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John Amin i Joan Folguera i 
les consultores INTECH3D i 
Invelon reben el Premi Mensa 

al coneixement emprenedor 
Els emprenedors John Amin i Joan Folguera, i les consultores INTECH3D i 
Invelon, van rebre el passat dijous el Premi Mensa Lleida 2019 al coneixement 
emprenedor.  

L’Auditori Joan Oró de l’Edifici CEDICO del Parc Científic i Tecnològic de Lleida 
va acollir l'acte de lliurament, amb la intenció de fer palesa l’activitat feta per part 
dels col·lectius de científics, investigadors i emprenedors per millorar la qualitat 
de vida i el coneixement de la societat en tres àmbits: científic i tecnològic, 
humanístic i artístic i emprenedor. 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/104.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/105.html
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Foto dels guardonats amb el Premi Mensa 2019 amb John Amin, tercer per l'esquerra 

 
 

Tens càpsula formativa el 
dimecres 24 d'abril: "Resolució 
de problemes i comunicació 
eficient en l'empresa" 
El CEEILleida oferirà el dimecres 24 d’abril, entre les 16:00 i les 20:00 hores, la 

càpsula formativa Resolució de problemes i comunicació eficient en 

l’empresa, que anirà a càrrec de Jordi Antonio Sáez, enginyer industrial, 

gerent d’Ecoservei Digital i consultor de ServiConsulting. La sessió té com a 

objectiu convertir l’empresa en una organització eficient que optimitza els seus 

recursos. Aconseguir la participació dels treballadors de l’empresa. Treballar en 

equip en un entorn de Millora Contínua. Augmentar la motivació i comunicació 

de les persones. Aflorar els problemes de forma estructurada i solucionar-los. 

Detectar oportunitats i assolir-les. Més informació 

 

 

La teva empresa es mereix un 

reconeixement. Presenta la 
teva candidatura als Premis 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/106.html
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Pimec abans del 30 d'abril 
En la 32a edició dels Premis Pimec pots optar al Premi a la Pime més 
Competitiva, al Premi a la Qualitat Lingüística, al Premi Fundació PImec als 
vallors de l'empresa i el Premi Pimec Jove. El jurat valorarà especialment les 
empreses que destaquin per la millora de la productivitat, l’avenç tecnològic, 
l’evolució de la plantilla i dels establiments, si s’escau, que operen amb 
pràctiques innovadores, creatives o exemplars de la responsabilitat social 
empresarial, i que demostrin, al mateix temps, tenir un impacte positiu en la 
societat i estimulin altres empreses a adoptar aquestes pràctiques com a part de 
l’estratègia de desenvolupament dels valors empresarials sobre els territoris o 
les societats en què operen. Anima't, tens temps de presentar la teva 
candidatura fins el 30 d'abril. Més informació 

 

 
 

Presenta el teu repte a l'Open 
Innovation 4.0 que organitza el 
CEEI Asturias 
El CEEI Asturias ha obert la convocatòria del tercer Open Innovation 4.0, on sis 
empreses tractores tenen identificats els seus reptes tecnològics. Si vols ajudar- 
les, tens de temps fins el 23 d'abril per presentar el teu repte. 
Aquestes són les seves àrees d'interès: 

 

• Cafento: Desenvolupar una plataforma que permeti a l'empresa canalitzar el 
procés relatiu a la innovació. 

 

• GAM: Aconseguir una IA d'analítica de dades, que des del SAP aprengui dels 
anys disponibles d'històric (taller, contractes, logística ...) per llançar prediccions 
que permetin a GAM anticipar decisions estratègiques i operatives. 

 

• MEFASA: Creació d'una plataforma de lectura i emmagatzematge de dades 
de cada màquina amb la finalitat de realitzar una anàlisi dels mateixos per 
obtenir un seguiment del procés i una predicció de problemes. 

 

• SATEC: 1. Sistemes de visió i monitorització en planta per a la presa de 
decisions àgils / 2.Solucions d'integració en processos productius mitjançant 
l'aplicació de lean-manufacturing, control de qualitat. 

 

• SUAVAL: Millora de sistemes de captació, presentació i anàlisi dels avenços 
productius en emplaçaments industrials, basats en l'ús de tecnologies 
d'automatització i reconeixement de processos, encaminat a l'agilització de la 
presa de decisions. 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/108.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/110.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/110.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/111.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/110.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/112.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/114.html


12/4/2019 Gmail - Newsletter nº92 del CEEILleida 15-4-2019 

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6b4a5a2429&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1630602909424263481&simpl=msg-f%3A1630602… 4/5 

 

 

 

• VODAFONE: Desenvolupar una solució / proposta que utilitzi les àmplies 
dades de connectivitat IOT de Vodafone. Aquesta proposta farà ús 
d'Intel·ligència Artificial o del Big Data, i tindrà una aplicació dins de la Indústria 
4.0. 

 

I no només això, també volen que tu les reptis... si no encaixes en cap d'aquests 
reptes però consideres que tens alguna cosa interessant que proposar, estan 
obertes a rebre les teves propostes sota la modalitat "Repte obert". Més 
informació de la convocatòria i dels reptes sol·licitats. 

 

Tota la informació, incloent-hi els vídeos i PPTS usats en la Jornada 
desenvolupada el passat 2 d'abril estarà disponible en la web del programa: 
https://www.asturiasindustria40.es/open-innovation-2019/retos-empresas 

 
Hi poden participar emprenedors i empreses constituïdes a partir de l'1 de gener 
de 2010, de qualsevol àrea geogràfica. 

 
 

 

 

Llistat d'ofertes de la Borsa de 
Treball de la Plataforma Virtual 
d'Ocupació de GLOBALleida 

 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/115.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/115.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/178/116.html
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