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1.- Salutació del President

P

el seu caràcter aleatori, l’economia continua sent difícil de predir davant les

incerteses socials i geopolítiques (conflicte russo-ucraïnès) i pels processos
globalitzadors, marcats per la dependència de l’energia i l’encariment
energètic, les mancances europees en microxips o l’afany de les grans potències
mundials per al control tecnològic. Tot amb tot, des d’una mirada més local i de
territori, la Diputació de Lleida disposa d’indicadors que constaten un retorn gradual a
la normalitat econòmica (centrada bàsicament en els subsectors agroalimentaris i el
sector turisme) i, atenent a les dades de la Memòria d’activitats 2021 del CEEILleida, la
capacitat de resiliència i persistència de l’àmbit emprenedor lleidatà.
En aquesta publicació anual de la Fundació del Centre Europeu d’Empreses i Innovació,
s’hi aporten dades que ens ressituen dins un context positiu de creixement, tant
d’empreses com de llocs de treball vinculats a l’organisme, i, a banda del de la
supervivència empresarial, que supera la mitjana catalana i amb escreix, un altre dels
punts destacats sobre el qual voldria cridar l’atenció és el de l’augment en l’índex de
dones emprenedores que s’incorporen gradualment i sostinguda al CEEILleida.
El Centre Europeu d’Empreses i Innovació va néixer amb la idea d’esperonar el talent
local, facilitar eines, promoure la formació i l’intercanvi de coneixement i, entre
d’altres aspectes relacionats amb l’emprenedoria i l’empresa, situar els nostres
municipis i comarques en les coordenades de creixement més favorables possibles. En
les actuals circumstàncies (postpandèmiques i bèl·liques), el CEEILleida se’ns mostra,
encara més, com una eina útil i necessària al servei del teixit empresarial i emprenedor
de les nostres terres, un àmbit professional altament complex i competitiu, amb molta
determinació i perseverança.

Joan Talarn i Gilabert
President de la Diputació de Lleida i president del Patronat de la Fundació CEEILleida.
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2.- Patronat i Consell Directiu del CEEILleida
Membres del Patronat
Sr. Joan Talarn i Gilabert.
President de la Fundació CEEILleida.
Sr. Carles Gibert.
Sr. Ferran Accensi.
Sr. Jordi Verdú.
Sr. Josep Ramon Fondevila.
Sra. Rosa Maria Perelló.
Sr. Antoni Navinés.
Sr. Agustí Jiménez.
Sr. Francesc Cerdà.
Sra. Olga Martín.
Sr. Josep Antoni Giné.
Sr. Carles Giribet.
Sr. Josep Maria Gardeñes.
Sr. Álvaro Perera.
Sra. Cristina Rodríguez.
Sr. José Luis Aguilà.
Sr. Albert Biosca.
Membres del Consell Directiu
Sr. Joan Talarn
President del Consell Directiu del CEEILleida.
Sr. Carles Gibert.
Sr. Ferran Accensi.
Sr. Jordi Verdú.
Sr. Josep Ramon Fondevila.
Sra. Rosa Maria Perelló.
Sr. Antoni Navinés
Sr. Agustí Jiménez.
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3.- Salutació del Diputat de Promoció Econòmica

L

es dades que presenta la memòria de 2021 del Centre Europeu d’Empreses i Innovació
(CEEILleida), organisme constituït pels principals agents socioeconòmics de les terres
de Lleida, demostren que l’emprenedoria està passant per un bon moment, malgrat
els contratemps que han sorgit a causa de la pandèmia de la Covid-19. Una clara
mostra és que l’índex d’ocupació del viver d’empreses ha augmentat en un any del 70 al 81%, i
el número de llocs de treball vius entre la quarantena d’empreses que hi ha instal·lades ha
passat dels 126 de finals de 2020 als 178 d’un any després.
I és que durant l’any 2021, en el CEEILleida s’han creat 9 noves empreses, entre les quals s’han
creat 46 llocs de treball, després de portar a terme entre totes elles una inversió inicial de
76.050 euros. Cal destacar que 7 de les 9 empreses creades en l’exercici 2021 al viver de
CEEILleida estan impulsades per dones.
En aquest sentit, dins d’aquesta memòria es fa menció de l’important increment del
percentatge de dones emprenedores que hi ha hagut en el CEEI en els darrers cinc anys. Si en
l’any 2016 l’índex només era del 19%, aquest percentatge ha pujat al 42 per cent a finals de
2021, el que significa que les polítiques que aposten per ajudar a impulsar l’emprenedoria
entre les dones està donant els seus fruits, tot i que encara queda molta feina per fer.
I d’altra banda, 4 empreses s’han emancipat del centre empresarial, i totes elles, sigui perquè
s’han fet grans o s’han transformat, continuen en actiu, després generar 26 llocs de treball.
També cal destacar que 6 empreses utilitzen el servei de CEEICloud, que permet ubicar la seu
social d’una societat en el centre de negocis del CEEILleida, gaudint de servei de recepció, ús
lliure de les zones comuns, assessorament, assistència a fires i formació, entre d’altres.
La formació també ha estat present durant tot l’any, tant per via telemàtica com presencial. I
és que per a tota persona emprenedora, la formació suposa un complement important per
poder desenvolupar el seu negoci, i conèixer maneres de fer que, sense les càpsules formatives
o els tallers de pla d’empresa, hagués estat més difícil aplicar-les.
Formar part també de la xarxa internacional que engloba tots els centres europeus d’empresa i
innovació europeus (European Business and Innovation Centre Network), i d’ANCES,
(Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación), permet conèixer i
intercanviar maneres de fer i adoptar nous mètodes per cuidar l’emprenedoria i ajudar a la
persona emprenedora a aconseguir els millors resultats per impulsar el seu negoci. De fet,
aquesta feina ja l’està fent bé el CEEILleida, donat que l’índex de supervivència de les
empreses que es creen al CEEI, és del 91% després dels seus primers tres anys de vida.
Carles Gibert Bernaus
President del Consell Directiu del CEEILleida i diputat de Promoció Econòmica de la Diputació.
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4.- CEEILleida
El Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida
4.1 Presentació
El CEEILleida és una fundació promoguda per la Diputació de Lleida, de la qual formen
part els principals agents econòmics i socials de les terres de Lleida: Diputació,
Ajuntament de Lleida, Cambres de Comerç de Lleida i de Tàrrega, Universitat de Lleida,
COELL, UGT, CCOO, Pimec i Caixabank. Compta amb el suport de la Comissió Europea
com a organisme d’ajuda a les PIMEs i als empresaris innovadors i està adherida a
l’European Business Network.

4.2 Objectius: Innovació i empresa
➢ Sensibilització sobre la creació d’empreses innovadores: aquesta tasca inclou
la promoció i gestió d’accions destinades a la sensibilització sobre la
importància de la creació d’empreses (jornades d’emprenedors, premis a
projectes empresarials innovadors, entre altres).
➢ Suporta la creació d’empreses innovadores: aquesta tasca inclou l’ajuda a la
redacció de plans d’empresa, recerca del finançament necessari i
l’assessorament tècnic, legal i fiscal en la posada en marxa del projecte.
➢ Assessorament a les empreses en diversos aspectes relacionats en els
processos d’innovació com ara la identificació i definició de projectes, la
recerca de socis tecnològics, la gestió de projectes, el finançament de
projectes, l’establiment de l’estratègia tecnològica de l’empresa,
l’assessorament en estratègies de protecció industrial i l’assessorament en
l’explotació dels resultats de la innovació.

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

Servei d’incubació: tant per a nous projectes empresarials com de projectes
de desenvolupament tecnològic susceptibles de generar empreses.
Servei de suport a la definició del model de negoci: Avaluació prèvia del
model de negoci. Suport a l’elaboració del pla d’empresa (estratègia,
finançament, assessorament).
Finançament: Suport a la recerca de finançament públic o privat.
Formació: Dirigida a proporcionar eines i coneixements de gestió
empresarial necessaris, tant per a la redacció del Pla d’Empresa com per a la
posterior gestió de l’empresa.
Informació tecnològica. Actuacions de divulgació de noves tecnologies
aplicables a l’empresa.
Formació tecnològica: Cursos específics sobre tecnologies aplicades i
metodologies de gestió de la innovació.

Ubicació del CEEILleida:
Complex de la Caparrella
25192 Lleida

973 221 119 / 681 067 862

ceei@ceeilleida.cat

www.ceeilleida.cat

www.facebook.com/ceeilleida/

@ceeilleida

www.linkedin.com/company/ceei_lleida/
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4.4 Estructura del CEEILleida

Joan Talarn i Gilabert
President de la Junta de Patrons del CEEILleida

Carles Gibert I Bernaus
President del Consell Directiu del CEEILleida

Direcció CEEILleida

INNOVACIÓ

SECRETARIA
GENERAL

FORMACIÓ

ADMINISTRACIÓ

FINANÇAMENT

ESTUDIS I
PROJECTES

NOVES
TECNOLOGIES

COMUNICACIÓ
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5.- Empreses
5.1 Empreses instal·lades al CEEILleida a 31 de desembre de 2021
El CEEILleida ha acabat l’any 2021 amb una ocupació del 70%, amb 30 mòduls ocupats
dels 37 disponibles. L’índex d’ocupació l’any 2020 va ser del 70,27%, amb 26 mòduls
ocupats dels 37 disponibles.
Edifici

Mòduls ocupats

Percentatge
ocupació

2020

2021

2020

2021

CEEI 1
11 mòduls

7

9

63,63%

81,81%

CEEI 2
14 mòduls

10

10

71,43%

71,43%

CEEI 3
12 mòduls

9

11

75,00%

91,66%

TOTAL
37 mòduls

26

30

70,27%

81,08%

CEEICloud
És un servei que permet ubicar la seu social d’una empresa en el centre de negocis del
CEEILleida, gaudint de:
✓ Servei de recepció.
✓ Ús lliure de les zones comuns.
✓ Servei d’assessorament.
✓ Gaudir dels beneficis de les empreses CEEILleida, tals com assistència a fires,
assistir a les formacions, entre d’altres. El cost d’aquest servei és de 20 euros
mensuals.

Evolució del número d’usuaris del servei de CEEICloud
Any
Usuaris

2018

2019

2020

2021

1

3

4
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Empreses incorporades al CEEILleida durant l’any 2021
Inversió inicial de les noves empreses: 76.050 €

Teresa Boixadera

Total de llocs de treball creats: 46
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5.1 Empreses instal·lades al CEEILleida durant l’any 2021

Nom: Masqueit
Emprenedor: Dídac Merino.
Mòdul: 1.1
Treballa amb l’objectiu que totes les organitzacions tinguin Smart Access, es a dir,
tecnologia intel·ligent per digitalitzar els accessos de les instal·lacions. Oferim tots els
recursos necessaris per a la implementació de les últimes tecnologies en control
d’accessos. Centrem els serveis en controls de accessos, control de temperatura,
gestió de cues i controls d’aforament.

Nom: GSP
Emprenedor: Vicenç Enrique-Tarancón
Mòduls: 1.4 i 1.5
El Grup de Sanejament Porcí (GSP) és una associació que aglutina tots els propietaris
d’animals de les Terres de Lleida i formada per ramaders independents, cooperatives i
empreses integrades a parts iguals. La seva raó de ser és la millora de l’estat sanitari,
aconseguint la major rendibilitat de l’explotació. És el laboratori porcí de Catalunya,
que treballa estretament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquest sistema de
treball ha permès que l’Administració d’altres autonomies acceptin i validin els
resultats emesos per la USP/GSP, com Aragó, Extremadura, València i Múrcia.
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Nom: Kopen Software
Emprenedors: Sergi Almacellas.
Mòdul: 1.6
Empresa moderna, compromesa amb els seus clients i els problemes que sorgeixen en
el dia a dia. Posen especial atenció en escoltar i comprendre els requisits i necessitats.
Es comprometem a proposar solucions de gran qualitat. Combinant aquestes qualitats
amb les possibilitats d’adaptació del seu programari de gestió, aconsegueixen un
encaix perfecte entre l’usuari final i el programari. El seu equip humà és el seu millor
actiu i, per aquest motiu, la seva prioritat és generar un bon ambient de treball. Els hi
agrada mirar sempre les coses pel costat positiu i això es nota en el seu ADN: de forma
positiva els problemes es resolen més ràpidament i de forma permanent.

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

Nom: GESTIÓN ENERGÉTICA PLUS
Emprenedor: Joan Ramon Pelegrí
Mòdul: 1.8
GE Plus Solucions Energètiques és una empresa de gestió de l’energia que ajuda a
controlar la despesa energètica. Les empreses paguen cada mes la seva factura de
consum elèctric, i ho tenen assumit, però aquest consum es pot racionalitzar i
aconseguir un estalvi energètic que es pot reflectir a la factura si hi ha un control i
estàs ben assessorat. Treballa per a una vuitantena de clients, com ara Grup Actel,
Iberalfa, l’Institut Català d’Investigació Química de Tarragona, cooperatives com
la Cooperativa de Soses, Fruitona i Fruites Font, o l’empresa Aldahra Fagavi.
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Teresa Boixadera
Nom: Teresa Boixadera
Emprenedora: Teresa Boixadera.
Mòdul: 1.9
Consultoria de recursos humans i assessorament en psicologia.

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

Nom: Vestigium SCP
Emprenedors: Robert Sánchez i Aitor Catena.
Mòdul: 2.1
Empresa dedicada a la programació d’aplicacions mòbils, pàgines web, i altres
solucions informàtiques. A diferència d’altres empreses, ofereixen també el servei
d’assessoria i estan dirigits majoritàriament a PIMES i autònoms.
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Nom: INSITU
Emprenedors: Jordi Seró i Martí Picas.
Mòdul: 2.2
El projecte va néixer amb la voluntat de donar serveis al món local en l’àmbit del
patrimoni cultural i el turisme. Treballen amb la idea que el patrimoni cultural és
imprescindible per al desenvolupament econòmic del territori, però també una eina
important per a la cohesió social i per a la preservació de la seva identitat cultural.
Els seus serveis van enfocats, doncs, a la recerca, protecció, conservació, recuperació i
posada en valor del patrimoni cultural, aprofitant també les estratègies turístiques
necessàries per a donar-lo a conèixer.

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

Nom: Nearcrumbs.
Emprenedor: Joaquim Elcacho
Mòdul: 2.4
Especialistes en la implantació de tot tipus d’infraestructures informàtiques segures
perquè aquestes siguin el suport tecnològic que necessita un negoci. Diagnostiquen el
nivell de seguretat de la infraestructura informàtica dels seus clients a través del seu
protocol d’auditoria, i els ofereixen solucions específiques de continuïtat del negoci.
L’objectiu principal és assegurar que la infraestructura informàtica no sigui un
impediment per a l’activitat d’una empresa.
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Nom: Mediaponent.
Emprenedors: Francesc de Dios, Eudald Salse, Ramon Redondo.
Mòdul: 2.5
Productora audiovisual que compta amb la darrera tecnologia pel que fa a la producció
i realització de vídeos. Explota un canal propi de notícies en viu i desenvolupa activitats
de producció i distribució cinematogràfica i de vídeo.

Nom: Fabra Formació
Emprenedora: Núria Batlle.
Mòduls: 2.8 i 2.9
Fabra Formació és una empresa especialitzada en la formació en diferents àmbits,
tipologies i disciplines. Accions formatives per a organitzacions empresarials, professionals
i autònoms, entitats públiques i privades, associacions de joves, de dones i majors de 55
anys, col·lectius diversos, formació per a grups d’adults i per a particulars. Formacions
Homologades en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en el sector del metall i de la
construcció. Activitats extraescolars i lúdiques per a nens i nenes de totes les edats, dels
més petits als més grans. Disposem d’un ampli catàleg d’activitats amb més de 60
activitats. Programen i dissenyen casals i parcs d’estiu, Nadal i Setmana Santa, Col·le tarda,
Col·le juny i setembre, Tallers per a grups infantils, joves i adults i de diferents tipologies,
Xerrades per a adolescents, pares, mares, tutors i educadors, Servei d’orientació
acadèmica i Escola de pares. Elaboració de plans comarcals de joventut i plans locals de
joventut, destinat a entitats com ajuntaments, oficines joves, consells comarcals…,
realització de l’estudi inicial, reunions amb les entitats corresponents, elaboració en base
als paràmetres establerts i presentació definitiva del pla. Programen, organitzen i
dissenyen formació a mida segons les necessitats de cada col·lectiu. Posa a disposició
diferents metodologies de formació en modalitat presencial, e-learning i a distància.
S’encarrega de la comunicació i de la gestió de la formació a la “Fundación Laboral para la
Formación en el Empleo (FUNDAE). El forma un equip humà molt divers de professionals,
titulats universitaris, personal de gestió, monitors i monitores, directors i directores de
lleure, educadors i educadores. Tots ells comparteixen una visió de futur i una filosofia de
treball, amb coneixement sistemàtic de l’alumne i de les necessitats que planteja el seu
desenvolupament, tant físic com psicològic.
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Nom: Ceimax
Emprenedors: Marc Romero.
Mòdul: 2.10
Empresa de serveis informàtics enfocats en la realització de projectes i serveis de
ciberseguretat (auditoria, peritatge i formació), així com en l'elaboració de projectes
Blockchain (una eina que permet verificar, validar, rastrejar i emmagatzemar tot tipus
d'informació, des de certificats digitals, sistemes de votació democràtics, serveis de
logística i missatgeria, contractes intel·ligents i diners i transaccions financeres). La
missió d’aquesta empresa és oferir un servei d'alt valor als seus clients, tant a nivell
tecnològic com social, a través de la comercialització de serveis professionals
mitjançant l'ús d'eines i solucions digitals.

Nom: CrossPoint 365
Emprenedors: Àngel Castejón i Miquel Vidal.
Mòdul: 2.11
Empresa dedicada a l’adaptació de solucions de software de l’entorn Microsoft per a
empreses, utilitzant informàtics propis i freelance. El core business de l’empresa no és
només solucions informàtiques, sinó també la representació de freelance informàtics.

Nom: Pira Technology
Emprenedors: Raúl Rojas i José Luis Torné.
Mòdul: 2.12
Empresa de proximitat i professionalitat en sistemes de telecomunicacions, domòtica,
alarmes sense quotes i videovigilància. Especialistes en cobertura mòbil i solucions 5G.
Domotitzem la teva llar amb alarmes sense quotes. Control d’accès i videovigilància.
Distribuïdors de Qvadis One, el porter que et truca al teu mòbil. Distribuïdors Premium
de Xacom, repetidors de cobertura mòbil per interior 2G, 3G, 4G i 5G, solucionen la
manca de cobertura a la teva empresa. Tenen accès al laboratori 5G Lleida ON on
confirmen les dades Solucions d’ubicació mòbil i instal·lació de xarxes privades LTE i
5G.
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Nom: ecommerce4China
Emprenedors: Jia Jun Yin.
Mòdul: 2.14
És una empresa de publicitat i màrqueting digital sobre empreses espanyoles
immerses en el mercat xinès. Ensenyen de forma digital al públic xinès diferents
productes espanyols per tal de despertar interès en tot allò que a la Xina pot interessar
en l’àmbit comercial, cultural…

Nom: La Maleta Creativa
Emprenedors: Maria Vilà i Àlex Fernández.
Mòdul: 2.14
És una cooperativa que ofereix una gran varietat de serveis personalitzats i innovadors, espais
col·laboratius, formació i recepció d’encàrrecs adaptats a la demanda.

Nom: Repaq Packaging Consulting.
Emprenedores: Montse Castillo, Sara Bergua.
Mòdul: 3.3
RepaQ Packaging Consulting és pionera en focalitzar l’àmbit d’anàlisi en l’envàs i
l’envasament. Aquesta activitat innovadora, permet establir nous models de negoci i
categories de servei, com ara la complementarietat a serveis propis d’enginyeries
tècniques i de consultories d’estratègia tradicionals, la integració del disseny
estructural de l’envàs en les fases de conceptualització i disseny d’aquest element, el
suport en la industrialització de nous materials, o bé en serveis enfocats a garantir la
qualitat de l’envàs i la seva innocuïtat.
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Nom: Innovark
Emprenedors: Ferran Espasa i Ramon Artigas.
Mòdul: 3.5
Empresa tecnològica que aporta coneixement i experiència en diferents sectors, entre
els quals i en comú destaca l’agrícola. En aquest sector, el seu esforç s’adreça a la
millora dels aspectes nutricionals i organolèptics de les parts comestibles i a la
protecció i a la potenciació dels cultius aplicant solucions innovadores respectuoses
amb el medi ambient i que resultin en un estalvi de recursos. Dissenya solucions
generalistes i específiques però no produeix ni comercialitza a nivell d’usuari final,
emprant a tercers per les tasques de fabricació i de distribució. Addicionalment, es
coordina amb empreses i amb centres tecnològics privats i públics, amb línies de R+D+i
afins, disposats a compartir coneixements per desenvolupar projectes col·laboratius.

Nom: Solenver
Emprenedors: David Castarlenas i Eduard Oró.
Mòdul: 3.6 i CEEICloud.
Per oferir la millor solució energètica per a cada client, Solenver fa un estudi de
viabilitat totalment gratuït a través d’un anàlisi de cost anual de l’energia, de la
demanda energètica i de la cobertura d’energia renovable que oferirà la instal·lació
renovable dissenyada. Analitzant així els resultats energètics i econòmics amb
l’objectiu de superar les expectatives dels seus clients. Solenver està format per un
equip qualificat amb una amplia experiència en el sector energètic per oferir
assessorament, dimensionament, execució i manteniment de projectes “claus en mà”
de sistemes energètics renovables, tant per a pimes com per a usuaris finals. Estan
especialitzats en instal·lacions solars fotovoltaiques, però també tenen experiència en
instal·lacions renovables en general, tals com energia solar tèrmica per aigua calenta
sanitària i calefacció, biomassa o mini eòlica.

Nom: Entidad de Inspección del Norte SL (Einor)
Emprenedors: Xavier Rosell i Xavier Chacón.
Mòdul: 3.7
EINOR, S.L. és un organisme de control Acreditat per ENAC (EI / 716), i com a tal, la
seva finalitat és la de verificar el compliment de caràcter obligatori de les condicions de
seguretat de productes i instal·lacions industrials mitjançant activitats de certificació,
assaig, inspecció i / o auditories.
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Nom: Robotix
Emprenedora: Érika Marfil.
Mòdul: 3.8
Empresa dedicada a la creació de projectes pedagògics, basats en el mètode Steam, i
difusió i venda de projectes de robòtica i productes educatius relacionats amb la
robòtica Lego i Make bolck, a través de l’empresa Robotix Barcelona. Els productes que
ofereix estan dirigits a ajuntaments i institucions públiques, escoles i instituts, AMPES i
famílies que, de forma particular, ho requereixin. El producte i servei va dirigit a infants
i joves d’entre 3 i 18 anys.

Nom: Mente en Blanco
Emprenedora: Maria Izcara.
Mòdul: 3.9
Construeix estratègies creatives amb una finalitat: despertar la ment del client i omplirla d’idees sorprenents i innovadores. Els negocis són com les plantes: necessiten
temps, dedicació i sacrifici. Proposen treballar junts amb el client per mimar el seu
negoci i aconseguir que creixi i destaqui per sobre dels altres. La comunicació efectiva
comença per escoltar. El seu fort és, primer escoltar, i després assessorar.

Nom: Farmactiva
Emprenedora: Maria Izcara.
Mòdul: 3.9
L’any 1992 un grup de farmacèutics va decidir innovar al sector i així va néixer
Farmactiva, la primera central de compres per a farmàcia d’Espanya. Però això no va
ser tot, des del primer dia el seu objectiu ha estat treballar per i per al farmacèutic,
compartint-ne la visió i necessitats del dia a dia. Després d’un creixement sostingut
hem arribat a cobrir les necessitats de més de 250 farmàcies, facilitant les compres al
millor preu, un programa de fidelització únic, una oferta formativa variada, un servei
de comunicació i màrqueting especialitzat al canal farmàcia i sanitari, tot això creixent
amb els nostres associats i en contacte amb els usuaris. Al CEEILleida hi té instal·lada la
seva oficina de màrqueting, gestionada per Profale.
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Nom: AM Domòtics
Emprenedor: Àlex Mesa.
Mòdul: 3.10
AM Domòtics és una empresa dedicada a la programació de cases intel·ligents,
principalment amb el sistema KNX. ’objectiu és unificar tot l’habitatge perquè
interactuï per sí sola ajustant-se a la necessitat de l’usuari i que ell hagi de realitzar les
mínimes accions o, inclús, cap.

Nom: DAX Dynamics Developers
Emprenedors: Mònica Santiago i Josep Piñol.
Mòdul: 3.11
DAX va ser creada amb un clar enfocament de servei en els sectors de la logística i
l’alimentació. Les seves solucions es basen en les plataformes: Microsoft Dynamics
NAV – Microsoft Dynamics AX. Als que complementen amb els verticals: UPL Granges
(Per a les fàbriques de pinso). Fregues (Per a la gestió de transports). FOODVISION
(Producció alimentària en planta). DimoMaint (Gestió Manteniment GMAO).

Nom: GRVPPE
Emprenedors: Mònica Santiago i Josep Piñol.
Mòdul: 3.11 i CEEICloud
GRVPPE és una integradora Gold Partner de Microsoft i una de les majors especialistes
en consultoria i implementació de la Plataforma Microsoft Dynamics, amb més de 100
projectes al Brasil, Amèrica Llatina, EUA i Europa. A més de Lleida, també està
implantada a Barcelona, Sao Paulo, Toronto i Buenos Aires. És pionera en oferir tota
una gamma de serveis que engloben Dynamics 365. Disposa d'un equip humà altament
capacitat i certificat per executar projectes incorporant la nova oferta de Microsoft en
els aspectes tècnics, funcionals i de negoci. GRVPPE certifica el potencial dels serveis
intel·ligents de Microsoft per ajudar les empreses a superar els desafiaments del dia a
dia, contribuint a convertir el seu negoci més productiu, eficient i capaç de fer més.
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Nom: Laia Navarra
Emprenedor: Laia Navarra.
Mòdul: 3.11
Dedicada al Vídeo Marketing per a Negocis amb Personalitat. En el seu estudi realitzen
vídeos corporatius i generen contingut audiovisual per a empreses i institucions, però
sempre treballant l’estratègia que hi ha darrere de cada projecte per aconseguir els
objectius marcats pel client, i esprémer al màxim el contingut creat. Li encanta també
acompanyar emprenedors i infoproductors en el seu procés de creació de continguts
audiovisuals, com ara la gravació i edició de cursos online.

Nom: Garriga Enginyers
Emprenedor: Gabriel Garriga.
Mòdul: 3.12
És una empresa que té com a activitat principal la prestació de serveis d’enginyeria
industrial en sectors com l’edificació, l’industrial, i l’obra civil. Compta amb un conjunt
de tècnics i col·laboradors amb una àmplia experiència en el disseny de projectes
executius i direccions d’obra dels sectors detallats. Presta diferents serveis
d’enginyeria depenent de les necessitats del client, però sempre oferint un servei
d’assessorament personalitzat i de qualitat. Centra la seva activitat en donar servei
d’enginyeria tant a particulars com a professionals, estudis d’arquitectura,
constructores, promotores, així com a organismes i institucions publiques.

Nom: USE-IT
Emprenedor: Àlex Surroca.
Mòdul: 3.13
És una empresa que s’emmarca dins el camp de les noves tecnologies El nostre core
business és el disseny i desenvolupament de projectes web i APPs Smartphone. Estan
especialitzats en aplicacions creatives que ajudin a vendre i que, per tant, suposin un
nou model de negoci per a l’empresa o institució que els hi encarrega. El seu objectiu
és desenvolupar aplicacions úniques i especialment per a l’empresa en qüestió, que
ajudin a solucionar un problema dels clients o a disminuir l’esforç que els consumidors
han de fer per comprar a l’empresa client. Totes les seves aplicacions van enfocades a
generar preferència de compra sostinguda dels consumidors cap a les nostres
empreses clients.

21

Memòria d’activitats 2021

22

CEEICLOUD
El CEEILleida disposa del servei nomenat “CEEICLOUD”, que permet ubicar la seu social
d’una empresa en el centre de negocis del CEEILleida, gaudint de: servei de recepció,
ús lliure de les zones comuns, servei d’assessorament i gaudir dels beneficis de les
empreses CEEILleida, tals com assistència a fires, formació, entre d’altres.
Empreses acollides en aquest servei durant el 2021:
-

Creafi98, empresa que es dedica al procés de dades i hosting (servei al qual
s’associa a un domini web).

-

És especialista en l’ús de tecnologia dron en l’àmbit
mediambiental. Compten amb la certificació ATO per impartir cursos de pilot. A
més, disposen d’un ampli catàleg de formacions específiques. Realitzen
inspeccions d’infraestructures per determinar debilitats i punts crítics de
manteniment. Augmenten el rendiment i optimització dels cultius mitjançant
captació de dades aèries. Disposen d’un equip especialitzat en la realització de
contingut audiovisual, preses aèries i postproducció.

-

Dedicada a la venda de packs de viatges, que
inclouen el vol d’anada i tornada i allotjament a un lloc sorpresa.

-

Estan especialitzats en instal·lacions solars
fotovoltaiques, però també tenen experiència en instal·lacions renovables en
general, tals com energia solar tèrmica per aigua calenta sanitària i calefacció,
biomassa o mini eòlica.

-

GRVPPE és una integradora Gold Partner de
Microsoft i una de les majors especialistes en consultoria i implementació de la
Plataforma Microsoft Dynamics, amb més de 100 projectes al Brasil, Amèrica
Llatina, EUA i Europa.

-

Planificació de projectes de ramaderia, elaboració de plans de
gestió de dejeccions ramaderes i certificats d’eficiència energètica.

-

Serveis domèstics i d’ajuda a domicili. Assessorament
personalitzat en la contractació de personal per a la llar i d’ajuda a domicili amb
totes les garanties legals i professionals.
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Empreses que s’han emancipat del centre empresarial durant el 2021
Totes 4 empreses estan en actiu. Mente en Blanco ha passat a denominar-se Agencia MOMA.
Entre totes han generat 26 llocs de treball.

Plànols de distribució de les empreses instal·lades a 31/12/2021
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6.- Balanç en xifres

178 llocs de
83 assistents

treball entre les
42 empreses
instal·lades

a les sessions
formatives
presencials i
online

89
aparicions en
els mitjans de
comunicació

L’índex
d’ocupació del
viver d’empreses
al finalitzar l’any
és del

2021

17.588
visites a la web
durant l’any
2021, un 35%
més que al 2020

81%

103 connexions
telemàtiques pel
desenvolupament de
reunions i realització
de cursos online

Supervivència
empresarial

91,2%
(mitjana catalana:
54%)
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6.1 Evolució de l’emprenedoria femenina al CEEILleida
Entre els anys 2016 i 2021, hi ha hagut un important augment de dones emprenedores
que han impulsat la seva idea de negoci en el viver del CEEILleida. En el 2016 el
percentatge de dones que tenien instal·lada la seva empresa era del 19%, i a partir de
llavors l’evolució havia anat pujant de forma tímida. L’any 2021 ha estat l’any de la
dona emprenedora al CEEILleida, ja que de les 9 noves empreses que s’han creat, 8
estan impulsades per dones. En aquest gràfic podem veure com ha estat l’evolució del
número d’empreses creades al CEEILleida entre els anys 2016 i 2021.
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7.- Formació
Al llarg de l’any 2021 s’han realitzat al CEEILleida 8 càpsules formatives (62 assistents),
14 tallers d’elaboració de pla d’empresa (16 assistents) i 3 sessions de Dijous
Emprenedors (5 assistents).
SESSIÓ FORMATIVA

DATES

ASSISTENTS

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

15 de febrer

2

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

17 de febrer

1

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

19 de febrer

1

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

23 de febrer

1

El lideratge del segle XXI; era post Covid (online).

3 de març

7

Eines de teletreball per a la pime (online).

23 i 25 de març

6

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

16 d’abril

1

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

16 i 22 abril

2

El consumidor actual: canvis, tendències i oportunitats (online).

20 i 21 d’abril

6

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

14 i 26 de maig

3

Gestio del canvi: Com sortir de l’area de comfort i millorar la
nostra productivitat (online).

20, 25 i 27 de maig

5

Copywriting. La tècnica d’escriure per vendre (online).

15 i 17 de juny

11

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

21 de juny

2

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

29 de juny i 1 de juliol

2

Instagram, una xarxa per a vendre? (online).

6 i 8 de juliol

7

Taller per a la realització d'un pla d'empresa (online).

21 de juliol

1

Personal Branding 2.0 (online).

21 i 23 de setembre

7

Màrqueting 4.0: com vendre al consumidor de l’era digital
(presencial).

17 de novembre

10

Estratègies de consecució d’objectius (presencial).

2 de desembre

8

TOTAL USUARIS ANY 2021

83

TOTAL USUARIS ANY 2020

106
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Les càpsules formatives pretenen dotar a emprenedors i empresaris dels coneixements i les
tècniques bàsiques per desenvolupar projectes empresarials innovadors amb plenes garanties d’èxit.

Càpsula ‘Copywriting, la tècnica d’escriure per vendre, a càrrec de Laia Dolcet, desenvolupada al juny

Curs ‘Màrqueting 4.0, com vendre al consumidor de l’era digital’, impartida al mes de novembre, va
ser la primera que es va impartir en format presencial després de 20 mesos de pandèmia
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El taller per crear un pla d’empresa està dividit en quatre sessions: 1.- Descripció de l’activitat,
l’anàlisi de l’entorn i el mercat i el pla estratègic i de màrqueting. 2.- El pla d’operacions,
l’organització, els recursos humans, l’estructura legal, els passos i costos de la posada en marxa.
3.- El pla econòmic i financer. 4.- Sessió optativa de tutoria individual per als alumnes assistents.

Tallers per realitzar un pla d’empresa desenvolupats durant el 2021, tots en format online
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8.- Reserva de sales del CEEILleida
El CEEILleida va posar en funcionament al maig de 2018 una aplicació de control de
reserva de les sales de reunions d el viver, repartides en els seus tres edificis, i de l’aula
de formació. Aquesta aplicació ha permès, no només saber el número de reserves que
es produeixen al cap de l’any, sinó evitar possibles solapaments entre els usuaris en
cas de coincidir en l’horari de la reserva. A aquesta aplicació s’hi pot accedir des d’un
baner situat en la part superior de la web del CEEILleida.
L’aplicació no només està pensada per ser utilitzada pels emprenedors que estan
instal·lats en el viver, que disposen de les sales sense cap cost addicional, sinó per al
públic en general, que paga la quota indicada en l’apartat d’informació de la mateixa
aplicació. En aquest sentit, empreses externes al viver o entitats procedents d’arreu de
Catalunya, s’han convertit en usuaris habituals, tant de les sales de reunions com de
l’aula de formació. De fet, escrivint en el cercador de Google “reserva sales Lleida”,
l’aplicació de reserva de sales de la web del CEEILleida surt en primer lloc.
Les restriccions causades per la pandèmia de la Covid-19 va fer que l’ús de les sales de
reunions i l’aula de formació durant l’any 2020 baixés sensiblement, en comparació en
els dos anys anteriors. Durant l’ant 2021, la demanda per reservar sales de reunions ha
augmentat a nivells de prepandèmia, tal i com es pot veure en el següent gràfic, que
indica les hores de reserva de sales per mesos:

*La comptabilització d’hores de l’any 2018 va començar al maig.
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L’aula de formació ha acollit 53 actes durant l’any 2021, malgrat les restriccions
causades per la Covid-19. En tot moment s’han pres les mesures d’higiene i prevenció
dictades pels organismes competents. De les 53 activitats organitzades, 21 han estat
impulsades per entitats externes al CEEILleida. Així mateix, de les 233 hores d’activitats
que s’han desenvolupat al llarg de l’any, 150 son de l’àmbit formatiu. Les 83 restants
es reparteixen entre visites d’estudiants i reunions empresarials.

Aula de
formació:

53 activitats
acollides en total
l’any 2021

L’aula ha acollit

233 hores
d’activitats durant
tot l’any

150 hores
destinades a
activitats
formatives

(64%)

21 activitats
organitzades per
entitats externes

(40%)
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9.- Activitat institucional
Febrer

22
dilluns

REUNIÓ DE DIRECTORS DELS CEEIS ESPANYOLS AMB ANCES PER PREPARAR L’EDICIÓ DE 2021 DE LA
CONVOCATÒRIA ANCES OPEN INNOVATION · L’Associació Nacional de CEEIs d’Espanya (ANCES) es
va reunir de forma telemàtica amb directors dels CEEIs espanyols, entre ells el del CEEILleida, per
parlar, entre altres qüestions, de la convocatòria de l’any 2021 de l’ANCES Open Innovation.

Juny

23
dimecres

REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU DE LA FUNDACIÓ CEEILLEIDA · El Consell Directiu va donar el vist-iplau a la incorporació al viver de les empreses Laia Navarra, Teresa Boixadera, Pira Rechnology,
Grvppe i Ingentec. Així mateix, el Consell Directiu va aprovar per unanimitat el tancament dels
comptes de l’any 2020, i la memòria d’activitats corresponent al mateix exercici.
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Novembre

3
dimecres

PRIMERA VISITA AL CEEILLEIDA D’UN GRUP D’ESTUDIANTS DESPRÉS DE 20 MESOS DE
LIMITACIONS A CAUSA DE LA PANDÈMIA · Una vintena d’estudiants de la Universitat de Lleida va
ser el primer grup d’alumnes en visitar el CEEILleida després de 20 mesos de limitacions de mobilitat
a causa de la pandèmia. Els estudiants són de l’especialitat d’Administració i Direcció d’Empreses de
la Universitat de Lleida. El tècnic Salvador Pifarré va donar a conèixer als joves la feina que es fa al
CEEI, i el CEO de Kopen Software, Sergi Almacellas, va explicar als alumnes la seva experiència com a
emprenedor.

Novembre

15
dilluns

ESTUDIANTS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL DE LA UDL VISITEN EL CEEILLEIDA · Estudiants de
Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida van visitar la UdL per conèixer les instal·lacions i
els serveis que s’ofereix als emprenedors. Erika marfil, de Robotix, va explicar la seva experiència
com a emprenedora..
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Novembre

19
divendres

REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU I DE LA JUNTA DE PATRONS DEL CEEILLEIDA · El diputat de
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, va presidir les reunions del Consell
Directiu i de la Junta de Patrons del CEEILleida, en els que es va aprovar el pressupost de l’any
2022. En els dos òrgans de govern, els comptes es van aprovar per unanimitat. En aquestes
reunions es va donar compte que l’índex d’ocupació del viver havia pujat al 81%, que els llocs de
treball entre totes les startups havien augmentat de 126 a 178 en un any, i que el percentatge
d’empreses liderades per dones en el viver s’havia incrementat del 19 al 42% en cinc anys.

Desembre

15
dimecres

VISITA AL CEEILLEIDA D’UN GRUP D’ESTUDIANTS DE L’IES LO PLA D’URGELL DE BELLPUIG ·
Estudiants de primer curs de Batxillerat de l’IES Lo Pla d’Urgell de Bellpuig va visitar el CEEILleida per
conèixer els serveis que ofereix als emprenedors. Els alumnes van escoltar les explicacions del tècnic
del CEEI Salvador Pifarré, i del fundador de Masqueit, Dídac Merino.
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10.- Informació general
10.1 Serveis a l’emprenedoria i formació
Tot i que a l’any 2021 no hi ha hagut convocatòria de Catalunya Emprèn per part de la
Generalitat de Catalunya, com sí havia passat en exercicis anteriors, i que servia per
donar suport als programes dels ens locals de foment i assessorament a la creació
d’empreses, el CEEILleida ha ofert igualment aquests serveis fent ús de recursos propis
i sense rebre cap subvenció.
Les tasques més destacades són:
• Activitats Sensibilització: Seminaris de sensibilització, visites a les instal·lacions
del CEEILleida i Jornada Endavant.
• Accions d’informació, orientació i assessoraments.
• Accions de seguiment tècnic per a la consolidació.
• Accions de formació: Dijous Emprenedors, taller pla d’empresa i càpsules
formatives.
• Servei de viver d’empreses.
RESULTATS DEL PERIODE 2021
1.- SERVEIS BÀSICS I OBLIGATORIS

2.- SERVEIS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

Serveis d’informació i orientació

Accions de sensibilització

Persones beneficiàries del servei

172

Serveis d’assessorament

Número d’accions de sensibilització

Serveis de mediació per a l’accés al finançament

Persones assessorades

23

Empreses creades a través del servei

Plans d’empresa finalitzats

6

Serveis i recursos de vivers d’empresa

Empreses creades

5

Empreses allotjades en el viver

Accions de formació
Participants a les accions formatives

0

37

Serveis facilitadors de traspàs de
negocis
68
Número d’operacions de negocis
traspassats

Servei de seguiment tècnic per a la
consolidació
Empreses destinatàries del seguiment
tècnic

3
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10.2 Conveni amb ANCES
El CEEILleida té signat un conveni amb la Asociación Nacional de CEEI Españoles
(ANCES) des de 2010, per tal d’aportar la seva experiència sobre la creació de noves
empreses i noves activitats en les ja existents. ANCES facilita als seus membres els
sistemes, serveis i activitats que serveixin per a la realització dels seus objectius amb el
màxim de professionalitat i eficàcia, i per tal que també impulsi, mitjançant els suport i
difusió dels CEEIs, la innovació i diversificació de l’activitat productiva, el progrés
tecnològic i el desenvolupament econòmic.
A causa de la Covid-19, les trobades anuals entre els directors i tècnics dels centres que
formen part d’ANCES no s’han pogut desenvolupar, a l’igual que va passar l’any 2020.
Tanmateix, el contacte i les sinèrgies han continuat durant tot l’any a través de les
trobades telemàtiques.
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10.3 XAEC
La majoria dels centres d’empreses, centres de negocis, espais de coworking i vivers
municipals de Catalunya formem part de l’estructura de CATALUNYA EMPRÈN, que ens
obliga a realitzar accions d'informació, assessorament, formació o sensibilització, entre
altres coses, però que no ens permet conèixer ni compartir les bones pràctiques
d’altres centres o territoris. Per aquest motiu, el 25 de setembre de 2017 ens vàrem
reunir a Vic un grup de tècnics que gestionem vivers, incubadores, centres de negocis,
espais de coworking en l’àmbit local, i que formem part de la Xarxa Catalunya Emprèn,
per tal d’explorar la possibilitat de crear una associació catalana que ens aglutinés a
tots i ens ajudés a treballar de forma conjunta i trobar solucions a les nostres
necessitats i dels nostres usuaris. En aquesta primera reunió com a impulsors vàrem
estar presents:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

Les principals necessitats detectades a tall orientatiu van ser:
✓ Les formacions impliquen recerca de proveïdors que moltes vegades
desconeixem i/o ens arrisquem a que no ens siguin d’utilitat.
✓ Desconeixement de l’oferta formativa de altres centres i resultats obtinguts.
✓ Necessitat de homogeneïtzar els criteris d’admissió als vivers, de reglaments i
ordenances que s’apliquen a tots els centres.
✓ Posar en comú mecanismes de difusió i de promoció dels serveis de cada centre
i establir canals o eines comuns per donar-nos a conèixer col·lectivament.
✓ Existència de diferents interlocutors de cara als ens supramunicipals per tal de
rebre finançament i gestionar projectes comuns.
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10.4 La web del CEEILleida
Durant l’any 2021 s’ha experimentat una clar increment del número de visualitzacions
de la web del CEEILleida respecte l’any anterior. Després de la davallada de l’any 2020,
amb 12.957 visualitzacions, aquestes van augmentar al 2021, passant a ser 17.588, un
35% més, i atansant-se a les xifres de prepandèmia. En aquest sentit, les visualitzacions
de l’any 2019 van ser 19.124.

La pàgina més visualitzada de la
web, després de la principal, és la
que mostra informació sobre els
serveis que ofereix el viver,
seguit de la informació sobre les
empreses instal·lades.

/inici/ceeilleida
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Durant l’any 2021, el grup d’edat que més ha visualitzat la web és el dels 45-54 anys,
igual que a l’any 2020. El grup de 55 a 64 anys ha passat al segon lloc, pel davant del de
25-34 anys, que al 2021 ha passat a ser el tercer col·lectiu.

Dones
Homes

El percentatge de dones que visualitza la web ha crescut, respecte l’any 2020, passant
del 57,1% al 57,9%. El d’homes ha baixat del 42,9% al 42,1%.
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10.5 El CEEILleida, al programa ‘Empresaris’ de Ràdio Lleida-Cadena SER
Durant l’any 2021, i malgrat les limitacions de la pandèmia de la Covid-19, el CEEILleida
ha continuat convertint en un plató radiofònic la seva aula de formació, per emetre
cinc programes de l’espai Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena SER. En aquest s’ha pogut
donar veu a emprenedors instal·lats en el CEEILleida, i a representants del Patronat de
Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Aquesta iniciativa ha servit, entre
d’altres coses, perquè empresaris intercanviïn idees sobre la creació i gestió del seu
negoci i fer una radiografia sobre el dinamisme i innovació empresarial que hi ha a les
Terres de Lleida.

PROGRAMA 20 DE GENER DE 2021 · Segona part de l’especial sobre les energies renovables, en el
qual hi van participar l’assessora per la Innovació i la Promoció Econòmica del Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació, Teresa Botargues, i l’emprenedor del CEEILleida, Eduard Oró, de
l’empresa Solenver.

PROGRAMA 17 DE FEBRER DE 2021 · En aquest programa hi van participar Núria Batlle, directora de
Fabra Formació; Marc Romero, de Ceimax, i Jia Jun Yin, d’ecommerce4China.
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PROGRAMA 17 DE MARÇ DE 2021 · Participants: Ramon Arnó, advocat especialista en protecció de
dades i ciberseguretat, i els emprenedors del CEEILleida Marc Romero, de Ceimax, i Joaquim Elcacho,
de Nearcrumbs.

PROGRAMA 21 DE D’ABRIL DE 2021 · Participants: Jordi Malla, responsable d’informàtica de SP
Activa, i els emprenedors del CEEILleida Marc Romero, de Ceimax, i Joaquim Elcacho, de Nearcrumbs.
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11.- Casos d’èxit d’empreses del CEEILleida
In Situ dissenya una ruta per mostrar l’Espai Natural Protegit
d’Anglesola-Vilagrassa
12 de gener de 2021

L’empresa Insitu Patrimoni i Turissme
treballa en la Ruta de les Peixeres, en el municipi d’Anglesola. Aquesta ruta ens permet
conèixer els valors naturals i culturals de l’Espai Natural Protegit d’AnglesolaVilagrassa. La ruta rep el nom per les diverses peixeres (rescloses) que es poden trobar
al riu Ondara durant el recorregut. Es tracta d’una proposta fàcil de realitzar, de poca
durada, i per un entorn pràcticament pla.

Aerofor imparteix un curs de pilot de dron de 215 hores
presencials
14 gener de 2021

Aerofor ofereix un curs presencial de pilot de
dron, d’una durada de 215 hores, i que s’oferirà entre l’1 de febrer i el 22 de març. La
formació és gratuïta per als joves de 16 a 29 anys, que estiguin inscrits a Garantia
Juvenil. Així mateix, Aerofor ofereix cursos de radiofonista, de disseny d’operacions, i
de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de menció en drons.

Resum d’activitats 2021

IFR Group signa un acord amb INTECH3D i Invelon per ajudar les
empreses a través de la transformació digital
18 gener de 2021

Ingroup, format per les empreses
INTECH3D i Invelon, nascudes al CEEILleida, i actualment instal·lades al Polígon Activa Park
de Lleida, han signat un acord de col·laboració amb IFR Group amb l’objectiu d’ajudar i
millorar els processos productius de les empreses a través de la transformació digital i la
integració de tecnologies 4.0, segons pública el diari Segre, en la seva secció “Notícies
d’empresa”. IFR Group és una empresa consultora tecnològica de referència en solucions
globals de gestió empresarial Microsoft Dynamics 365, amb més de 35 anys d’experiència.

La fundadora de Repaq, Montse Castillo, directora acadèmica
del pla de formació 2021 de Packaging Cluster, que agrupa més
de 100 empreses i entitats del sector
25 de gener de 2021

La fundadora i directora de Repaq Packaging Consulting,
Montse Castillo, és la nova directora acadèmica del pla de formació 2021 de Packaging
Cluster, entitat constituïda l’any 2012 per empreses catalanes del sector, que està format
per més de 100 membres actius, entre empreses, centres de coneixement i entitats, i que
avui és un referent en el món del packaging del sud d’Europa. Aquest pla de formació
2021 que dirigeix Montse Castillo té com a objectiu donar resposta a totes les inquietuds
que puguin sorgir en l’àmbit del packaging.
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Masqueit dissenya un dispensador de gel hidroalcohòlic amb
control de temperatura corporal
1 de febrer de 2021

Masqueit, empresa instal·lada
en el mòdul 1.1 del viver del CEEILleida, ha pensat amb més solucions per intentar fer més
fàcil el dia a dia per prevenir els possibles contagis de la Covid-19 dissenyant un
dispensador de gel hidroalcohòlic que porta incorporat un aparell de control de
temperatura corporal d’alta precisió, que s’activa de forma automàtica. Aquest aparell es
pot instal·lar penjat a la paret o bé en un trípode, i té una alta adaptabilitat a la
temperatura ambient. També té una alta capacitat de gel desinfectant líquid per a un cicle
més llarg. Podeu veure com funciona aquest aparell en aquest vídeo.

Masqueit ofereix solucions per al control d’aforament en
establiments amb múltiples accessos
12 de febrer de 2021

L’empresa Masqueit,
instal·lada en el viver del CEEILleida, ha estat notícia en el portal lleida.com per oferir
solucions per al control d’aforament en establiments amb múltiples accessos. El sistema
ha estat dissenyat per l’empresa xinesa Dahua i permet poder visualitzar a temps real
l’aforament de l’interior del recinte i, fins i tot, fer sonar una alarma en el cas de superar
l’aforament permès. Un cas d’èxit de la solució de control d’aforament i recompte de
persones de Dahua és la implementació de la solució en els establiments comercials com
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el restaurant Arkaden Food Hall, a Dinamarca, al temps que crea un ambient de menjador
còmode per als seus convidats.

In Situ Patrimoni i Turisme presenta la visita virtual 360 per
esglésies de la Val d’Aran
26 de febrer de 2021

In Situ Patrimoni i Turisme,
empresa instal·lada en el mòdul 2.2 del CEEILleida, ha presentat la visita virtual 360 per
diferents esglésies de la Val d’Aran. Un projecte que ha desenvolupat en col·laboració amb
les tècniques del Museu dera Val d’Aran,i del Conselh Generau d’Aran i que permet
conèixer aquest espectacular patrimoni. Es tracta d’una primera fase, que anirà creixent
amb la incorporació de recursos interpretatius a la vista, amb informació de text, gràfica,
àudios, i vídeos. Podeu accedir-hi en l’enllaç: https://www.conselharan.org/visitaMuseus/

Masqueit exposa a Ifema un aparell d’intel·ligència artificial
que ajuda a reduir el temps d’espera dels clients en els
establiments de restauració
24 de març de 2021

Masqueit presenta a la Institución Ferial de
Madrid (Ifema) una nova solució per al sector Horeca (hotels, restaurants i cafeteries) en la
qual mitjançant l’ús de la tecnologia d’Intel·ligència Artificial de l’empresa xinesa Dahua,
permet monitoritzar el temps de servei o d’espera en els establiments. A més, permet
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generar accions automatitzades de negoci per donar una resposta ràpida i millorar la
rendibilitat dels negocis.

INTECH3D i Invelon exposen en el saló Advanced Factories els
seus productes més innovadors
10 de juny de 2021

Les empreses INTECH3D i Invelon
Technologies, les dues nascudes al CEEILleida, han exposat recentment els seus productes
en el prestigiós saló Advanced Factories, una fira dedicada a l’automatització industrial,
robòtica, intel·ligència artificial i ciberseguretat, entre altres activitats, que va tenir lloc a
Fira de Barcelona la setmana passada. INTECH3D va estar present en l’estand d’Ultimaker
per assessorar i informar de tot el relacionat amb les impressores 3D, mentre que Invelon
va mostrar totes les novetats amb robòtica i intel·ligència artificial. TV3 va emetre en el
Telenotícies Vespre del passat 9 de juny, una entrevista al CEO d’Invelon, Joan Folguera.

PIRA Technology instal·la un innovador sistema electrònic que
permet obrir el portal de casa o de l’empresa des del telèfon
mòbil
30 de juny de 2021

L’empresa Pira Technology ha començat a
instal·lar en habitatges i empreses un innovador sistema electrònic que permet obrir el
portal de casa des del telèfon mòbil. El nou aparell, del qual Pira Technology és
distribuïdor i servei tècnic oficial per a tota la demarcació de Lleida, té l’aparença d’un
petit dispositiu tipus tablet amb pantalla tàctil d’una mida aproximada de 7 polzades. Està
dissenyat per l’empresa Qvadis Innova, i substitueix i fa una funció totalment ampliada del
tradicional telèfon del porter automàtic. El telèfon mòbil del client queda connectat amb
aquest dispositiu instal·lat en el domicili a través de l’aplicació gratuïta Qvadis, disponible
en Google Play i App Store.
El fundadors de Pira Technology, Raúl Rojas i José Luis Torné, expliquen que aquest
innovador sistema suposa una gran avantatge, sobretot, per a les persones amb mobilitat
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reduïda i altres necessitats, ja que poden obrir el portal de l’edifici i, si fos el cas, la porta
de l’habitatge particular, sense moure’s del lloc on es troben.

Xacom, firma líder en telecomunicacions, tria PIRA Technology
per instal·lar a Catalunya i Aragó repetidors que permeten la
total cobertura mòbil en edificis
16 de juliol de 2021

Xacom, firma líder en el
mercat de les telecomunicacions, ha seleccionat PIRA Technology com a Distribuïdor
Premium Autoritzat, que li permet instal·lar a Catalunya i Aragó repetidors de cobertura
mòbil d’última generació. En aquest sentit, Xacom ha concedit a PIRA Technology el
certificat en solucions de cobertura mòbil. Aquests aparells, que tenen la garantia d’estar
homologats per la Unió Europea pel seu compliment amb les normes de salut i seguretat
internacionals, cobreixen les zones d’ombra i sense cobertura mòbil en habitatges,
oficines, locals comercials, hotels, pàrquings i inclús vehicles, de tots els operadors en 2G,
3G i 4G, pròximament en 5G.

PIRA Technology fa la demostració d’un dispositiu a LAB5G de
l’Area 5G Ponent
19 de juliol de 2021

L’empresa del CEEILleida PIRA
Technology ha fet la demostració d’un dispositiu de connectivitat 5G, en la presentació
del #LAB5G de l’Àrea 5G de Ponent, organitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i
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Serveis de Lleida, i que ha consistit en testar un dispositiu de connectivitat 5G per equipar
el seu proper projecte de mobiliari urbà interconnectat.

INTECH3D, empresa nascuda al CEEILleida, crea un software
que multiplica per quatre la velocitat de les impressores 3D en
xarxa
16 de agost de 2021

L’empresa INTECH3D,
nascuda al viver del CEEILleida, i en col·laboració amb el grup de recerca GREiA de la
Universitat de Lleida (UdL), ha creat un software basat en la indústria 4.0 que multiplica per
quatre la velocitat de les impressores 3D en xarxa, optimitzant-ne el seu funcionament. Es
tracta d’un programari que permet gestionar la producció dels parcs d’impressores 3D en
temps real, tot automatitzant-ne el funcionament per augmentar la velocitat i reduir-ne
l’error. Els parcs o granges d’impressores són espais amb desenes d’impressores 3D que
treballen en xarxa per incrementar la producció i abaratir costos. Aquest projecte d’innovació
d’INTECH3D i el centre GREiA de la Universitat de Lleida (centre amb el segell TECNIO) ha
rebut un ajut de 27.000 euros en el marc del programa INNOTEC d’ACCIÓ –l’agència per a
la competitivitat de l’empresa, del Departament d’Empresa i Treball.

Demostració de Pira Technology sobre les prestacions del 5G a
la Cambra de Comerç de Lleida
15 de setembre de 2021

Pira Technology, empresa
instal·lada en el viver del CEEILleida, ha ofert avui una demostració de les diferents
prestacions de la tecnologia 5G en el nou Lab5G de la Cambra de Comerç de Lleida, davant
la presència de regidors de diferents grups municipals de l’Ajuntament de Lleida.
Raúl Rojas i José Luis Torné, fundadors de Pira Technology, han presentat les possibilitats
del dispositiu Qvadis Innova com a porter intel·ligent i control d’accès. També les
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possibilitats de donar cobertura amb repetidors Xacom en pàrquings o en qualsevol zona
que no tingui la possibilitat de comunicacions 2G, 3G, 4G o 5G.

Aerofor i LleidaDrone presenten a la Fira de Sant Miquel un
dron de grans dimensions per fumigar camps agrícoles
28 de setembre de 2021

El dron més gran d’ús
agrícola, el DJI T6 Agras, serà una de les atraccions de la Fira de Sant Miquel i Eurofruit,
que se celebra a Fira de Lleida del 30 de setembre al 3 d’octubre. Entre les diverses
activitats que oferirà el saló en l’àmbit dels drones, destaquen les exhibicions de vol d’una
cinquantena d’aparells, entre els quals el DJI T6 Agras, un giny de 252 × 221,2 × 72 cm
(amb els braços i les hèlixs desplegades) pensat per a treballar de forma eficient en
qualsevol condició i terreny. Aquest dron vindrà de la mà de LleidaDrone i de l’empresa
especialista en aquestes màquines Aerofor, integrada en el servei de CEEICloud del
CEEILleida. Una altra de les novetats que presentarà LleidaDrone és el projecte Crop Doc
Terminal, una avançada aplicació d’Intel·ligència Artificial pensada per a l’Smart Agro.

La tecnològica Vunkers adquireix Nearcrumbs, empresa
nascuda al CEEILleida
26 de octubre de 2021

L’empresa lleidatana de serveis
tecnològics Vunkers IT Experts, amb seu a Térmens (Noguera), ha adquirit la companyia
Nearcrumbs, empresa nascuda en el viver d’empreses del CEEILleida, especialitzada en els
segments de l’auditoria, seguretat informàtica, monitoratge i còpies de seguretat. La
decisió de Vunkers té l’objectiu de reforçar l’àrea de ciberseguretat de la firma, una de les
seves apostes estratègiques. Albert Mas, CEO de Vunkers IT Experts, explica que
“l’operació de compra suposa una via essencial per integrar els serveis de Nearcrumbs,
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una de les referències del sector en temes de ciberseguretat i consolida el creixement
inorgànic en que la companyia està immersa”. De fet, els treballadors de Nearcrumbs
passaran a formar part de la plantilla de Vunkers i el cofundador i Project Manager de la
firma, Joaquim Elcacho, serà el nou director de sistemes i ciberseguretat de la companyia.

Kopen Software organitza amb èxit unes jornades sobre tryton,
transformació digital, a Alacant
18 de novembre de 2021

Kopen Software, empresa instal·lada
en el mòdul 1.6 del CEEILleida, participa amb èxit en l'organització de les jornades Tryton,
transformació digital mitjançant software lliure per a gestió empresarial i automatització
de processos, que tenen lloc a Alacant el 17 i 18 de novembre. L'event ha estat organitzat
per Tryton, entitat sense ànim de lucre, del qual el CEO de Kopen Software, Sergi
Almacellas, és membre de la junta de directors. També han col·laborat en l'organització de
l'event les empreses Ingsys, amb seu al municipi basc de Barakaldo, i Datalife, del municipi
murcià d'Alcantarilla. Les jornades compten amb la presència d'experts en Tryton, que han
parlat sobre programari lliure i transformació digital aplicada a diferents sectors
empresarials. Durant les jornades també es compta amb la col·laboració d'empresaris, que
comparteixen la seva experiència amb Tryton.
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12.- Recull de premsa
18-1-2021
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22-2-2021
Podeu escoltar l’entrevista sencera en aquest enllaç

2-3-2021

22-3-2021
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24-3-2021

24-3-2021
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Abril 2021

55

Resum d’activitats 2021
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22-4-2021
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22-4-2021

28-4-2021

28-4-2021
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27-4-2021

27-4-2021
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10-5-2021

Un emprenedor lleidatà patenta un innovador
sistema de protecció per atelèfons mòbils, que
evita el seu trencament, pèrdua o robatori

Podeu veure l’entrevista sencera en aquest enllaç

24-5-2021

61
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7-6-2021

Enllaç de l’entrevista sencera
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9-6-2021

Podeu veure la notícia sencera en aquest enllaç.
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13-6-2021

15-6-2021

Podeu veure l’entrevista en aquest enllaç

Memòria d’activitats 2021

64

24-6-2021

24-6-2021
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25-6-2021
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30-6-2021

1-7-2021
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1-7-2021

30-6-2021
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1-7-2021
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3-7-2021

17-7-2021
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17-7-2021
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16-7-2021

75

Resum d’activitats 2021
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19-7-2021
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19-7-2021
Presentació del LAB5G a la Cambra de Comerç de Lleida. PIRA Technology és un dels
primers usuaris

Podeu veure el vídeo de la notícia en aquest enllaç

19-7-2021

Presentació del LAB5G a la Cambra de Comerç de Lleida. PIRA Technology és un dels
primers usuaris
- Catalunya Ràdio: https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/el-noulaboratori-5g-de-lleida-fa-proves-per-equipar-bancs-publics-amb-ruter/audio/1107702/
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2-10-2021

Fira de Sant Miquel, l'aparador agrotecnològic del
sud d'Europa. Amb Pira Technology, Aerofor i
Invelon
Lleida activa

Podeu veure les entrevistes en aquest enllaç.
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21-10-2021

21.10-2021

Reportatge Lleida TV a les empreses del CEEILleida PIRA Technology i IN Situ enl saló
Municipàlia. El podeu veure en aquest enllaç a partir del minut 11:30.
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16-11-2021

Participació dels emprenedors del CEEILleida Dídac
Merino, de l’empresa Masqueit, i Raúl Rojas, de
PIRA Technology, a la tertúlia del programa ‘A
Diari’ de Lleida TV

Podeu veure la tertúlia en aquest enllaç.
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