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1. Salutacions

Joan Reñé i Huguet

Enric Mir i Pifarré

President de la Fundació

President del Consell Directiu

La fundació Ceeilleida continua centrant tots els seus actius humans i materials en una intensa funció de
suport al teixit productiu de les terres de Lleida i en camps com la diversificació econòmica, la sol•licitud i
gestió de projectes europeus, l’aplicació de programes de foment de l’autoocupació o la col•laboració
institucional. Durant l’exercici 2015, la Diputació de Lleida −a través del Ceeilleida− ha realitzat accions
múltiples i diverses de suport a projectes d’empreses, emprenedors i entitats de tot l’àmbit comarcal lleidatà.
I, al mateix temps, ha assentat les bases que hauran de regir el desenvolupament econòmic del territori.
El Ceeilleida va acabar l’any 2015 amb una ocupació del 60% dels mòduls, mentre que a la Xarxa CEI fou del
57%. La formació ha estat una aposta important, també, amb 172 sessions formatives, a les quals han
participat 1.700 persones, mentre s’ha mantingut la col•laboració en activitats relacionades amb agents
culturals i econòmics diversos del territori. El 2015 ha coincidit amb el desè aniversari del Centre Empresarial,
amb un historial acumulat d’un centenar d’empreses creades i més de 300 llocs de treball. També aquest
mateix any, 11 de les empreses instal•lades al centre –que havien creat 35 llocs de treball– han conclòs el seu
període d’incubació i han continuat el seu desenvolupament fora de les instal•lacions.
Aquesta és la memòria de la fundació Ceeilleida a l’exercici 2015. En definitiva, un resum de les principals
accions del Centre Empresarial Ceeilleida encaminades al desenvolupament social, econòmic i empresarial de
les terres de Lleida i dels seus sectors productius.

Joan Reñé i Huguet
President de la Fundació

Enric Mir i Pifarré
President del Consell Directiu

5

2. ceeilleida
El Centre Europeu d’Empreses i
Innovació de Lleida

2.1 Presentació

Però s’ha de recordar que els centres empresarials
d’innovació no són només uns llocs on ubicar-hi
El ceeilleida és una Fundació promoguda per la Diputació
empreses, sinó que són centres d’emprenedoria que
de Lleida i de la qual formen part els principals agents donen i faciliten serveis a emprenedors, emeconòmics i socials de les terres de Lleida: Diputació, presaris i públic en general de tota la comarca.
Ajuntament de Lleida, Cambres de Comerç de Lleida i de
Tàrrega, Universitat de Lleida, COELL, UGT, CCOO, Pimec També es dediquen a realitzar altres activitats, com el
foment de l’esperit emprenedors en els centres
i “la Caixa”.
educatius, els Dijous Emprenedors, els Tallers
Compta amb el suport de la Comissió Europea com a d’Elaboració de Plans d’Empresa, els Tallers d’ideació de
organisme d’ajuda a les PIMEs i als empresaris negocis, les càpsules formatives, els esmorzars de networking, l’assessorament a emprenedors...
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

En total, 172 sessions formatives, repartides en 253 dies
laborables, que han beneficiat a 1.697 persones de totes
les comarques de Lleida. Això significa que el CEEILleida
ha organitzat una acció en algun municipi on hi ha un
centre empresarial 2 de cada 3 dies laborables en tot
l’any 2015.

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.

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.

Assessorament a les empreses en diversos aspectes
relacionats en els procesos 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.

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

2.3 Resum executiu

Finançament: Suport a la recerca de finançament públic
o privat.

Durant l’any 2015, 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 a ens locals.

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.

En aquest sentit, el centre de la Caparrella ha acabat l’any
2015 amb una ocupació del 60%. Respecte a la xarxa,
remarcar que la ocupació mitjana al 2015 se situa en el
57,3%, amb 74 empreses instal·lades i més de 200
llocs de treball.

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).

Informació tecnológica. Actuacions de divulgació de
noves tecnologies aplicables a l’empresa.
Formació tecnológica: Cursos específics sobre
tecnologies aplicades i metodologies de gestió de la
innovació.
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2.5 Patronat 2015

2.6 Organigrama

El Patronat (Fins juliol de 2015)
Sr. Joan Reñé i Huguet.

President de la Fundació CEEI Lleida.
Sr. Pau Perdices i Pla.

President del Consell Directiu del ceeilleida.
Sr. Miquel Padilla i Díaz.
Sr. Antoni Navinés i Miró.

sSra.
6IGILÜNCIA
COMPETITIVA
6IGILÜNC
Maria Antònia
Pubill i Carro.
científics
Sr. Antoni Villas i Miranda.
projectes,
Sra. Montse Mínguez i Garcia.
d’incentius fiscals.
Sr. Joan Horaci Simó i Burgués.

sSr.
)MPLANTACIè
DE SISTEMES DE GESTIè D INNOVACIè 0ROJEC
Josep Mª Baiget i Marqués.
d’implantació de sistemes de gestió de la em ecoac
Sra. Núria Solé.

Sr. Jordi Solé i Tasias.

2.5
Patronat
2015i Ribes.
Sr. Josep
Maria Rusiñol
Sr. Ferran Badia i Pascual.
El
Sr.Patronat
Francesc Roig i Torredeflot.
Sr. Ignacio
Fanlo.
Il·lm.
Sr. Joan
Reñé i Huguet.
President de la Fundació ceeilleida.
El Consell
Directiu
(Fins juliol de 2015)
Sr.
Enric Mir
i Pifarré.
Sr. Pau Perdices i Pla.
President del Consell Directiu del ceeilleiSr.

President del Consell Directiu del ceeilleida.
Diputats vocals:

Joan Ubach Isanta.

Sr. Miquel Padilla i Díaz.
Sr. Antoni Navinés i Miró.
Sr. Antoni Navinés i Miró.
Sra. Maria Antònia Pubill Carro.
Sr. Maria Antònia Pubill i Carro.
3R !NTONI 6ILLAS I -IRANDA
Sr. Antoni Villas i Miranda.
Sra. Montse Mínguez i Garcia.
Sr. Joan Horaci Simó i Burgués.
Sr. Josep Ma Baiget Marqués.
El Patronat (Des de juliol de 2015)
Sra. Rosa Palau i Teixidó.
Sr. Joan Reñé i Huguet.
Sr. Jordi Solé i Tasias.

President de la Fundació CEEI Lleida.

Sr. Josep Maria Rusiñol i Ribes.
Sr. Enric Mir i Pifarré.
Sr. Ferran Badia i Pascual.

President del Consell Directiu del ceeilleida.

Sr. Francesc Roig i Torredeflot.
Sr. Joan Ubach Isanta.

President
Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet

President del Consell Directiu

President del Consell Directiu

Il·lm. Sr. Pau Perdices i Pla

Il·lm. Sr. Enric Mir i Pifarré

(Fins juliol de 2015)

(Des de juliol de 2015)

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. Josep Gardeñes Solans.
Sr. Josep Maria Bravo Fornells.
Sr. Francesc Roig Torredeflot.
Sr. Ignacio Fanlo.
El Consell Directiu (Des de juliol de 2015)
Sr. Enric Mir Pifarré

President del Consell Directiu del ceeilleida.
Diputats vocals:
Sr. Joan Ubach Isanta.
Sra. Rosa Maria Perelló Escoda.
Sra. Rosa Maria Mora Valls.
Sr. Jaume Gilabert Torruella.
Sr. Enric Colom Sandiumenge.

INNOVACIÓ
INNOVACI
Ó

SECRETARIA
SECRETARIA
GENERAL

ADMINISTRACIÓ
FINANÇAMENT
ADMINISTRACIÓ./6%3
TECNOLOGIES
NOVES
TECNOLOGIES

FORMACIÓ
FORMACIÓ
ESESTUDIS I
PROJECTE
PROJECTES

#/-5.)##)
COMUNICACIÓ
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2.7 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

Com arribar-hi

Edifici ceeilleida
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Distribució de la Xarxa de CEIs

CEI Cervera
Nau industrial Av. Segrià, 6B
25200 Cervera
Tel. 973 53 02 00
cei@cerverapaeria.cat
Número de Mòduls: 7
Número d’empreses: 6
Llocs de treball: 12
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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: 5
Llocs de treball: 5

CEI Val d’Aran
Plaça Naua, 1
25538 Casau
Tel. 973 64 18 01
cmadruga@aran.org
Número de Mòduls: 9
Número d’empreses: 4
Llocs de treball: 9
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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: 9

CEI Tàrrega
Av, Josep Trepat i Galceran, 11
25300 Tàrrega
973 31 36 79
cdomingo@tarrega.cat
Número de Mòduls: 7
Número d’empreses: 4
Llocs de treball: 6

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: 7
Llocs de treball: 20
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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: 9
Número d’empreses: 7
Llocs de treball: 8

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: 2
Llocs de treball: 2
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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: 6
Número d’empreses: 5
Llocs de treball: 6

CEI Alta Ribagorça
C/ Aiguestortes, 10
25520 El Pont de Suert
mcfarre@ccar.ddl.net
Número de Mòduls: 3
Número d’empreses: 1
Llocs de treball: 2

CEI Almenar
Crta. Val d’Aran, km. 23
25126 Almenar
cultura@almenar.ddl.net
Número de Mòduls: 8
Número d’empreses: 1
Llocs de treball: 3
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3. Empreses

3.1 Empreses ceeilleida a l’any 2015

EVOLUCIÓ NÚMERO EMPRESES AL CEEI LLEIDA

Número d’empreses que han estat al ceeilleida
durant l’any 2015: 33
Mitjana d’edat dels emprenedors a l’hora de crear
un negoci: 38 anys.

% DE MORTALITAT DE LES EMPRESES QUE HAN PASSAT
PEL CEEILLEIDA

Un total de 90 empreses han posat en
marxa la seva activitat des que el
ceeilleida va obrir les seves portes. El
balanç global de la seva trajectòria es
pot qualificar com de molt satisfactori,
hi ha que un 90,2 per cent de les
empreses creades continuen en
funcionament, mentre que el 9,3 per
cent restant s’ha disolt per diferents
motius.
La creació d’aquestes 90 firmes al
ceeilleida al llarg d’aquests 10 anys ha
permés que s’hagin creat més de 300
llocs de treball, el que demostra la
important contribució de la Fundació a
la creació d’ocupació.

EVOLUCIÓ NÚMERO DE
EMPRESES DE CEEILLEIDA

TREBALLADORS

EN

LES
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NIVELL D’OCUPACIÓ AL CEEILLEIDA A 31-12-2015

PROMOTORS DE LES EMPRESES INSTAL·LADES AL CEEILLEIDA

15

Empreses que han passat pel Ceeilleida durant el 2015

AIM SOLO

AGÈNCIA COMUNICACIÓ ÍTACA

ARATECHLABS

BLACKPIER

CHRONOS ITER 5

CLIBB

DAX DYNAMICS DEVELOPERS

DSI

EBENTU

ENGISYSTEM

EUROISO

GE+

GSP

GLOBAL BRANDING

GROWNING GROUP

HII4

IN-SITU

INICIATIVES SALADÀ

INVELON

KATAË

MEDIAMBIENT PONENT

MÍNIMA SELECCIONA

NEARCRUMBS

NVAX DIGITAL

OXATIS

POLIBIOMASA

PROFEAMIDA

PSICOPEDAGOGÍA CONSCIENTE

QUÈ QUAN ON

RECURSOS FORMATIUS.COM

REPAQ

SMART MEDICIAL SOLUTIONS

VENDITEC
33 empreses van passar pel ceeilleida durant el 2015.

FORMA JURÍDICA DE LES EMPRESES INSTAL·LADES AL CEEILLEIDA

11 empreses s’han emancipat del
ceeilleida durant l’any 2015 per
instal·lar-se en espais més grans i
després d’haver vist incrementada la
seva plantilla. Entre les 11 empreses
s’han creat 35 llocs de treball. La seva
estada al ceeilleida oscil·la entre els 2 i 5
anys. Aquestes xifres avalen el treball
d’assessorament del ceeilleida i la
qualitat dels plans d’empresa
seleccionats per instal·lar-se en el viver
d’empreses.

VOLUM DE PLANTILLA DE LES EMPRESES DEL CEEILLEIDA

EMPRESES INSTAL·LADES A LA XARXA DE CEIS

Percentatge d’ocupació de mòduls de la Xarxa Ceis a 31-12-2015: 54%
Mòduls disponibles

Mòduls ocupats

Este
40

Oeste

Memòriad’Activitats
d’Activitats15
15//Ceeilleida.
Ceeilleida.
centreeuropeu
europeud’empreses
d’empresesi iinnovació
innovació
Norte centre
Memòria

20
0
1er
trim.

2do
trim.

3er
trim.

4to
trim.

CONVENI DEL CEEILLEIDA AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER VISITAR EL CENTRE

Visita d’alumnes del grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la UdL
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3.2 Actuacions. Àrea d’Innovació i Empresa
La finalitat del ceeilleda és impulsar l’arrencada, el creixe-

Els serveis de l’ambit d’innovació prestats en aquestes

ment i la sostenibilitat de les noves iniciatives empresa-

empreses han abastit 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 productius de

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

l’empresa permet augmentar la quantitat i qualitat

total de 82 actuacions a nivell provincial mitjançant la

de la gestió tecnológica a les empreses.

resolució de consultes en diferents àmbits empresarials.

- Assessorament
innovadors

SECTORS DE LES EMPRESES ASSESSORADES

Els sector productius en els quals van treballar aquestes
empreses van ser:
— Energies renovables

en
que

la

introducció

permetin

de

impulsar

procesos
un

canvi

organitzatiu en les empreses. Impulsar el creixement
i la consolidació d’aquestes empreses i, alhora,
millorar-ne la competitivitat.
- També s’ha posat a disposició dels nous emprenedors i
de

les

empreses

ja

consolidades

un

servei

— Industrial

personalitzat d’informació i orientació en qüestions

— Informàtica - TIC - Audiovisuals

d’innovació. Aquest servei té per objectiu orientar les

— Serveis
— Biotech - Salut
— Enginyeries
Distribució dels sectors de les empreses del CEEI

empreses respecte de l’estructuració técnica dels
seus projectes d’innovació, així com de la millor via
per al seu finançament, amb la finalitat d’aconseguir
el màxim aprofitament dels recursos disponibles.
Aquest assessorament és un servei de carácter
exclussivament consultiu.
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3.3 Empreses instal·lades als vivers del ceeilleida al 2015
CLIBB
Complex la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 3
25192 Lleida
T. 973 274 688 - 639 457 944
comercial@clibb.es
www.clibb.es
Clibb
és un
un nou
nou concepte
concepte d’estudi
d’estudi de
de
La sevaaidea
és marcar la idiferència
en el
desenvolupament
Clibb You
You need.
need. We
We solve.
solve és
ajudant
implementar-les
acompanyant
aquestes
durant
software tecnològic creat per tres joves emprenedors de
de software a mida. Ells aposten per una solució profesional
software tecnològic creat per tres joves emprenedors de
tot el cicle de vida del projecte. La seva idea és marcar la
Lleida ubicat al CEEI (Centre Europeu d’Empreses i Innovació), flexible pel client i que, en la majoria de casos, una petita
Lleida
queelha
desenvolupat
la seva
al CEEI, Segons
que
diferència
el desenvolupament
de software
a mida. de
que
basa
seu
model de negoci
enactivitat
el “Mentoring”.
solució potenresoldre
un gran problema
sense necessitat
basa el seu
model deesnegoci
en el
‘Mentoring’.
Aposten per
una
solució
professional
flexible pel
client
i es
definició
estàndard
defineix
com
“oferimentEsdedefineix
consells, provocar
grans
canvis
en la
seva organització.
No tan
sols
informació
o
guia
que
es
fa
una
persona
amb
experiència
necessita
que
les
coses
es
facin,
sinó
que
es
facin
bé.
com “oferiment de consells, informació o guia que es fa
que, en la majoria de casos, una petita solució pot
i habilitats en benefici al desenvolupament personal i
Clibb es consolida com la primera empresa Lleidatana
una persona amb experiència i habilitats en benefici al
resoldre un gran problema sense necessitat de provocar
professional d’una altra persona”. Per a molts és un concepte posicionada i reconeguda com a especialistes en el conjunt
desenvolupament
personal
i professional
d’una
altra de
grans
canvis Microsoft
en la seva
organització.
No tan
sols es
molt
nou i per ells un
model organitzatiu
estrella
per obtenir
tecnologies
® amb
una base sòlida,
aportant
un
persona”. Per a molts és un concepte molt nou i per a ells
necessita
que les afegit
coses a
esles
facin,
sinó
que e sfacin
bé.
qualitat.
valor tecnològic
seves
solucions
adaptades
als
El
punt
fort és traslladar
món
dels negocis
nous models de negocis actuals.
unseu
model
organitzatiu
estrellaalper
obtenir
qualitat.aquest
concepte, desenvolupant les idees dels seus clients amb les Clibb es consolida com la primera empresa lleidatana
últimes
tecnologies,
no només
oferint
no que posicionada i reconeguda com a especialistes en el
El seu punt
fort és traslladar
al món
delsconsells,
negocis si
aquest
també assumint un compromís amb les decisions preses
concepte, desenvolupant les idees dels seus clients amb
conjunt de tecnologies Microsoft amb una base sòlida,
ajudant a implementar-les i acompanyant aquestes durant
les
últimes
tecnologies,
no
només
oferint
consells,
sinó
aportant un valor tecnològic afegit a les seves solucions
tot el cicle de vida del projecte.
també assumint un compromís amb les decisions preses
adaptades als nous models de negoci actuals.

BLACKPIER
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 3
25192 Lleida
Tel. 678 645 485
rcabrera@blackpier.com
www.blackpier.com
BlackPier (Basicons 2100, SL) està composta pels socis Joel

teixits, colors i característiques, prèvia introducció de les

Joli, Robert Cabrera, Sergio Luaces i un soci capitalista. És

seves mesures corporals (segons tutorial a la web), es

un projecte d'e-commerce aplicat al sector tèxtil/sastreria

confirmarà la comanda, procedint al seu cobrament via

que aposta per una forma innovadora pels nous hàbits de

Visa, Mastercard i Paypal, entre d'altres. Un cop rebut el

consum de la societat, amb un gran potencial de venda i

pagament del client s'inicia el procés de confecció. Tot

mercat. El nostre objectiu és la venda de peces de vestir

seguit mostrem el resum de la previsió de vendes:

de gran qualitat, inicialment per a home (vestits, camises,

L'activitat de "Sastre" és cada vegada menor a causa de

blazers,

totalment

l'actual fabricació en massa, que ofereix un producte

configurables, a un preu competitiu, al voltant del 50% per

armilles,

etc.)

fets

a

mida

i

estàndard al que el client s'ha d'adaptar. En canvi, el

sota respecte el model de negoci tradicional, com a

nostre producte s'adapta al client. El nostre model és jove,

conseqüència d'un model de comercialització online i de

emergent i en fase d'expansió. Compta amb 4 empreses

la deslocalització de la producció.

amb una alta rendibilitat, dins d'un mercat on la demanda

A través del web www.blackpier.com el client, configura la
peça desitjada, segons unes guies, indicacions i els
comentarisd’altres sastres. Un cop triat el model de peça,

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 online.
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GSP (GRUP DE SANEJAMENT PORCÍ)
Complex la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 1.5
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: tres representants d’empreses integradores,
tres representants de cooperatives, tres 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/
GSP com ara Aragó, Extremadura, el País Valencià i Múrcia.
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, mòdul 2.6
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.
VISITES GUIADES
- Organització d’activitats de difusió patrimonial-cultural
(cursets, cicles de conferències, tallers, jornades temàtiques,
diades culturals, didàctica).
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CHRONOS ITER 5
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 2.7
25192 Lleida
Tel.
659
921
528
info@iter5.cat
www.iter5.cat
Iter5 és una empresa especialitzada en gestió esportiva.

Iter5 ofereix una varietat de serveis per tal de fer possible
l'esdeveniment esportiu que necessiteu.

El nostre objectiu és la realització i organització de
projectes esportius i de lleure, ja siguin de caràcter

Comptem amb el sistema de cronometratge líder mundial

professional o aficionat.

la tecnologia MYLAPS RUN CHAMPIONCHIP SYSTEM.

Ens adrecem a les institucions públiques i privades, als

La tecnologia és aplicable a curses populars, curses de

clubs i associacions esportives per tal de proporcionar els

muntanya, duatlons , triatlons, curses de btt, travesses

nostres coneixements i recursos.

aquàtiques, entre d’altres.

RECURSOS FORMATIUS.COM
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3.10
25192 Lleida
Tel. 902 002 928
info@recursovirtual.com
www.recursovirtual.com
RecursoVirtual.com

ofereix

un

servei

de

formació

- Servei

de

tutories

(tutoritzem

totes

les

accions

elearning adreçat a empreses i particulars de qualsevol

formatives que oferim, de manera que el alumne

sector productiu. Oferim principalment 4 serveis:

sempre té un seguiment de la formació rebuda).

- Creació

de

continguts

elearning

personalitzats

- Ajuda a les empreses a localitzar i gestionar

(adaptem la formació a la plataforma elearning

finançament

segons

(gestionem directament la bonificació de quotes i

les

necessitats

formatives

de

les

empreses).
- Servei de plataforma elearning (els alumnes es

per

realitzar

la

seva

formació

localitzem formació de reciclatge, entre altres
activitats).

poden connectar en la nostra plataforma per dur

Més informació:

a terme la formació proposada per la seva

http://www.recursovirtual.com/page5.php

empresa).

http://aula.recursosformatius.com

EBENTU
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 3
Tel. 973262514 / 655687687
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
xarxa, així com d’ APP Smartphone (Iphone y Android).

Ebentu SCP dedica una línia de negoci a les aplicacions
web y smarphone dirigides a altres empreses.
Les nostres aplicacions estan molt focalitzades al sector
retail i la venta directa.
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REPAQ
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 1.6
25192 Lleida
Tel. 629 310 468
info@repaq.es
www.repaq.es

És una consultoria en packaning industrial enfocada a

De la mateixa manera, fabricants de maquinària d’envasat

estudis de reenginyeria d’envàs i procés d’envasat, amb

trobarant un excel·lent aliat en RepaQ, que proposarà els

l’objectiu de millorar el rendiment del procés d’envasat,

materials més adequats en cada aplicació per assolir el

aconseguir més eficiència en la distribució del producte

màxim rendiment de les seves línies. Així, amb RepaQ

envasat i optimitzar costos directes i indirectes d’envàs i

sempre guanya.

embalatge.
RepaQ incorpora l’envàs com a objecte d’anàlisi en la
Els nostres serveis són d’especial interès per a la indústria,

cadena

envasadors i cadena de distribució/comercialització que

especialitzats que els d’una enginyeria tradicional i amb

de

subministrament

oferint

serveis

més

busquin rendibilitzar la seva activitat i millorar la percepció

una visió més àmplia que la que ofereixen els laboratoris

del seu producte per part del consumidor.

d’anàlisi d’envàs.

POLIBIOMASA
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 1.3
25192 Lleida
Tel. 973 195041 - 679 46 69 72
cfarnell@polibiomasa.cat
www.polibiomasa.com
Projecting neix com a una empresa que dóna Serveis

aquests increments és fer les coses correctament des de

d’Enginyeria i Arquitectura amb un equip multidisciplinari

l’inici.

de tècnics per executar Auditories / Estudis d’ Eficiència

Qualsevol

Energètica, projectes i la gestió del desenvolupament dels

administració pública necessita fer el primer pas per saber

mateixos (Project Manager). Tot amb un únic propòsit,

què realment necessita des de l’inici per portar a terme el

que és el de fer estalviar diners en consum i facturació

nou canvi energètic

d’energia dels clients.

En aquest sentit, necessita una nova figura que entra

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

en escena dins del mercat energètic i que consisteix en

ara s’aporta menys que el cost real de la producció

una

energètica. És per això que la millor prevenció davant

correctament per estalviar diners des del principi.

empresa,

consultoria

indústria,

energètica,

sector

que

residencial

o

l’assessorarà

HII4
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 2
25192 Lleida
info@hii4.com
www.hii4.com

Plataforma en on line de licitació de treballs o projectes

çant preu, millores i temps d'execucio. Qualsevol persona

similar a les que ofereix l'administració. L'usuari ofereix

que tingui una necessitat, amb un simple registre i

un projecte o treball en diferents àmbits i les empreses i /

escriure què

o professionals s'inscriuen i s'ofereixen a l'usuari mitjan-

qualsevol professional o empresa es posi en contacte.

necessita, només ha d'esperar a què
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ENGISYSTEM
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 1
Tel. 638 570 757
info@engisystem.com
www.engisystem.com

EngiSystem Technology és una empresa d'enginyeria en

Dels objectius amb èxit. Avui en dia, per millorar cal

projectes TIC: Noves Tecnologies de la Informació i

invertir en tecnologia, però és aquí on rau el gran repte.

Comunicació amb una clara vocació a la innovació. El

Aquest

nostre

departaments

objectiu

és

oferir

solucions

informàtiques

i

tipus

d'inversió
de

TI

sol

de

ser

complexa

gairebé

tots

els

per

als

sectors

electròniques integrals que els permeti realitzar un gestió

empresarials pel coneixement necessari de la tecnologia i

efectiva dels seus processos, la qual constitueixi un

la visió necessari a mig / llarg termini necessària, i sense

avantatge competitiu per als nostres clients mitjançant el

oblidar que a vegades és difícil justificar el "cost" en la

subministrament de solucions amb la més alta qualitat.

immediatesa. Per això és important recolzar-se per a la

La nostra filosofia d'empresa està basada en el rigor dels
projectes que realitzem, adaptats a les realitats del
moment i la necessària competitivitat per poder millorar.

presa de decisions en especialistes que aportin el seu
coneixement i experiència per aconseguir l'objectiu de ser
més competitius, eficaços i productius.

Abordem els projectes des de la fase d'anàlisi i disseny,

L’equip

fins a la fase d'implantaci

experiència en projectes tecnològics dins del camp de les

ó i capacitació, amb el clar

objectiu d'acompanyar els nostres clients en la consecució

humà

és

multidisciplinar,

amb

una

àmplia

noves tecnologies.

ITACA

Així mateix formem part d'un grup de col·laboradors:

Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 1.10
25192 Lleida
itaca@agenciaitaca.com

empresarial, acadèmic i institucional, que ens permeten un
ampli ventall de possibilitats de realització de projectes,
distribució de tecnologia, etc.

L'Agència de Comunicació Itaca pretén ajudar a omplir els
buits tecnològics en el món de la comunicació. Introduïnt
el nous models 2.0 a les empreses, les persones físiques o
les Institucions, a Itaca centrem tots els nostres esforços a
crear una Interacció directa entre els nostres clients i la
societat. La versatilitat, el compromís i la professionalitat,
mitjançant idees i solucions creatives sense oblidar la
tradició de la nostra professió, són els eixos vertebradors i
la filosofia de la nostra empresa.

Les motivacions

El nostre model es basa en:
• Gestionar la identitat i presència a Internet i a les xarxes
socials, creant continguts segons els perfil dels clients
potencials.
• Planificar i crear els continguts i gestionar la presència
dels clients en xarxes, d’acord amb els seus objectius de
màrqueting i coordinats amb l’equip d’atenció al client.

principals del nostre projecte sorgeixen després d'anys

• Crear una estratègia de comunicació, tant a la xarxa com

treballant

a la resta de mercats.

per intentar fer créixer

el

sector de

la

comunicació en diferents mitjans, com la premsa, les
xarxes socials, la ràdio i la televisió. La velocitat
informativa actual ens obliga a estar les 24 hores del dia
alerta

per

tal

de

no

perdre

detall

dels

darrers

esdeveniments. Des d’Itaca fem un estudi del client per tal
de conèixer les seves necessitats informatives per,

• Potenciar sinergies i informació mitjançant butlletins
electrònics i accions de màrqueting específiques.
• Potenciar la comunicació creativa a través de campanyes
de potenciació i impacte social.

posteriorment, posar tots els nostres coneixements a la

• Treballar en la conceptualització integral amb el suport

pràctica amb l’objectiu d’agrupar i difondre els elements

de la fotografia, el vídeo i les animacions.

destacats de cada jornada.

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

KATAË ENERGIA, S.L. és una empresa jove fruit d’un equip

• Energia activa:

multidisciplinari amb anys d’experiència en el sector

Producció d’energia elèctrica i tèrmica mitjançant fonts

energètic. Kataë ofereix una àmplia varietat de productes i

d’energia renovable per obtenir el confort adequat durant

serveis per tal d’escollir l’energia que s’adeqüi a les seves

tot l’any, aquesta aportació d’energia serà fotovoltaica,

necessitats. El desenvolupament de projectes claus en mà

solar tèrmica, biomassa, cogeneració...

d’energia

activa,

passiva

i

d’eficiència

energètica

concedeix l’adequació de l’energia en la seva millor
forma.

• Eficiència energètica:
Eficiència energètica és la relació entre la producció d'un
rendiment, servei, bé o energia i la despesa d'energia

• Energia passiva:

associat. Però en el que sí tots estem d'acord és en

L'energia més neta i eficient és aquella que no es

l'objectiu que perseguim, és a dir, l'optimització dels

consumeix. Aquesta podria ser una bona forma de definir

recursos energètics en les instal·lacions, independentment

l’energia passiva i com mitjançant la rehabilitació

del sector. L’energia produïda haurà de ser consumida per

energètica en qualsevol situació s’obté una reducció de la

elements eficients per tal d’extreure’n la màxima

demanda energètica i per tant, del cost energètic associat.

productivitat amb el menor cost.

NEARCRUMBS
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3.3
25192 Lleida
jelcacho@nearcrumbs.com
www.nearcrumbs.com

L’empresa nearCrumbs és especialista en la implantació de

Ofereix tot tipus de serveis específics com solucions de

tot tipus d'infraestructures informàtiques segures perquè

backup i recuperació de dades, redundància informàtica,

aquestes siguin el suport tecnològic Negocios. Diagnostica

controla l'obsolescència informàtica i la seguretat en les

el nivell de seguretat de la infraestructura informàtica dels
seus clients a través del seu protocol d'auditoria, i els
ofereix solucions específiques de continuïtat del negoci. El
seu objectiu principal és assegurar que la infraestructura
informàtica no sigui un impediment per al correcte
esdevenir d'informació, necessari per a l'activitat dels
nostres clients. En aquest sentit també oferim solucions de
col·laboració segura.

bases de dades, aporta solucions de cloud a mida, porta a
terme la monitorització dels sistemes i optimitza els
servidors mitjançant la virtualització.
Tot això orientat al fet que la infraestructura informàtica no
sigui impediment o barrera que impedeixi arribar als
diferents objectius empresarials.
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MÍNIMA SELECCIONA
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 2.16
25192 Lleida
michel.guerra@tselecciona.com

Empresa del sector serveis formada per dos socis que

Es tracta d’algorismes estadístics per accedir a unes

explota un nínxol de mercat molt concret, com és el de la

tecnologies que poden ser claus per millorar la com-

consultoria

de

petitivitat de les empreses a un mercat cada cop més

serveis via “cloud”. També ofereixen eines d’increment de

de

RRHH

mitjançant

l’externalització

exigent. També desenvolupen APPS que permeten fer

la productivitat per a la gestió d’organigrames, fitxes

auditories de clima laboral, gestió de reunions, entre altres

tècniques de treball, clima laboral, techmanagment i

aspectes.

gestió de reunions. Ofereix un servei innovador en l’àmbit
geogràfic de Catalunya per a petites i mitjanes empreses
que permet externalitzar i donar suport al departament de
RRHH amb eines que permetran fer una classificació
objectiva del candidat.

Un dels socis té més de 15 anys d’experiència en el món
de l’enginyeria i, juntament entre els estudis i experiència
de l’altre soci, fan que es complementin a l’hora d’iniciar
d’iniciar el seu negoci.

GROWNIC GROUP
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 2
25192 Lleida
sergicaselles@gmail.com
www.liveinineglish.net/

Som

professionals

Ells s'encarregaran d'assessorar-te i ajudar en tot el que

compromesos amb l'educació. Sempre hem pensat que

un

equip

humà

format

per

necessitis perquè tot surti a la perfecció sense descuidar

l'aprenentatge d'una llengua no pot basar-se només en

cap detall. Estarem al teu costat ia la teva disposició durant

classes teòriques, perquè fer una immersió cultural i

tot el procés i fins que tornis del teu viatge. Si sorgís algun

lingüística i conèixer els costums d'un país són una

problema t'ajudarem en tot el possible per solucionar-ho

experiència fonamental que tothom hauria de viure, a més

de la millor manera. Coneixem les escoles amb les que

de ser una experiència molt enriquidora en tots els

treballem i t'assegurem que rebràs un tracte molt proper i

aspectes. Per això va sorgir Live in English, perquè creiem

cordial. Totes elles estan acreditades pels principals

que aprendre anglès fora de les aules és una de les millors

organismes

formes de fer-ho.

ensenyament de qualitat i l'èxit en l'aprenentatge. També

Això combinant-ho amb classes d'anglès per reforçar
paral·lelament els teus coneixements de gramàtica i el
teu vocabulari, és la millor manera de millorar el teu
anglès en molt poques setmanes. Els nostres assessors
educatius et garanteixen una atenció personalitzada i
propera perquè puguis preguntar-los tot el que necessitis
saber sobre el teu viatge.

oficials

de

cada

país

per

garantir

un

fem un seguiment acurat dels allotjaments per garantir la
màxima qualitat. A més, perquè viatges amb total
tranquil·litat t'oferim la possibilitat de contractar una
assegurança de viatge i / o de cancel·lació per si per
qualsevol causa major imprevista haguessis de cancel·lar
el viatge. Volem ajudar-te a millorar tu anglès, que
aconsegueixis els teus objectius tant a nivell personal com
professional, ja triomfar en aquest mercat tan competitiu.

ARATECHLABS
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 2
25192 Lleida
info@aratechlabs.com
www.aratechlabs.com

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

de so és una habilitat rellevant. L'objectiu principal

reparació i manteniment de tot tipus d’aplicacions

d'Aratechlabs R+D+I és oferir tècniques i eines per tal de

informàtiques,

en

resoldre de forma proactiva i fàcil molts problemes tècnics

general, tot el relacionat amb la informàtica en general; el

que els enginyers d'àudio s'enfronten amb freqüència ii

muntatge, reparació i manteniment de tot tipus d’equips

complementen

de vídeo i àudio i en general la comercialització de tots els

Aratechlabs té una patent internacional pendent dels

components necessaris per la realització de les activitats

mètodes descrits.

software,

equips

informàtics

i

les

activitats

d'ensenyament

de

so.

ressenyades. Aratechlabs és una empresa tecnològica
especialitzada en el desenvolupament d'un nou concepte

Pensem que els enginyers d'àudio, instructors, estudiants i

de la marca d'eines d'àudio professional, que van des de

músics poden donar el millor de sí mateixos, combinant

tècniques de monitorització fins als models de càlcul a

els seus coneixements i experiència amb les dades

través de la utilització de la Realitat Augmentada.

tècniques que els fabricants de micròfons publiquen en els

Engloba els professionals i semiprofessionals d'àudio, les

seus manuals. Això es pot fer utilitzant la nostra

institucions d'educació d'àudio o algú per a qui la

tecnologia de realitat augmentada usant una tauleta o
mòbil.

gravació.

DSI
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 2.2
25192 Lleida
xavier.ros@dsisoftware.es
www.dsisoftware.es

Fabricació, importació, exportació, intermediació i comerç

Treballa el programari com a servei en tots els sectors,

de màquines i materials relacionats amb la informàtica i a

principalment primari i secundari, passant per serveis,

la realització d’activitats d’Internet, subministrament de

transport, màrqueting, finances.

serveis de comunicació, informació i formació. DSI és una

El seu àmbit de treball com a proveïdor de servei està

empresa

enfocat a acords comercials amb tercers per a la

de

desenvolupament

de

programari

i

implantació. Comptem amb més de 9 anys d'experiència

implantació

com a desenvolupadors i proveïdors de programari de

instal·lacions remotes, actualment en totes les zones de

gestió per a empreses.

parla hispana.

dels

seus

productes

de

programari

en
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PROFEAMIDA
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 3
25192 Lleida
info@profeamida.com
www.profeamida.com
A Profeamida sabem que no sempre és fàcil que la família

a mida que garanteixi la seva millora tant a nivell educatiu

pugui

baix

com emocional. Profeamida no és un centre convencional

rendiment escolar o les dificultats d’aprenentatge d’un o

on l’alumne no trobarà pupitres ni papers, excepte a les

varis dels seus fills. Coneixem els nivells de frustració que

sessions de tècniques d’estudi on són molt necessaris. El

un alumne pot arribar a sentir en el sistema educatiu

nostre mètode educatiu aborda l’aprenentatge de forma

estàndard. Per aquest motiu hem desenvolupat un mètode

completament

educatiu propi que permetrà que els alumnes amb

convencional, ja que just entrar per la porta deixen la

dificultats en el present siguin persones plenament

motxilla, es treuen el calçat i accedeixen a un entorn de

satisfetes en el futur. Aquest mètode incorpora quatre

màxima confiança i seguretat, on l’alumne se sentirà

programes

comprès i podrà trobar el seu propi camí. A Profeamida es

sobreposar-se

que

de

forma

adequada

permeten adaptar-nos

al

millor

a

les

necessitats dels alumnes.

combina

diferent

treball

de

com

personalitzat

es

faria

a

l’escola

mitjançant

sessions

individualitzades i també les dinàmiques en grups molt
Hem creat un mètode educatiu de futur ideal per alumnes

reduïts (mínim 3 i màxim 8 alumnes). El principal objectiu

amb baix rendiment escolar o dificultats d’aprenentatge,

de Profeamida és aconseguir la plenitud i satisfacció tant

com

Síndrome

de l’alumne com de la seva família, ja que tenim molt clar

Asperger, Discalcúlia o TEA. Aquest nivell d’especialització

podrien

ser

dislèxia,

TDAH,

TANV,

que un bon rendiment escolar comença per una correcta

garanteix que qualsevol alumne pugui rebi un pla d’acció

educació emocional.

DAX DYNAMICS DEVELOPER
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3.11
25192 Lleida
msantiago@daxspain.es
www.daxspain.es

DAX va ser creada l'any 2011 amb un clar enfocament de

Som el primer Partner Microsoft d'Espanya que ha

servei en els sectors de la logística i l'alimentació. Les

concentrat tots els seus esforços en un sol sector, el sector

nostres solucions es basen en les plataformes:

logístic - alimentari. Aquest fet defineix perfectament la

- Microsoft Dynamics NAV

nostra política: L'ESPECIALITZACIÓ.

- Microsoft Dynamics AX.

Gràcies a aquesta política hem augmentat la nostra
productivitat de forma espectacular, el que ens permet ser

Als que complementem amb els verticals:

altament competitius tant en temps com en diners.

- UPL Granges (Per a les fàbriques de pinso)

Comptem amb un capital humà expressament format en el

- Fregues (Per a la gestió de transports)

sector

- FOODVISION (Producció alimentària en planta)

consultors

- DimoMaint (Gestió Manteniment GMAO)

relacionades amb el sector del procés alimentari i afins,

alimentari,

prova

provenen

d'això

és

que

d'especialitats

els

nostres

estretament

com són l'Auditoria de Qualitat, Direcció d'Operacions,
Cadascun d'aquests verticals els distribuïm amb les

Consultoria de traçabilitat i / o Consultoria de Packaging.

particularitats dels països en què tenim l'exclusivitat. Els

Aquesta estructura mixta ofereix als nostres clients el

àmbits geogràfics de cadascun són:
- UPL Granges: Latam, USA
- Fregues: Latam, USA
- FOODVISION: Espanya, Argentina, Xile, Uruguai.

millor

resultat,

d'una

banda

farem

servir

la

millor

combinació de Programari gràcies a Microsoft Dynamics +
Vertical, i per l'altra, consultors que coneixen i entenen
perfectament la realitat del sector alimentari, aportant
solucions efectives i concloents.
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GLOBAL BRANDING
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3.9
25192 Lleida
bcm@globalbranding.cat

La meva trajectòria professional ha estat sempre vinculada

dels països objectius. Negociacions constants amb els

a la internacionalització d'empreses. Els meus estudis en

grans centres de la distribució moderna. Tasques que

comerç exterior, el domini de diversos idiomes i la meva

m'han brindat una experiència importantíssima que ara

il·lusió per conèixer altres països, han estat la clau del

vull posar al servei d'empreses que vulguin començar en

meu èxit professional.

l'aventura d'obrir mercats a l'exterior.

Els últims 15 anys he ocupat el càrrec de director

El meu objectiu és treballar conjuntament amb l'empresa

d'Exportació a l'empresa Grup Pons, dedicada a la

per desenvolupar el seu propi departament d'exportació.

producció i comercialització d'olis d'oliva. Durant aquest

Tasques

llarg període aconseguim l'obertura de distribució en més

productes a les demandes i normatives internacionals,

de 100 països, consolidant les marques de l'empresa com

desenvolupament de materials informatius i promocionals,

a clar referent de qualitat i prestigi.

realitzacions d'estudis de mercat, selecció d'empreses

inicials

com

l'adequació

de

la

gamma

de

distribuïdores a cada país i al mateix temps utilitzar la
Més de 100 dies a l'any viatjant per Europa, Àsia i Orient

meva xarxa de contactes en més de 100 països per a tenir

Mitjà, visitant els millors Importadors de cada país.

una sortida al mercat ràpida i segura.

Assistència a les fires més importants del sector a cada un

SMART MEDICAL SOLUTIONS
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 3
25192Lleida

L'aparició de les tecnologies de la Informació i la

ssionals de salut, que permet la comunicació amb els seus

comunicació (TIC) i la seva aplicació en el món de la salut

pacients tant de forma presencial com virtual a partir de

convida a crear nous canals de comunicació entre pacients

plataformes com pot ser la web de salut en línia

i professionals de salut i entre aquests dins la seva

LleidaSalut, a través d'on els usuaris de salut poden

activitat laboral diària per a poder oferir als pacients el

gestionar el seu historial mèdic en línia, localitzar el seu

millor servei de la manera més eficient i eficaç. És per això

professional de salut de confiança i realitzar consultes de

que apostem per la mobilitat de la informació amb el

salut a diversos facultatius i professionals de diverses

programari de gestió clínica integral MEDKIA per a profe-

especialitats.

INICIATIVES SALADÀ
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 1
25192 Lleida
eficienci@isalada.com

Desenvolupament tecnològic de productes d’il·luminació
per enllumenat públic i pel sector primari, potenciant
l’eficiència energètica.
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PSICOPEDAGOGÍA CONSCIENTE
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 2
25192 Lleida
marisa.serrano@pedagogs.cat
http://www.psicopedagogiaconsciente.com

Iniciativa

empresarial

formada

per

un

equip

- Serveis complementaris de caire terapèutic adreçat a

multidisciplinari especialitzat, psicopedagògic, educatiu i

famílies,

terapèutic que neix amb la missió de dotar de recursos,

educatius i/o professionals d’atenció directa ens

tècniques i estratègies a persones i organitzacions. És un

els àmbits social, educatiu i de la salut (gestió de

servei de prevenció i benestar en els àmbits educatiu,

l’estrés, treball en equip, comunicació...).

familiar, de la salut i de l’empresa. Oferim:

infància

i

adolescència,

els

agents

- Serveis, institucions i/o empreses: gestió d’equips,

- Servei de diagnòstic i seguiment. Famílies i infància.

lideratge...

- Orientació vocacional.

- Organismes de benestar social, salut i educació.

- Supervisió i assessorament.

L’ enfocament sistèmic, la intel•ligència emocional, la

- Servei de teràpia individual i grupal en ‘mindfulness’.
- Servei d’educació social en assessorament en la detecció

resiliència, el mindfulness són els eixos vertebradors de la
nostra tasca entenent la persona de manera integral i amb
visió holística en les àrees física, mental, emocional i
espiritual de la persona.

de possibles factors de risc.

MEDI AMBIENT PONENT
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 2
25192 Lleida
jesus@mediambientponent.com
http://mediambientponent.com

Medi

Ambient

especialitzada
econòmica,

Ponent
en

és una

desenvolupar
ambiental

enginyeria ambiental

Igualment tenim gran experiència en:

projectes

- Estudis: Estudis d’impacte ambiental, Informes de

i

sostenibles
socialment.

S’ofereix assessorament en la gestió de finques agrícoles
abandonades amb l’objectiu de revaloritzar-les i treure un

sostenibilitat ambiental, estudis Paisatgístics, estudis de
vegetació i fauna, entre d’altres.
- Projectes: de restauració ambiental, de recuperació
paisatgística, millores de finques agràries

rendiment econòmic sostenible ambientalment.

- Gestió forestal: Plans tècnics forestals i de caça, pistes

Amb la producció de productes agrícoles de gran qualitat i

forestals, gestió ajuts forestals, entre d’altres.

amb valor afegit (producció ecològica) es pretén treure un
rendiment a finques que actualment estan en estat
d’abandonament. El model de gestió s’està aplicant
inicialment en camps d’oliveres abandonades.
.

-

Direccions

d’obra:

de

plantacions,

de

restauració

ambiental, pistes forestals, entre d’altres.
- Tràmits ambientals:

autoritzacions / Llicències /

comunicacions / ambientals,
- Assessorament tècnic: Gestió forestal, gestió de fauna...
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EUROISO
Complex de la Caparrella,
Edifici ceeilleida, mòdul 3.7
25192 Lleida

97

info@euroiso.es / jchacon@euroiso.es / xrosell@euroiso.es
http://www.euroiso.es

EuroISO es una empresa de gestió de l’eficiència i de la

Et proporcionarem orientació i assistència plena al llarg del

qualitat especialitzats en tot tipus de certificacions (ISO

procés de certificació, garantitzant una experiència

9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000, OSHAS 18000,

gratificant, centrada amb el client i lliure de processos

protocols IFS, BRC, i altres Directives Europees).

angoixants i traumàtics.

- Què fem?

Prevenció de riscos laborals: Els nostres experts, d’una

Consultoria d’eficiència: Implantem i ens

forma ràpida i eficaç realitzaran un anàlisi de la situació

encarreguem del manteniment del Sistema (ISO

laboral per dissenyar el procediment específic a la vostra

9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000, OSHAS

companyia i procedir a reduir de forma senzilla i eficaç la

18000, protocols IFS, BRC, i altres Directives

sinistralitat laboral.

Europees).
Llei Orgànica de Protecció de Dades: Proporcionem Servei
- Com ho fem?

de Protecció de Dades per a professionals individuals i

Més de 15 anys d’experiència ens permet oferir

societats amb adequació a la normativa LOPD, consultoria

uns processos senzills dissenyats per encaixar al

de manteniment i actualització.

programa de treball de la vostra empresa, oferint
una tarifa ajustada, fixa d’inici i amb un enfoc

Formació: Formació en Medi Ambient, Qualitat, Enginyeria i

flexible per a la teva empresa.

Prevenció de Riscos Laborals.

VENDITEC
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 2.14
25192 Lleida
info@venditec.com
http://www.venditec.com

Internet s'ha convertit en un medi imprescindible per

Abans de començar el desenvolupament del projecte,

l'expansió del nostre negoci, es per aquest motiu, que

enviem una proposta de disseny molt personalitzada

Venditec centra tots els seus esforços en facilitar i oferir

perquè es pugui imaginar el resultat final de la botiga

tecnologies que permetin realitzar pagaments i cobros a

online i validar la conformitat del disseny plantejat.

través d'aquest canal. L'eix principal de Venditec es centra

Garantim un disseny d’acord a l’estil del negoci, actual i

en el desenvolupament de botigues on line a comissió.

innovador, pensat perquè s’adapti a qualsevol dispositiu,

Entre els principals avantatges:
• Inversió inicial molt baixa.
• Plataforma de eCommerce 100% professional.
• Botiga online personalitzada i actual.
• Gestionar la teva pròpia botiga.
• Escalabilitat del projecte.
• Benefici assegura't.
Per altra banda, Venditec desenvolupa tecnologies pròpies
per facilitar les vendes a través d'Internet.

PC, tauleta o mòbil.
El servei de SEO ECommerce permetrà augmentar la
visibilitat de la botiga per a un nombre determinat de
paraules

clau

(més

conegudes

com

a

"keywords").

D’aquesta manera, Google mostrarà la seva web a les
primeres posicions dels resultats de cerca per les paraules
clau

corresponents,

multiplicant

exponencialment

les

possibilitats de venda a la seva botiga online.
Darrera de Venditec hi ha un equip jove i emprenedor amb
l’objectiu de millorar l’experiència de la venda online
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NVAX DIGITAL
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 1
25192 Lleida
joseluis.pociello@soluziondigital.com

http://www.soluziondigital.com

NVAX Digital SL és propietària de la marca SOLUZION

via web que permeti alimentar una intranet en temps real,

DIGITAL, amb la qual operem a nivell nacional

d'informació de fabricants, majoristes i empreses de
serveis del sector.

- Soluzion Digital, és una central de compres i Serveis del
sector de la informàtica que està present en gairebé totes

- Actualment, la nostra central té un total de 180

les províncies a nivell nacional. Som la Central de

associats, la qual cosa ens posiciona amb més de 250

Compres i Serveis més innovadora del mercat.

botigues d'informàtica repartides per tota la geografia
nacional. Ara mateix, i després d'un any i mig de tasca

- Soluzion Digital, neix de l'experiència i el Know How

comercial, podem dir que som la tercera força a nivell

dels seus fundadors en els àmbits de Centrals de

nacional en punts de venda per darrere de Botigues APP i

compres, sector de la informàtica i el món de la

Botigues Beep.

programació en entorns web i bases de dades avançats.
Es detecta un canvi de cicle en el sector de la informàtica,

Les previsions per a aquest any, són les d'acabar amb 300

el qual es preveu que evolucioni a sistemes d'associació,

associats i uns 450 punts de venda, la qual cosa ens situï

model actualment inexistent en aquest sector i que ja està

com la primera força nacional en nombre de punts de

molt madur en altres sectors com el de l'alimentació, les

venda.

ferreteries i botigues de electrodomèstics. 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 1.000 punts de venda a nivell nacional.

via web que permeti alimentar una intranet en temps real,
d'informació de fabricants, majoristes i empreses de

XOPIE
serveis
del sector.

Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida 1
25002 Lleida
info@xopie.com
http://www.xopie.com
Xopie és un servei de creació de botigues virtuals dirigit a



Creació de la botiga en uns minuts.

necessita una botiga online pròpia. Amb Xopie no calen



Botigues optimitzades per als cercadors.

coneixements tècnics ja que disposa d'una administració



Sense contracte de permanència.



Dissenys de botiga personalizables de qualitat.



Pot funcionar com Catàleg o B2B.



Facilitat d'ús amb grans prestacions.

tot aquell que vol vendre els seus productes per internet i

des d'on gestionar tota la botiga de forma fàcil i intuïtiva.
Xopie oferix diferents tipus de plans de botiga segons les
necessitats que es tinguin, i els pagaments es poden
realitzar de forma mensual o anual sense cap tipus de
contracte de permanència. Crear una botiga en internet és
qüestió de minuts amb Xopie!
Característiques:



Servei de botigues virtuals.



Plans gratuïts i des de 19EUR/mes



Serveis de botiga a mesura.



No es requereixen coneixements tècnics.

Xopie t'ofereix una solució de comerç electrònic amb una
increïble gamma de funcionalitats i un rendiment tècnic
excepcional, a més d'acompanyar-te amb un servei de
qualitat. Més de 10.500 e-comerciants de tots els sectors
d'activitat han triat Xopie.
Sigui quin sigui el volum de negoci (des de 1.000 euros al
mes fins a 10 milions d'euros a l'any), Xopie és l'aliat ideal
per al teu projecte.
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INVELON
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 3.6
25192 Lleida
info@invelon.com
http://invelon.com/

Invelon Technologies Creem i impulsem tota mena de
Projectes

Innovadors,

d'Investigació
Tecnològica

(I),

amb

Desenvolupament
Invelon

(D)

- Impressió 3D: Blog2print; actualment la majoria

Innovació

d'impressores incorporen un sistema operatiu

i

difícilment modificable sense perdre la garantia

plataforma que uneix professionals de diferents aspectes

del fabricant. No tots els usuaris saben programar

amb

permetin

i per a ells neix plug2print. El concepte en el

desenvolupar els seus projectes R + D + I amb una major

llenguatge que nosaltres volem impulsar permet

projecció. La societat tracta de sumar professionals

adaptar i modelar les característiques d'impressió,

formats en àmbits purament científics que coneixen

materials, les mesures i altres paràmetres amb

profundament els requeriments, fases i dificultats del

només

intenció

de

Technologies

Projectes que s’han impulsat:

programes
a

la

(It).

relacionats

crear

sinergies

neix
que

com

un

clic

sense

programació

sense

procés creatiu de l'I + D + I i, d'altra banda, professionals

complicacions i sense perdre temps ni la garantia.

de gestió formats en administració d'empreses, que

- Copilot GPS: Desenvolupament d'un GPS que es

aporten el plus que brinda l'visió i practicitat del món

projecta en la lluna del vehicle. Aquest GPS permet

empresarial, fiscal i legal. D'aquesta manera es tracta de

donar a conèixer el conductor a quina distància en

canalitzar els esforços d'administració, gestió, temes

km es troba el cotxe més proper tant en el seu

legals i fiscals per aconseguir economies d'escala que

carril com en el carril contrari, corbes perilloses,

permetin fer-nos guanyar en competitivitat i creixement
futur.

cotxes aturats en el mateix carril i la seva
distància, evitant
conducció segura.

accidents

i

brindant

una

GE+
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, 3.12
25192 Lleida
geplus@geplus.es
http://geplus.es/

La millora en eficiència i estalvi energètic ja no és una

- Replantejament de les solucions energètiques segons

cosa que està només a l’abast de les grans empreses.

canvis del marc legal, producció, tecnologia

Aquestes, disposen internament de departaments que

disponible de forma coordinada amb els gestors.

dediquen tot el seu temps i esforç a aconseguir ajustar la
seva despesa energètica.

Actuem sempre com un soci, com un conseller. Amb total

- GE+ actua com el seu soci energètic independent,
amb el mateix nivell d’eines i qualitat com el de
les grans empreses, però d’una forma assequible
pel seu pressupost.

responsables

elèctrica o proveidor de solucions.
GE+ Solucions Energètiques vol ser el soci energètic
independent per aconseguir un estalvi real en la despesa

- Informació continuada i en temps real en mans dels
gestors

independencia de qualsevol proveidor sigui companyia

de

l'empresa

per què

puguin prendre decisions basades en les dades.
- Control permanent de les dades de despesa
energètica en temps real ajustat a la planificació i

energètica sense que hagi de canviar els seus objectius de
producció o els seus hàbits de consum, sense dependre de
permanències, canvis de contractes, renovacions de les
instalacions,… d’una forma assequible pel seu pressupost
amb el mateix nivell d’eines i qualitat com el de les grans
empreses.
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AIM SOLO
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3.2
25192 Lleida
aim-solo@aim-solo.com
http://www.aim-solo.com

A través d’una metodologia que inclou entrevistes per

Aim Solo és l’aplicació del coneixement a la carrera

conèixer els 360° de la teva persona, on participen també

professional de les persones, determinant que poden fer

les persones que més et coneixen i més t’estimen,

unes activitats millor que unes altres depenent del tipus de

aplicant mitjans d’anàlisis avançats com la sinergologia o

talent que tinguin. Hi ha persones molt talentoses per a

sistemes d’interpretació conductuals avançats. El teu

algunes coses i que no ho són gens per a unes altres.

informe AS Avatar amb tot el teu talent, les teves
fortaleses, la teva singularitat, que ens permetrà dissenyar

Els currículums mostren la formació i els coneixements

el teu futur professional i acadèmic. Proposar-te que és

tècnics

allò que se’t donarà millor en el camp professional, els

d’aquestes persones tenen el talent per desenvolupar una

estudis per accedir-hi com els graus universitaris, cicles

altra professió.

dels

professionals,

no

obstant

això

moltes

formatius, batxillerats, idiomes i universitats. Una vegada
et coneguem t’ajudaren en el teu desenvolupament

Aquesta dissociació de talent i currículum és el principal

professional estratègic. El coneixement del teu potencial,

motiu que hi hagi professionals que no siguin capaços de

del teu talent i dels teus gustos, ens permetrà establir

desenvolupar amb èxit la seva professió, encara tenint tots

estratègies de desenvolupament professional per donar-te

els coneixements tècnics per desenvolupar-la.

tota

forma

La carrera professional no comença en entrar al mercat

avantatjosa en el món laboral. I amb només 16 anys ja et

laboral, comença quan s’acaba l’ESO i es tria la formació

connectem amb milers d’empreses que et seguiran.

tècnica, els estudis superiors.

la

infor

mació

que

et

posicionarà

de

QUÈ QUAN ON
Complex de la Caparrella, 97
Edifici ceeilleida, mòdul 3.8
25192 Lleida

Portal web de la província de Lleida, on s’hi publicitarà

gastronomia, hotels o fires, entre altres àmbits, de tota la

l’oferta existent en matèria d’activitats lúdiques, festes,

província de 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: 331.
- Mitjana d’edat: entre 25-35 anys.
Objectius: dotar a emprenedors i empresaris dels
coneixements i les tècniques bàsiques per a
desenvolupar projectes empresarials innovadors amb
garanties d’èxit. Cada centre empresarial pot escollir
quatre sessions de les sis que se’ls hi ofereix:
1.- Tinc una idea.
2.- Marketing 2.0
3.- Passos i costos per crear una empresa.
4.- Definició del model de negoci.
5.- Habilitats comunicatives.
6.- Desenvolupar un projecte emprenedor.

Ceeilleida. Formació tècnica.
Formació per a tècnics de la xarxa CEIS
Quarta trobada de tècnics i tècniques de Centres
d’Empreses Innovadores al CEI Pallars Sobirà i
cinquena trobada de tècnics a la Universitat de Lleida.
Objectius: Continuar amb el procés de millora de la
Gestió i promoció dels Centres d’Empreses Innovadores,
així com disposar de les darreres tècniques en assessorament
a emprenedors i emprenedores d’aquests centres.

Formació Ceeilleida
Taller d’elaboració del pla d’empresa
Número d’alumnes: 69 repartits en 28 sessions celebrades
al ceelleida, i els CEIs de Bell-lloc, Tàrrega i Vielha.
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Esmorzars networking

Càpsules formatives
Durant l’any 2015 s’han
organitzat un total de 72
càpsules formatives, que han
comptat amb l’assistència de
1.087participants.
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Taller de generació d’idees
i creació d’empreses

Novetat

2015:

tres

sessions

formatives de dues hores sobre
les

tècniques

d’ideees

de

de

generació

negoci,

el

pla

d’empresa i el mètode Canvas.
5 edicions (15 sessions) amb
163 assistents, desenvolupades
pel

Segrià

sec,

Almacelles,

Mollerussa, Oliana I Ponts.

EVOLUCIÓ ANUAL DEL NÚMERO D’ACTIVITATS FORMATIVES

La formació és una
de les apostes
importants de la
Xarxa de ceis, tant
és així que en els
darrers anys s’ha
experimentat un
important augment
de les activitats
formatives, passant
de les 5 de l’any
NÚMERO D’ASSISTENTS A LES ACTIVITATS FORMATIVES

2006 a les 172 de
l’exercici de 2015.
Aquest increment de
l’oferta formativa ha
obtingut molt bona
resposta, donat que
s’ha traduït en un
important augment
d’assistents a
aquestes sessions,
que al 2015 van ser
de 1.697 persones.
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5. Activitat institucional
GLOBALleida organitza la 4ª trobada de
tècnics de promoció econòmica del
territori a Sort
El Cei Pallars Sobirà va acollir els dies 9 i 10 d’abril la
quarta trobada de tècnics de promoció econòmica del
territori, amb la participació d’una trentena de tècnics
de l’àrea de promoció econòmica. Paral·lelament més
de 125 emprenedors van participar en activitats
formatives a Tàrrega, el Pallars Jussà i Cervera.
La trobada va reunir als tècnics de diversos centres de
la Xarxa de Centres d’empreses Innovadores i ens de
promoció econòmica per estar en contacte, formar-se i
compartir experiències, amb l’objectiu d’unificar criteris
de gestió i fomentar el treball en xarxa.
Un dels objectius de la trobada va ser el de continuar
amb el procés de millora de les darreres tècniques en
assessorament a emprenedors/es d’aquests centres. La
trobada es va centrar en conèixer les eines necessàries
per desenvolupar la creativitat dels emprenedors
obtenint noves solucions, motivació d’equips humans,
concepció d’alternatives i innovació en tots els àmbits
d’actuació de l’activitat.
Així mateix, també es va parlar de desenvolupar plans
de millora a cada centre, basats en el coneixement dels
problemes i de les pràctiques més exitoses per posarlos en funcionament a la resta de centres. En el decurs
de la jornada els tècnics van participar en la sessió
formativa de Creativitat, a càrrec de Ferran Badia,
vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la
Universitat de Lleida.
GLOBALleida posa a disposició dels centres empresarials
i ens de promoció econòmica del territori les eines per
donar suport a les persones emprenedores com són
l’assessorament, les rondes de finançament, la Societat
de capital Risc, la plataforma per a l’ocupació, el Micro
CV, l’eina web de gestió d’inscripcions i la gestió de la
comunicació de la xarxa, entre d’altres, han estat
algunes de les principals activitats de la jornada.
Paral·lelament les activitats de formació a la Xarxa de
CEIs del territori ha estat funcionant amb els Dijous
Emprenedors als Centres d’empreses innovadores de
Tàrrega i el Pallars Jussà i una càpsula formativa a
Cervera sobre el Mètode SIC, amb més de 70
participants.

El president del Consell Comarcal del Palars Sobirà i
alcalde de Sort, Llàtzer Síbis, el vicepresident tercer de
la Diputació, Pau Perdices i el conseller delegat de
GLOBALleida, Oriol Oró, van ser els encarregats de
donar la benvinguda als tècnics del territori i
acompanyar-los en el decurs de la jornada. En l’acte de
presentació de la jornada, el president del Consell
Comarcal del Palars Sobirà i alcalde de Sort va insistir
en la necessitat de “posar en comú experiències i sumar
esforços” en pro del bon funcionament d’aquests
centres. “S’han de compartir experiències per poder
rellançar l’activitat econòmica del país”.
El vicepresident tercer de la Diputació i director del
Patronat de Promoció Econòmica va destacar que és
molt positiu que els tècnics dels diversos centres
estiguin en contacte, es formin i comparteixin
experiències. Així mateix, va felicitar les administracions
perquè, “s’han pres molt seriosament la posada en
marxa i viabilitat d’aquests centres”, i va subratllar que
l’objectiu és “que siguin d’abast comarcal i que, per
tant, es doni entrada i suport a totes les iniciatives
empresarials de la comarca”.
El conseller delegat de GLOBALleida, Oriol Oró, va
agrair el recolzament de les institucions que
constitueixen el consorci GLOBALleida i el treball en
equip dels ajuntaments i consells comarcals, amb els
que s’està aconseguint millors resultats en totes les
àrees de l’emprenedoria, treballant polítiques conjuntes
per tal de poder aconseguir la creació d’entorns i
projectes estratègics com (la Xarxa de Centres
d’Empreses Innovadores de Lleida, els programes de
formació especialitzada o la facilitació de la consolidació
i internacionalització entre d’altres) que faciliten
l’activitat econòmica, la dinamització del mercat laboral
i l’atracció i retenció de talent a Lleida.
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El CSIC i ANCES signen un conveni de
col·laboració per a la promoció de
l’emprenedoria i la creació d’empreses de
base tecnològica
El Consell Superior d'Investigacions Científiques
(CSIC) i l'Associació Nacional de CEEIs Espanyols
(ANCES) uneixen esforços per incrementar la
cooperació i impulsar les empreses tecnològiques.
El Consell Superior d'Investigacions Científiques
(CSIC) i l'Associació Nacional de Centres Europeus
d'Empreses i Innovació (ANCES) han signat un
conveni
de
col·laboració
per
fomentar
l'emprenedoria i la creació d'empreses de base
tecnològica. El CSIC aportarà assessorament
cientificotècnic a les empreses dels 29 Centres
Europeus d'Empreses i Innovació que conformen
l'associació a través dels quals aquesta promou el
desenvolupament econòmic i industrial. Segons
s'estableix en l'acord rubricat pel vicepresident
d'Organització i Relacions Institucionals del CSIC,
José Ramón Urquijo, i el president ANCES, Álvaro
Simón de Blas, ambdues entitats col·laboraran per
fomentar la promoció de la transferència de
tecnologia. L'associació
oferirà
l'accés
dels
investigadors del CSIC als programes formatius i a
les diferents activitats i serveis que posa a
disposició dels emprenedors.

L'objectiu
d'aquest
acord
és
fomentar
la
transferència de coneixement, permetent que els
resultats científics arribin al sector empresarial.
El conveni, que se signa per un període de tres
anys, també estableix que aquells investigadors
del CSIC que vulguin posar en marxa una empresa
puguin disposar del tutoratge de l'associació per
elaborar els seus plans de negoci, comptant amb
un seguiment en les primeres fases de la posada
en marxa de les empreses.
Per tal de donar suport al emprenedoria i la creació
d'empreses de base tecnològica el conveni també
contempla, per exemple, que l'associació ofereixi
els serveis de la seva xarxa de vivers d'empreses
al CSIC o que s'informi a les empreses d'aquests
vivers de la oferta tecnològica protegida mitjançant
patents.
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Aprovació del Reglament
Interior del Ceeilleida

de
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Règim

El Consell Directiu de la Fundació Ceeilleida i la Junta de

sionaris i usuaris del centre d’empreses i les condicions

Patrons van aprovar en les sessions celebrades el 15 de

per a la seva aplicació.

desembre de 2015 el Reglament de Règim Interior del
Centre

d’Empreses

Innovadores

al

Complex

de

la

Caparrella de Lleida. Aquest Reglament de Règim Interior
té com a objecte:
- Organitzar el funcionament i l'administració del Centre
d’Empreses per al seu manteniment i conservació.
- Establir els drets, obligacions i responsabilitats dels ces-

- Controlar en general les relacions de veïnatge entre els
cessionaris i vigilar la concurrència i adequada utilització
dels serveis i zones comuns d'ús com del Centre
d’empreses.
- Establir les normes internes del funcionament del Centre
d’empreses

i

les

d'aquestes normes.

conseqüències

de

l'incompliment

6. Informació general

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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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 ANCES
gestió de consultes. El ceeilleida s’ha convertit en el primer viver d’empreses de Lleida que aconsegueix aquest El Ceeilleida té signat un conveni amb la Asociación
certificat per aquestes activitats.
Nacional de CEEI Españoles (ANCES) en data de 14 de
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.

gener 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
5.3
ANCES
diversificació

de

i difusió dels CEEIs, la innovació i

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 portat a terme per ANCES, pel que es
concedeix un ajut a ANCES de 1.108.882 euros 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 del seu període
d’actiació que abarca entre els anys 2009 i 2015. En
aquestes

es

difonen

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
recnològica, el foment de la cooperació i els sistemes de
gestió de la I+D+I.
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7. 7. Notícies

Estudiants de l’ultim curs del grau d’ADE visiten
el Ceeilleida

Primer estudi internacional dels beneficis que suposa
per a la salut el conreu d’un hort

Dimecres 7 de gener de 2015

Dimarts, 20 de gener de 2015

La plataforma Kiuget, de la firma Engisystem

Xopie publica un estudi sobre l’augment
de les vendes per internet
Dilluns, 21 de gener de 2015

Tecnology, líder en descomptes i projectes
Dimarts, 13 de gener de 2015

biomassa més gran de la Catalunya Central

Incorporació de dues noves empreses en el
CEI de Les Borges Blanques

Dilluns, 19 de gener de 2015

Dimecres, 11 de febrer de 2015

Imartec Energia instal·la la planta de
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La Xarxa de Ceis creix amb l’obertura del Centre
d’Empreses Innovadores de Balaguer

Formació per millorar la gestió empresarial dels
emprenedors

Dimecres, 11 de febrer de 2015

Dijous, 26 de febrer de 2015

El secretari d’Ocupació i Relacions laborals, Joan
Aregio, visita REPAQ Packaging Consulting

Tàrrega amplia el CEI amb el suport de la
Diputació

Dimecres, 18 de febrer de 2015

Dilluns, 2 de març de 2015

El Ceeilleida col·labora en l’àrea de foment de
l’emprenedoria dels centres educatius

Dijous Emprenedors a Lleida i al Pallars Jussà

Dimecres, 18 de febrer de 2015

Dijous, 27 de Febrer de 2014

Dijous, 5 de març de 2015
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La Jove Cambra Internacional premia l’empresa
Imartec

Una empresa del CEI de Les Borges promociona el
municipi arreu del món

Divendres, 6 de març de 2015

Dimecres, 11 de març de 2015

Conveni de col·laboració entre CSIC i ANCES per
impulsar les empreses tecnològiques
Dimarts, 17 de març de 2015

Alumnes del “Master Internacional de Creación y
Aceleración de Empresas (MICAE)” de la UdL i NEXT,
impartit a Madrid, visiten el Ceeilleida
Dimecres, 11 de març de 2015
El President de la Diputació inaugura el CEI de
l’Alta Ribagorça
Dimecres, 11 de març de 2015
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Last Thursday al Ceeilleida amb la conferència
“No vull vendre. Vull que em comprin”

GLOBALleida celebra la 4ª trobada de tècnics de
promoció econòmica del territori a Sort

Dimecres, 25 de març de 2015

Dijous, 9 d’abril de 2015

Formació simultània en sis centres empresarials de la
Xarxa de CEIS
Dijous, 26 de març de 2015

Last Thursday al Ceeilleida amb la conferencia
“Com gestionar el temps eliminant les
preocupacions”
Dijous, 30 d’abril de 2015

Dijous, 27 de Març de 2014

Totes les comarques de Lleida disposen d’un centre
empresarial
[IN] SITU Gestió Cultural, Patrimoni i Turisme, crea
cinc

rutes

turístiques

Dimecres, 8 d’abril de 2015

a

Torrefeta

i

Florejacs

Dimarts, 5 de maig de 2015
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Alumnes d’ESO de l’INS Caparrella visiten el
Ceeilleida

Globalleida desenvolupa un taller per elaborar un
pla d’empresa

Dimecres, 13 de maig de 2015

Dimecres, 17 de juny de 2015

Cloenda dels Dijous Emprenedors a Vielha i nous tallers
a Cervera i Almacelles

El Territori, implicat en la formació dels
emprenedors

Dijous, 21 de maig de 2015

Dijous, 18 de juny de 2015

Nova edició del programa Rural100, servei de foment i
creació d'empreses innovadores al món rural
Dimarts, 16 de juny de 2015

Darrer Last Thursday de la temporada al
Ceeilleida
Dijous, 9 de juliol de 2015

47

GLOBALleida, Nearcrumbs i GE Plus, jurat en la
presentació dels projectes empresarials dels alumnes
de la universitat mexicana de Monterrey

Municipàlia 2015, un espai de promoció pels
emprenesors de la Xaxa CEI
Dilluns, 19 d’octubre de 2015

Divendres, 24 de juliol de 2015

Constitució del Patronat de la Fundació Ceeilleida
Dijous, 3 de setembre de 2015
Empreses que han passat pel Ceeilleida,
entrevistades a Onda Cero
Dimecres, 21 d’octubre de 2015

Llest per a la creativitat al Congrés EBN?
Dimarts, 27 de Maig de 2014
Solsona estrena els Dimarts Feiners
Dimecres, 30 de setembre de 2015

Est
Dijous, 19 de Juny de 2014

El Ceeilleida, seu paral·lela del primer TEDx Lleida
Divendres, 13 de novembre de 2015
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Estudiants de l’Acadèmia Martínez visiten les
instal·lacions del Ceeilleida
Dimecres, 18 de novembre de 2015

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

Integrants del grup de formació ocupacional CIFO
visiten el Ceeilleida
Dijous, 3 de desembre de 2015

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

Plena ocupació en el Centre d’Empreses
Innovadores de Cervera
Dilluns, 21 de desembre de 2015

Empreses de la Xarxa CEIs expliquen la seva
experiencia d’empreneduria
Dimarts, 15 de desembre de 2015
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8. Recull de premsa

6-5-15

4-9-15

6-5-2015

2-10-15

7-10-15

16-10-15

