig de 2014

Last Thursday al Ceeilleida amb Xavier Roca, expert
en màrqueting i marca personal
Dijous, 24 de Abril de 2014

Els alumnes de 2n CFGS d’Educació Infantil de l’IES
Ronda visiten el ceeilleida.
Divendres, 16 de Maig de 2014
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Alumnes de l’IES Joan Solà de Torrefarrera visiten
el Centre Empresarial CEEILLEIDA

Com ser competitiu en els mitjans socials i
l’eficiència energètica?

Dimarts, 20 de Maig de 2014

Divendres, 30 de Maig de 2014

Alumnes de l’IES Caparrella visiten el CEEILLEIDA

Educat per ser empresari

Dijous, 22 de Maig de 2014

Dilluns, 02 de Juny de 2014

Llest per a la creativitat al Congrés EBN?

Connexió amb la ciència i la tecnologia de China.

Dimarts, 27 de Maig de 2014

Dijous, 05 de Juny de 2014

Last Thursday al Ceeilleida amb Josep Ramon
Paris, Secretari General de la Cambra Oficial de
Comerç i Indústria de Lleida

El Ceeilleida presenta un balanç positiu de l’exercici
2013

Dijous, 29 de Maig de 2014

Dimecres, 18 de Juny de 2014

Curs ‘Optimitza la teva presència a Linkedin’ al Cei
Balaguer
Dimecres, 18 de Juny de 2014

Reñé destaca la capacitat emprenedora dels
lleidatans davant un auditori de directius i tècnics
professionals de 35 països europeus
Dijous, 26 de Juny de 2014

Taller per l’Elaboració del Pla d’Empresa al Cei
Pallars Jussà
Dijous, 19 de Juny de 2014

Lleida, amfitriona d’experts en matèria d’innovació,
empresaris i emprenedors de tot el món, en el XXIII
congrés d’EBN.
Divendres, 27 de Juny de 2014

L’emprenedoria europea es reuneix a Lleida
Dimarts, 24 de Juny de 2014

La Generalitat posa en marxa a Lleida la cinquena
acceleradora d’empreses de la xarxa Start-up
Catalonia
Divendres, 27 de Juny de 2014

Gairebé
300
assistents
procedents
d’una
trentena de països, al principal congrés europeu
d’emprenedoria a Lleida
Dimecres, 25 de Juny de 2014

Cloenda del 23è Congrés de centres d’innovació
empresarial europeus
Divendres, 27 de Juny de 2014
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Esmorzar networking al Ceeilleida amb Sergio
Rodriguez, soci de SICS Capital.
Dijous, 03 de Juliol de 2014
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El Cei Tàrrega ha reunit a quinze empreses de
l’Urgell en la sessió informativa del programa
Start-up Catalonia
Dijous, 10 de Juliol de 2014

Presentació Tècnica de la nova acceleradora d’StartUp Catalonia a les empreses de Lleida
Dilluns, 07 de Juliol de 2014

Presentació del programa Start-up Catalonia a la
Seu d’Urgell
Dilluns, 14 de Juliol de 2014

Alumnes de la universitat Mexicana visiten el
Ceeilleida
Dimarts, 08 de Juliol de 2014

Presentació de la segona edició del programa Rural
100 al CEI de Les Borges Blanques
Dimecres, 16 de Juliol de 2014

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de
Solsona, ha acollit la sessió informativa del
programa Start-up Catalonia
Dimecres, 09 de Juliol de 2014

L’empresa [IN] SITU Gestió Cultural, Patrimoni
Turisme amb la col·laboració de USE-IT realitzaran
l’aplicació per mòbils i tauletes per als Museus de
Sitges: El Cau Ferrat i el Maricel.
Dilluns, 28 de Juliol de 2014

Arapolarmic “primer sistema de monitorització de
directivitat de micròfon del món” per Aratechlabs
Dimarts, 29 de Juliol de 2014

Last Thursday al Ceeilleida amb Imma Purroy,
psicòloga especialitzada en teràpia psicoanalítica
i programació Neurolingüística ( PNL)
Dijous, 18 de Setembre de 2014

L’empresa CGA del Ceitàrrega, ha organitzat un
curs de creació d’entorns 3D per a videojocs
Dilluns, 04 de Agost de 2014

Presentació del programa Rural 100 al Pallars
Jussà i Pallars Sobirà
Dimarts, 23 de Setembre de 2014

IMARTEC, participa a FIRAGOST, la Fira Exposició
del camp Català a Valls
Divendres, 08 de Agost de 2014

El President Artur Mas visita els emprenedors a la
Fira de Sant Miquel
Divendres, 26 de Setembre de 2014

Nou Cei Almenar a les antigues oficines de COPALME
Dimecres, 17 de Setembre de 2014

ANCES ha organitzat les jornades de Planificació
Estratègica i de Cooperació a Toledo.
Divendres, 03 de Octubre de 2014

proposar crear u
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El programa Rural 100 arriba al Segrià
Divendres, 03 de Octubre de 2014
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Taller pràctic per l’Elaboració d’un Pla d’empresa al
CEI Tàrrega.
Dimarts, 21 de Octubre de 2014

Set empreses del CEEILleida seleccionades per
participar en l’acceleradora Start-up Catalonia de
Lleida
Dilluns, 13 de Octubre de 2014

Els Dijous Emprenedors a Lleida, Sort, Tàrrega i
Torrefarrera, ofereixen formació a un centenar
d’emprenedors
Dijous, 23 de Octubre de 2014

Dijous Emprenedors al CEEILLEIDA
Dilluns, 13 de Octubre de 2014

El CEI Tàrrega acull la VII Jornada d’Innovació
i Emprenedoria Empresarial a la Formació
Professional
Dilluns, 27 de Octubre de 2014

Last Thursday al Ceeilleida amb Jordi Mercader,
considerat un “Creador de negocis”
Dijous, 30 de Octubre de 2014
Dijous Emprenedors a tres centres empresarials
de la Xarxaceilleida
Dijous, 16 de Octubre de 2014

Inici dels Dijous Emprenedors al CEI Cervera i
cloenda al CEI Tàrrega

Cloenda dels Dijous Emprenedors a Cervera
Dijous, 20 de Novembre de 2014

Divendres, 31 de Octubre de 2014

Representants de la Diputació de Cáceres, Badajoz
i del CEEI Extremadura visiten Lleida

GLOBALleida ha organitzat avui activitats de
formació a la Cambra de Comerç de Lleida, al Parc
Científic, al CEI Val d’Aran i al CEI Pallars Sobirà

Dimecres, 12 de Novembre de 2014

Dimarts, 25 de Novembre de 2014

Inici dels Dijous Emprenedors al Cei Almenar i
cloenda al CEEILleida

El Cei Pallars Sobirà, tanca l’any amb una ocupació
del 100%
Dimecres, 03 de Desembre de 2014

Dijous, 13 de Novembre de 2014

La Jove Cambra Internacional de Lleida, premia a
l’empresa NearCrumbs

Last Thursday al Ceeilleida amb Ester Pagano,
responsable de l’àrea fiscal de la Confederació
d’Empresaris de Lleida, COELL

Dilluns, 17 de Novembre de 2014

Dijous, 04 de Desembre de 2014
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L’allotjament d’empreses de nova creació i el suport
a l’emprenedoria i la formació, eixos centrals del
CEEILleida
Dimarts, 09 de Desembre de 2014

Sota el lema “Emprendre és invertir en la teva
idea”, els emprenedors del CEEILLEIDA, brinden
per un pròsper 2015
Dimecres, 17 de Desembre de 2014

Dos empreses de la Xarxa de Centres d’empreses
Innovadores guardonades amb els Premi LO de la
Diputació de Lleida
Dijous, 18 de Desembre de 2014
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