Resum d’activitats 2020

Memòria d’activitats 2020

1

Memòria d’activitats 2020

2

Índex
Pàg.
1.
2.
3.
4.

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
3
PATRONAT I CONSELL DIRECTIU DEL CEEILLEIDA
4
SALUTACIÓ DEL DIPUTAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
5
CEEILLEIDA
6
4.1 Presentació
4.2 Objectius: innovació i empresa
4.3 Serveis del CEEILleida
4.4 Estructura del CEEILleida
5. EMPRESES
9
5.1 Empreses instal·lades al CEEILleida a 31 de desembre de 2019.
Noves empreses i emancipacions.
6. ACTUACIONS EN UN ANY DE PANDÈMIA
26
7. BALANÇ EN XIFRES
29
8. FORMACIÓ
30
9. RESERVA DE SALES DEL CEEILLEIDA
34
10. ACTIVITAT INSTITUCIONAL
36
11. INFORMACIÓ GENERAL
41
11.1 Catalunya Emprèn
11.2 Informe FUNCAS
11.3 Conveni amb ANCES
11.4 XAEC
11.5 La web del CEEILleida
11.6 El CEEILleida, en el programa ‘Empresaris’ de Ràdio Lleida-Cadena SER
12. CASOS D’ÈXIT D’EMPRESES DEL CEEILLEIDA
52
13. RECULL DE PREMSA
54

Complex de la Caparrella
Edifici CEEILleida, 25192, Lleida
Telèfon: 973 221 119
www.ceeilleida.com
© de l’edició: CEEILleida. Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida, 2021

Resum d’activitats 2020

1.- Salutació del President

F

er balanç d’un any com el 2020, tràgicament marcat per la pandèmia mundial de la Covid19, no és feina fàcil. La irrupció inesperada de la malaltia i el cop a la salut de les persones,
als inicis de març, va imposar una inèdita aturada de tota activitat al mateix temps que ens
va forçar un canvi de prioritats i, fins i tot, de marc mental. Els primers mesos van ser tan
durs com inexplorats, però a mesura que avançava el temps les administracions i les persones vam
començar a tenir consciència que no estàvem davant d’un problema amb una solució a curt termini
i que tot el que havíem improvisat al març ho havíem de reinterpretar en clau de la crisi
socioeconòmica que la pandèmia comportaria... I segurament amb un abast temporal molt més
llarg del que preveiem.
Sense aquest context, qualsevol balanç que es pugui fer de l’activitat d’un any de gestió és
incomprensible. També pel que respecta al Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEILleida),
amb 12 centres distribuïts per les comarques de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran. En un marc de
fortíssima contracció econòmica, cal destacar que el CEEILleida ha mantingut un nivell d’ocupació
del 70,27% dels mòduls destinats a viver d’empreses, i que cap d’elles ha hagut de cessar la seva
activitat a causa de la pandèmia. 126 llocs de treball preservats prou justifiquen tot l’esforç
esmerçat en esperonar el talent local, facilitar eines de suport i desenvolupament a l’emprenedoria
i intentar situar l’economia del territori en les coordenades de creixement més positives possibles.
Dins d’aquesta memòria trobareu més dades, que són les que solidifiquen un projecte que potser
ara ha cobrat més sentit que mai. De totes les xifres em voldria quedar amb una que, al meu parer,
exemplifica el perquè del CEEILleida: la supervivència empresarial després de tres anys dins
d’aquest viver és del 91%. La mitjana catalana és del 54%. Aquesta comparativa és la que dona
sentit a un servei que està orientat a facilitar la consolidació de propostes empresarials locals en els
moments de màxima incertesa, quan en els inicis els emprenedors testen davant els mercats si
estan creant productes que la societat considera necessaris. Quan empresa i societat perden la
connexió esdevé el tancament del negoci. És sempre satisfactori comprovar que donem
acompanyament a projectes empresarials que troben mercat i, per tant, creen llocs de treball.
Un altre dels efectes que ha tingut la pandèmia és la confirmació de l’encert de reformular el
concepte de les polítiques de promoció econòmica del territori per tal d’impulsar la “transformació
econòmica” de les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran. No ha estat una decisió gratuïta; és
producte de la constatació que la nostra demarcació ha de fer front un procés de despoblació que
s’incrementa a mesura que les estructures econòmiques i les infraestructures públiques ja no
garanteixen la fixació de la població per falta d’oportunitats de negoci de les empreses. Estem
determinant quines fortaleses del nostre territori poden convertir-se en oportunitats per
transformar-nos i combatre així el despoblament. En aquesta ‘aventura’ el CEEILleida també hi està
compromès.
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

A

mb el repte d’impulsar la emprenedoria i la innovació en el teixit empresarial del
nostre territori, el Centre Europeu d’Empreses i Innovació, organisme constituït pels
principals agents socioeconòmics de les terres de Lleida, s’ha convertit en un referent
de la cultura emprenedora i en un centre empresarial de referència, un punt de
trobada on es promou la innovació com a factor clau de competitivitat i la creació de llocs de
treball de qualitat. Facilita l’inici de les noves activitats empresarials en un entorn que
afavoreix el seu desenvolupament i consolidació posant a la seva disposició infraestructures i
serveis d’acompanyament a la creació d’empreses.
L’any 2020 el CEEILleida, malgrat la crisis produïda per la pandèmia ha demostrat la seva
capacitat d’adaptació per donar resposta a les necessitats tant dels emprenedors/es
instal·lades en el centre, com a les noves iniciatives que s’han presentat en aquest període.
És registre un nivell d’ocupació del 70,27%, amb 26 mòduls ocupats dels 37 disponibles, el que
suposa que les empreses instal·lades, sumen 126 llocs de treball directes i què, cap de les
empreses del centre ha tancat la seva activitat a causa de la pandèmia.
Volem destacar que durant l’any 2020 s’han incorporat sis noves empreses que han generat 15
llocs de treball amb una inversió inicial entre totes de 33.905 euros. I tres empreses més han
contractat el servei de CEEICloud. A més, en aquest període s’han emancipat 9 empreses, i
totes elles continuen en actiu.
El CEEILleida, també aposta per la formació, i tot que a causa de la pandèmia es van reduir el
número d’accions formatives, entre càpsules formatives i tallers de pla d’empresa s’hi van
inscriure més d’un centenar de persones.
El Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida és membre de la xarxa internacional que
engloba tots els centres europeus d’empresa i innovació europeus (European Business and
Innovation Centre Network). I es membre d’ANCES, (Asociación Nacional de Centros Europeos
de Empresas e Innovación), un model aglutinador d'interessos, mètodes de treball i per a la
interconnexió de nodes d'innovació i emprenedoria.
En definitiva, el conjunt de dades que conformen aquesta Memòria d’Activitats 2020 del
CEEILleida, certifiquen els resultats positius als que ha contribuït, tant pel que fa al suport en la
creació d’empreses, com en el foment de l’ocupació i autoocupació, factors que repercuteixen
favorablement en la diversificació de l’economia de Lleida.
Carles Gibert Bernaus
President del Consell Directiu del CEEILleida i diputat de Promoció Econòmica
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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, que treballa sota
el paraigua de GLOBALleida, i de la qual formen part els principals agents econòmics i
socials de les terres de Lleida: Diputació, Ajuntament de Lleida, Cambres de Comerç de
Lleida i de Tàrrega, Universitat de Lleida, COELL, UGT, CCOO, Pimec i Caixabank.
Compta amb el suport de la Comissió Europea com a organisme d’ajuda a les PIMEs i
als empresaris innovadors i està adherida a l’European Business Network.

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

INNOVACIÓ

FINANÇAMENT

SECRETARIA
GENERAL

FORMACIÓ

ESTUDIS I

NOVES

PROJECTES

TECNOLOGIES

ADMINISTRACIÓ

COMUNICACIÓ
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5.- Empreses
5.1 Empreses instal·lades al CEEILleida a 31 de desembre de 2020
El CEEILleida ha acabat l’any 2020 amb una ocupació del 70%, amb 26 mòduls ocupats
dels 37 disponibles. L’índex d’ocupació l’any 2019 va ser del 89,18%, amb 32 mòduls
ocupats dels 37 disponibles.
DISTRIBUCIÓ DE MÒDULS OCUPATS PER EDIFICIS DEL CEEILLEIDA
Edifici

Mòduls
disponibles

Mòduls ocupats

Percentatge
ocupació

2019

2020

2019

2020

2019

2020

CEEI 1

11

11

11

7

100,00%

63,63%

CEEI 2

14

14

10

10

71,43%

71,43%

CEEI 3

12

12

11

9

91,66%

75,00%

TOTAL

37

37

32

26

86,48%

70,27%

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.
A data de 31 de desembre de 2020 hi ha 3 empreses que s’acullen a aquest servei.
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Empreses incorporades al CEEILleida durant l’any 2020
Inversió inicial de les noves empreses: 33.905 €

Total de llocs de treball creats: 15
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5.1 Empreses instal·lades al CEEILleida durant l’any 2020

Nom: INTECH 3D
Emprenedors: Joan Foguera i John Amin.
Mòduls: 1.1 i 1.2 (fins febrer de 2020)
És un centre de transferència tecnològica que va néixer per ser el referent territorial en
l’expansió de la tecnologia d’impressió i escaneig 3D. L’objectiu d’aquest centre de
transferència tecnològica és el de sensibilitzar i assessorar sectors empresarials que
disposin de departaments d’Investigació i desenvolupament, o de departaments
especials de fabricació. INTECH 3D també ven impressores 3D professionals pensats
per a qualsevol aplicació i sector i té a disposició una amplia oferta formativa de cursos
online de disseny i impressió 3D. Així mateix, porta a terme impressions 3D sota
demanda de productes individuals i la fabricació de series a través de les seves
impressores professionals.

Nom: Masqueit
Emprenedor: Dídac Merino.
Mòdul: 1.1 (des de juny de 2020).
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.
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Nom: Invelon Technologies
Emprenedors: Joan Foguera i John Amin.
Mòdul: 1.3 (fins febrer 2020).
Consultoria tecnològica que assessora a les empreses en l’elecció i implementació
d’equips, tecnologies i infraestructura totalment personalitzades i adaptades a les
necessitats per a la consecució dels objectius establerts. Les solucions tecnològiques
de realitat virtual i augmentada que ofereix Invelon Technologies permet guanyar
seguretat en el disseny d’un producte o projecte. En aquesta línia, permet als
enginyers i dissenyadors analitzar com es veuria i es comportaria un nou producte o
espai, sense necessitat d’haver de construir o combinar múltiples models per al
producte en qüestió. Aquesta empresa lleidatana disposa de capacitats internes per
desenvolupar solucions tecnològiques per a formació i muntatge, logística i gestió de
magatzems, visualització avançada d'informació, visualització de dades massives o
digital twin (rèpliques virtuals d’objectes o processos), entre altres aplicacions.

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

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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Nom: Kopen Software
Emprenedors: Sergi Almacellas.
Mòdul: 1.9
Kopen Software és una empresa moderna, compromesa amb els seus clients i els
problemes que sorgeixen en el seu dia a dia. Posen especial atenció en escoltar, amb
molt d’èmfasi en 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. Tot això respectant les
particularitats de cada un dels seus membres. 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: 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: Aerofor
Emprenedor: Eduard Ibáñez
Mòdul: 1.11
Especialista en l'ús de tecnologia dron en l'àmbit mediambiental. Compten amb la
certificació ATO per impartir cursos de pilot. A més, disposen d'un ampli catàleg de
formacions específiques. Realitzen inspeccions d'infraestructures per determinar
debilitats i punts crítics de manteniment. Augmenten el rendiment i optimització dels
cultius mitjançant captació de dades aèries. Disposen d'un equip especialitzat en la
realització de contingut audiovisual, preses aèries i postproducció. Desenvolupen
operatius i metodologies per a rescat i vigilància mitjançant la tecnologia RPAS
(sistema de medis aeris pilotats remotament).
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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.

Nom: INSITU
Emprenedors: Jordi Seró i Martí Picas.
Mòdul: 2.2
El projecte va néixer amb la voluntat de donar serveis al món local en l’àmbit del
patrimoni cultural i el turisme. Treballen amb la idea que el patrimoni cultural és
imprescindible per al desenvolupament econòmic del territori, però també una eina
important per a la cohesió social i per a la preservació de la seva identitat cultural.
Els seus serveis van enfocats, doncs, a la recerca, protecció, conservació, recuperació i
posada en valor del patrimoni cultural, aprofitant també les estratègies turístiques
necessàries per a donar-lo a conèixer.

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

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: Banzaai Market SL
Emprenedors: Arnau Bresolí i Roger Vidal.
Mòdul: 2.6
Plataforma de venda online d’un gran ventall de productes per al client, creant una
central de compres per a particulars. Ha creat la primera web d’Espanya especialitzada
en la venda online de carn fresca en format professional. A través de la web
compracarnefresca.es, els professionals de la restauració i particulars poden fer una
comanda de carn fresca a qualsevol hora del dia, sense el risc que hagi errors en la
comunicació entre el proveïdor i el client.
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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.
Programem i dissenyem 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
Programem, organitzem i dissenyem formació a mida segons les necessitats de cada
col·lectiu.
Fabra Formació, posa a disposició diferents metodologies de formació en modalitat
presencial, e-learning i a distància.
Fabra Formació com a entitat Organitzadora, s’encarrega de la comunicació i de la gestió
de la formació a la “Fundación Laboral para la Formación en el Empleo (FUNDAE).
Fabra Formació 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.
Entenem la nostra feina com un espai de formació educativa i d’aprenentatge que serveix
per fomentar el desenvolupament de valors i actituds.

17

Memòria d’activitats 2020

18

Nom: Aracom Cloud Services SL
Emprenedor: Miquel Gòdia.
Mòdul: 2.10
Consultoria informàtica. Comerç al por major d’ordinadors, equips perifèrics i
programes informàtics.

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: Stratos Marketing
Emprenedors: Àlex Fernández Mateu.
Mòdul: 2.12
Empresa de màrqueting digital. Empresa de màrqueting digital. Creació de pàgines
web a la mida del client per tal que s’adapti a les seves necessitats. Gestionen xarxes
socials dels seus clients per poder ampliar el seu espai de mercat. Millora del
posicionament d’una empresa en els cercadors digitals i donen personalitat al negoci,
des del seu nom fins a la seva imatge corporativa.

Nom: Ceimax
Emprenedors: Marc Romero.
Mòdul: 2.13
Consultora tecnològica especialitzada en ciberseguretat i projectes Blockchain (cadena
de blocs).
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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: Randombox.
Emprenedors: Xavier Cuadros i Maria Vilà.
Mòdul: 3.1. i 3.2
Randombox es dedica a la venda de packs de viatges, que inclouen el vol d’anada i
tornada i allotjament a un lloc sorpresa. La destinació es pot triar entre el seu llistat de
destinacions, depenent de l’aeroport d’origen, i dels quals se’n poden descartar els no
desitjats. És una empresa innovadora que ofereix una nova manera de viatjar que, a
més del factor sorpresa, permet al client seleccionar les dates i anar de viatge durant
una curta durada, sense que el client s’hagi d’ocupar de res més.

Nom: 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
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: 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: 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).
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Nom: GRVPPE
Emprenedors: Mònica Santiago i Josep Piñol.
Mòdul: 3.11
GRVPPE és una integradora Gold Partner de Microsoft i una de les majors especialistes
en consultoria i implementació de la Plataforma Microsoft Dynamics, amb més de 100
projectes al Brasil, Amèrica Llatina, EUA i Europa. A més de Lleida, també està
implantada a Barcelona, Sao Paulo, Toronto i Buenos Aires. És pionera en oferir tota
una gamma de serveis que engloben Dynamics 365. Disposa d'un equip humà altament
capacitat i certificat per executar projectes incorporant la nova oferta de Microsoft en
els aspectes tècnics, funcionals i de negoci. GRVPPE certifica el potencial dels serveis
intel·ligents de Microsoft per ajudar les empreses a superar els desafiaments del dia a
dia, contribuint a convertir el seu negoci més productiu, eficient i capaç de fer més.

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

Nom: USE-IT
Emprenedor: Àlex Surroca.
Mòdul: 3.13
És una empresa que s’emmarca dins el camp de les noves tecnologies El nostre core
business és el disseny i desenvolupament de projectes web i APPs Smartphone. Estan
especialitzats en aplicacions creatives que ajudin a vendre i que, per tant, suposin un
nou model de negoci per a l’empresa o institució que els hi encarrega. El seu objectiu
és desenvolupar aplicacions úniques i especialment per a l’empresa en qüestió, que
ajudin a solucionar un problema dels clients o a disminuir l’esforç que els consumidors
han de fer per comprar a l’empresa client. Totes les seves aplicacions van enfocades a
generar preferència de compra sostinguda dels consumidors cap a les nostres
empreses clients.
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Nom: CARDIONLIVE
Emprenedors: Rafael Criado i Àlex Surroca.
Mòdul: 3.13
Use-It i Neosalus, després de participar en el programa d’acceleració empresarial Startup Catalonia de la Generalitat a Lleida, es van associar per crear Cardionlive, que
comercialitza un nou sistema que permet la gestió en temps real de desfibril·ladors
ubicats en espais públics. És un sistema intel·ligent que controla desfibril·ladors públics
en temps real. Funciona a través d’una aplicació a l’ordinador o en un telèfon
intel·ligent i permet, en primer lloc, tenir constància de la quantitat de desfibril·ladors
instal·lats en espais públics, una informació que no es troba disponible, segons els
responsables del projecte. El sistema avisa automàticament als serveis d’emergències
quan s’obre la porta de la vitrina del desfibril·lador, i en cas que sigui a causa d’un acte
vandàlic, fa fotografies i activa el GPS, gràcies a un petit aparell que s’instal·la a la
vitrina.

CEEICLOUD
El CEEILleida disposa del servei nomenat “CEEICLOUD”, que permet ubicar la seu social
d’una empresa en el centre de negocis del CEEILleida, gaudint de: servei de recepció,
ús lliure de les zones comuns, servei d’assessorament i gaudir dels beneficis de les
empreses CEEILleida, tals com assistència a fires, formació, entre d’altres.
Empreses acollides en aquest servei durant el 2020:
-

Iolanda Chirinus, autònoma, que desenvolupa l’activitat de gestoria
administrativa.

-

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

-

Ofereix un servei de consultoria, donant una resposta
a les necessitats d’un negoci amb l'última tecnologia. El seu focus és el
desplegament de les solucions de col·laboració i mobilitat de Microsoft. (fins
maig 2020).

-

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.
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Empreses que s’han emancipat del centre empresarial durant el 2020
Totes 10 empreses estan en actiu. Aerofor i Randombox han passat d’ocupar un mòdul del
viver a contractar el servei de CEEICloud.

Iolanda Chirinus

Plànols de distribució de les empreses instal·lades a 31/12/2020
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6.- Actuacions en un any de pandèmia
L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19. El CEEILleida, com tots els
organismes, institucions, empreses i la societat en general, també s’ha hagut d’adaptar
a la nova situació i ha pres mesures i decisions que, fins al març de 2020, amb la
instauració de l’estat d’alarma, eren totalment inèdites fins al moment. Les accions
més destacades que s’han hagut de portar a terme durant aquest any de pandèmia, i
que han passat a formar part del dia a dia, han estat:

La connexió telemàtica: una eina imprescindible

Les restriccions a la compareixença presencial al lloc de treball per prevenir i evitar contagis, ha fet
que les connexions telemàtiques s’hagin convertit en una eina imprescindible. Des de la
instauració de l’estat d’alarma al març de 2020, el CEEILleida ha desenvolupat 167 connexions
telemàtiques, d’una mitjana de 70 minuts, entre reunions de l’equip de treball del CEEI, trobades
amb els emprenedors del viver, càpsules formatives, tallers de pla d’empresa, reunions de la Junta
de Patrons i del Consell Directiu del CEEILleida i, inclús, una connexió telemàtica amb una
assessora empresarial de Mèxic.

Suspensió temporal del cobrament de lloguer de mòduls
La situació d’incertesa sorgida a causa de la pandèmia va fer prendre al CEEI la decisió de
suspendre temporalment el cobrament de lloguer de mòduls als emprenedors i oferir, més
endavant, el fraccionament del pagament dels arrendaments, per intentar suavitzar els efectes de
la disminució d’ingressos econòmics sorgits a causa de la nova situació.

Creació d’un servei de suport als emprenedors del viver
El CEEILleida va crear un servei de suport als emprenedors del viver per intentar ajudar a afrontar
noves situacions sorgides a causa de la Covid-19, siguin sobre gestió empresarial com de suport
psicològic. El servei ha estat conduït pel mateix personal que forma part de la plantilla del
CEEILleida.
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Desinfecció dels espais comuns
del viver i dels aparells d’aire
condicionat
El servei de neteja contractat pel CEEILleida,
Serviaspid, va procedir a la desinfecció diària dels
espais comuns del viver i dels mòduls dels
emprenedors que van sol·licitar la desinfecció del
seu espai. Així mateix, l’empresa de manteniment
de l’aire condicionat va desinfectar també els
aparells instal·lats, tant en els espais comuns com
en els diferents mòduls que estan repartits entre
els tres edificis, així com canviar els filtres de
cadascun d’ells.

Creació d’una central de compres per poder subministrar
mascaretes, guants i material higiènic i de prevenció als
emprenedors instal·lats en el viver

El personal del CEEILleida va contactar amb tots els emprenedors del viver per oferir-los la
possibilitat de rebre material d'higiene i prevenció, com ara mascaretes, guants, dispensadors
d'alcohol o mampares, a un preu molt ajustat. En aquest sentit, moltes de les empreses instal·lades
en els mòduls del viver van encarregar alguna comanda per disposar d’aquest tipus de material.
D'aquesta manera, el CEEILleida va intentar contribuir a que la tornada esgraonada a l'activitat
empresarial es pogués portar a terme amb les màximes garanties.
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Limitació de l’aforament de les sales de reunions i de l’aula
de formació

Seguint les directrius de la Diputació de Lleida i de les institucions i organismes competents, el
CEEILleida va limitar l’aforament de les sales de les sales de reunions i de l’aula de formació, per
tal de complir amb les distàncies de seguretat per prevenir i evitar contagis a causa de la Covid-19.
A la foto, la sala de reunions del CEEI-3, que va haver de passar a tenir de 8 cadires a 4.

Instal·lació d’un
lector de
temperatura
corporal en el
vestíbul del CEEI
Coincidint amb el pla de
desconfinament que es va
portar a terme a mitjans
d’any, el CEEILleida va
instal·lar
un
lector
de
temperatura corporal en el
vestíbul de les oficines, amb la
finalitat de controlar el
personal que accedia al
recinte i prevenir possibles
contagis.
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7.- Balanç en xifres

126 llocs de
106

treball entre les
35 empreses
instal·lades

assistents a les
sessions
formatives
presencials i
online

46

167 connexions

2020

aparicions en
els mitjans de
comunicació

telemàtiques des de la
instauració de l’estat
d’alarma a causa de la
Covid-19, d’una durada
mitjana de 70 minuts

Supervivència
empresarial

12.957

91,2%

visites a la
web durant
l’any 2020

(mitjana catalana:
54%)
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8.- Formació
Al llarg de l’any 2020 s’han realitzat al CEEILleida 5 càpsules formatives (70 assistents) i
18 tallers d’elaboració de pla d’empresa (36 assistents).
Això suposa un total de 106 assistents a les sessions formatives.
SESSIÓ FORMATIVA

DATES

ASSISTENTS

Personal Branding (presencial)

23 de gener

22

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

27, 28 i 29 de gener

7

6 i 13 de febrer

15

Tècniques de comunicació: parlar en públic (presencial)
20 de febrer

10

4 passos per elaborar un pla de màrqueting perfecte (presencial)
Networking eficient: L’art de l’elevator pitch (presencial)

11 de març

7

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

7 d’abril

5

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

7 i 9 d’abril

1

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

14 d’abril

3

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

15 d’abril

1

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

16 d’abril

3

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

20 d’abril

1

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

4 de maig

2

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

7 de maig

1

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

12 de maig

1

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

12, 14 i 19 de maig i 5 de juny

2

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

22 de juny

1

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

2 d’octubre

1

Linkedin, l’eina més potent per a un professional (online)

6 i 8 d’octubre

16

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

20 d’octubre

3

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

26 d’octubre

2

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

17 de novembre

1

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

18 de novembre

1

Resum d’activitats 2020

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.

La càpsula ‘Personal Branding’, a càrrec de Xavier Roca, desenvolupada al gener amb 22 assistents

Càpsula ‘Parlar en públic’, impartida quan encara no es parlava de guardar la distància entre persones
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Taller de màrqueting, una de les darreres formacions que es va poder fer encara en format presencial

La càpsula ‘Linkedin, l’eina més potent per a un professional’, es va desenvolupar en format ‘online’
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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.

El darrer taller de pla d’empresa que es va poder desenvolupar encara en format presencial

Tallers de pla d’empresa fets en format ‘online’ i difosos en les xarxes socials
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9.- Reserva de sales del CEEILleida
El CEEILleida va implantar al maig de 2018 una nova aplicació de control de reserva de
les sales de reunions que disposar el viver, repartides en els seus tres edificis, i de
l’aula de formació. Aquesta aplicació ha permès, no només saber el número de reserva
de sales que es produeixen al cap de l’any, sinó evitar possibles conflictes entre els
usuaris en cas de coincidir en l’horari de la reserva. Aquesta aplicació té accés 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 ven primer lloc.
Les restriccions causades per la pandèmia de la Covid-19 ha fet que l’ús de les sales de
reunions i l’aula de formació durant l’any 2020 hagi disminuït sensiblement, en
comparació en els dos anys anteriors. Tanmateix, en els mesos en què l’activitat ha
estat menys restringida, el nivell de reserva de sales ha arribat a ser superior que ens
anys 2018 i 2019, tal i com ho reflecteix en el següent gràfic, que indica les hores de
reserva de sales per mesos:
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L’aula de formació ha acollit actes durant l’any 2020 malgrat les restriccions causades
per la Covid-19. En tot moment s’han pres les mesures d’higiene i prevenció dictades
pels organismes competents. Durant els dos primers mesos de l’any, encara previs a la
declaració de l’estat d’alarma, es van celebrar formacions presencials organitzades pel
mateix CEEILleida, i també visites d’estudiants de centres educatius. Durant la resta de
l’any 2020, les activitats formatives que s’hi ha desenvolupat han estat d’empreses
allotjades dins o fora del CEEILleida i entitats externes. També es van emetre des de
l’aula de formació tres programes de ràdio de l’espai Empresaris, de Ràdio Lleida.

Aula de
formació:

29 activitats
acollides en total
l’any 2020

29 hores de
formació presencial
ofertes pel
CEEILleida

120 hores
d’activitats
externes a
l’aula de
formació

20 activitats
organitzades per
entitats externes

(69%)
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10.- Activitat institucional
Gener

17
divendres

EL CEEILLEIDA COL·LABORA AMB EL CAMPUS ÍBERUS PER IMPARTIR UN MÒDUL SOBRE
ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL A COLÒMBIA · El CEEILleida col·labora amb el Campus Íberus, que
agrupa les universitats de Lleida (UdL), Saragossa, Navarra i la Rioja, per impartir a la Universitat
d’Ibagué, a Colòmbia, el mòdul Organització empresarial, nous models d’empreses i economia
col·laborativa, coordinat i liderat per l’empresa lleidatana Akis International. Les sessions del mòdul,
van estar impartides pel tècnic del CEEILleida Salvador Pifarré.

Gener

23
dijous

QUATRE STARTUPS DEL CEEILLEIDA PARTICIPEN EN LA JORNADA D’EMPRENEDOPRIA
ORGANITZADA PER ILERNA · Invelon, Aerofor, 4Ecommerce China i INTECH3D, van participar en la
Segona Jornada d’Emprenedoria organitzada per Ilerna, juntament amb altres representants
d’empreses lleidatanes. Un dels debats va estar moderat pel director del CEEILleida, Antoni Piñol.
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Gener

27
dilluns

VISITA D’UN GRUP D’ESTUDIANTS DE L’IES ESCOLA DEL TREBALL AL CEEILLEIDA · Dotze estudiants
de màrqueting de l’institut Escola del Treball de Lleida va visitar les instal·lacions del viver per
conèixer els serveis que s’ofereix als emprenedors. A causa de les restriccions imposades per la
pandèmia, aquesta va ser l’única visita d’un grup d’estudiants que va haver-hi al CEEILleida el 2020.

Març

5
dijous

REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU DEL CEEILLEIDA · Reunió del Consell Directiu del CEEILleida, en la
que, entre altres punts, es va aprovar la incorporació de 9 noves empreses en el viver, que entre
totes van generar 20 nous llocs de treball, després de fer una inversió inicial entre totes elles de
39.805 euros.
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Abril

15
dimecres

REUNIÓ DEL DIRECTOR DEL CONSELL DIRECTIU DEL CEEILLEIDA AMB ELS EMPRENEDORS · El
diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i president del Consell Directiu del
CEEILleida, Carles Gibert, i el director del Patronat de Promoció Econòmica, Ramon Boixadera, van
mantindre una reunió telemàtica amb els emprenedors del CEEILleida per conèixer de primera mà
com estaven afrontant com a empresaris els efectes derivats de la Covid-19. Els emprenedors del
viver van manifestar, en el seu conjunt, que estan assumint el repte de reinventar-se i cercar noves
oportunitats davant l’impacte del coronavirus.

Juny

10
dimecres

REUNIÓ TELEMÀTICA DEL CONSELL DIRECTIU DEL CEEILLEIDA · Reunió del Consell Directiu del
CEEILleida, en la que, entre altres punts, es va aprovar la incorporació de 9 noves empreses en el
viver, que entre totes van generar 20 nous llocs de treball, després de fer una inversió inicial entre
totes elles de 39.805 euros.
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Juliol

8
dimecres

UNA ASSESSORA EN EMPRENEDOPRIA EMPRESARIAL DE MÈXIC S’INSPIRA EN EL CEEILLEIDA PER
ESCRIURE EL LLIBRE ‘EMPRENDEDOR DIVERGENTE’ · La mexicana Marcela Ramírez, ‘coach’ i
consultora en Emprenedoria i Acceleració de Negocis a Llatinoamèrica i Espanya es va inspirar en
una visita que va realitzar al CEEILleida el 21 de març de 2018, per escriure el llibre Emprendedor
Divergente, en el qual explica alguns dels secrets dins dels negocis per poder ser un emprenedor
d’èxit en aquests temps de canvi.

Novembre

5
dijous

REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU DEL CEEILLEIDA · En la darrera reunió de l’any del Consell Directiu
del CEEILleida, que comptar amb la presència del president de la Diputació i president del Patronat
de la Fundació, Joan Talarn, es va informar que el CEEILleida va incorporar durant l’any 2020 un total
de 10 noves empreses en el teixit d’empresarial lleidatà, després d’haver passat totes elles pel procés
de naixement i creixement en el viver.
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Desembre

10
dijous

REUNIÓ DE LA JUNTA DE PATRONS DE LA FUNDACIÓ CEEILLEIDA · El president de la Diputació i
president del Patronat de la Fundació CEEILleida, Joan Talarn, va presidir la Junta de Patrons, en la
que, entre altres punts, es van aprovar els pressupostos de l’any 2021 . El Patronat està format per

diputats dels grups polítics de la Diputació amb més representació, a més de representants
de l’Ajuntament de Lleida, les cambres de comerç de Lleida i Tàrrega, la UdL, COELL, PIMEC,
els sindicats CCOO i UGT i Caixabank.

Desembre

18
divendres

PRIMERA TORRONADA TELEMÀTICA AMB ELS EMPRENEDORS DEL CEEI · No vam voler que la
pandèmia impedís la celebració de la tradicional torronada amb els emprenedors. En format
telemàtic, el president del Consell Directiu i diputat de Promoció Econòmica, Carles Gibert, i el
director del Patronat de Promoció Econòmica, Ramon Boixadera, van desitjar a tots els emprenedors
un millor any 2021.
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11.- Informació general
11.1 Catalunya Emprèn
Any rere any, des del 2008, el CEEILleida presenta sol·licitud de subvenció a la
Generalitat de Catalunya per donar suport als programes dels ens locals de foment i
assessorament a la creació d’empreses.
El CEEILleida contempla dins del seu Pla de Treball tota una sèrie de tasques que van
des d’accions de sensibilització, formació, assessorament, contractació externa,
seguiment, incubació, internacionalització, entre altres, fins que els projectes
d’emprenedoria arriben a sobrepassar la fase crítica dels 3 primers anys de vida
empresarial efectiva.
Les tasques més destacades són:
 Activitats Sensibilització: Seminaris de sensibilització, visites a les instal·lacions
del CEEILleida i Jornada Endavant.
 Accions d’informació, orientació i assessoraments.
 Accions de seguiment tècnic per a la consolidació.
 Accions de formació: Dijous Emprenedors, taller pla d’empresa i càpsules
formatives.
 Accions de mediació per a l’accés al finançament: Rondes de finançament.
 Servei de viver d’empreses.
RESULTATS DEL PERIODE*
1.- SERVEIS BÀSICS I OBLIGATORIS

2.- SERVEIS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

Serveis d’informació i orientació

Accions de sensibilització

Persones beneficiàries del servei

349

Serveis d’assessorament

Número d’accions de sensibilització

Serveis de mediació per a l’accés al finançament

Persones assessorades

168

Empreses creades a través del servei

Plans d’empresa finalitzats

12

Serveis i recursos de vivers d’empresa

Empreses creades

16

Empreses allotjades en el viver

38

285
Número d’operacions de negocis
traspassats

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

4

Serveis facilitadors de traspàs de
negocis

Accions de formació
Participants a les accions formatives

20

35

12

*Per raons d’organització de Catalunya
Emprèn, el període abasta del 31 de gener de
gener de 2019 a 31 d’octubre de 2020.
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11.2 Informe FUNCAS
El CEEILleida escala fins al 12è lloc en el rànquing de millors vivers d’empresa
d’Espanya
L'informe Funcas 2020-2021 sobre els serveis que ofereixen els vivers i acceleradores
d'empreses a Espanya situa el CEEILleida com el 12è millor viver d'Espanya, en un
rànquing en el que hi participen 85 incubadores estatals. En el darrer informe Funcas el
CEEILleida ocupava el lloc 27è. En aquest llistat es valora la qualitat dels serveis que els
vivers ofereixen a les empreses que té instal·lades, i que, a nivell de Catalunya, ocupa
la tercera posició, d'un total de 17 vivers. Cal destacar que la Incubadora d'Empreses
d'Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc ocupa el novè lloc en el rànquing estatal, i el
segon a nivell català.
Per elaborar aquest rànquing global, l'estudi ha tingut en compte diferents
subapartats, en els quals el CEEILleida hi destaca especialment. Un d'ells és el de la
difusió de l'esperit emprenedor, que té en compte les diferents iniciatives
desenvolupades pel viver, i que tenen com a objectiu potenciar l'esperit emprenedor i
fomentar una actitud emprenedora. En aquest sentit, es valora si el viver porta a terme
activitats orientades a despertar l'esperit emprenedor en la societat en general o a
descobrir i fomentar les capacitats i habilitats emprenedores que possibilitin a les
persones interessades en afrontar els primers dubtes i reptes associats a la decisió
d'emprendre. També té en compte les accions orientades cap als emprenedors novells
i a les persones que encara no han pres la decisió d'emprendre. En aquest apartat, el
CEEILleida està considerat com el quart millor viver estatal, i el primer a nivell català, a
l'hora de difondre l'esperit emprenedor.
El CEEILleida també és un referent en l'apartat d'incubació avançada. Aquest servei fa
referència a les empreses que presenten una certa trajectòria i, per tant, es troben en
un grau de maduresa superior que els permet afrontar objectius i reptes diferents als
de les empreses amb una incubació més recent.
És per això, que el viver ha de proporcionar una sèrie de recursos i serveis específics de
nivell avançat. Aquests paquets de recursos i serveis es caracteritzen per no tenir una
data fixa de demanda, ja que el seu requeriment depèn de la pròpia evolució de
l'empresa allotjada. En aquesta fase s'avaluen els serveis prestats pels vivers, com ara
el suport a la recerca de finançament, el suport a la internacionalització de l'empresa o
els acords que el viver tingui amb diferents entitats que suposin una oportunitat per a
l'emprenedor.
L'existència d'aquest tipus d'activitats suposa una gran oportunitat de diferenciació en
els serveis que presta un viver, enfront de la resta. En aquest apartat, el CEEILleida està
situat com el novè millor viver que presta aquest servei a nivell estatal, i el segon millor
a nivell de Catalunya.
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Llistat amb els 30 millors vivers de l'Estat. El CEEILleida, marcat en vermell, en la 12a posició. La
Incubadora de Bell-lloc està situada en el 9è lloc
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Rànquing a nivell català, en el que també hi destaquen els CEIs de Bell-lloc, Pallars Sobirà, Cervera
i Les Borges Blanques
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Llistat dels 10 millors vivers estatals en difondre l'esperit emprenedor

Els 10 vivers que ofereixen un millor servei en incubació avançada
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11.3 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. Tanmateix, el contacte i les
sinèrgies han continuat durant tot l’any a través de les trobades telemàtiques.

Imatge d’una de les trobades telemàtiques de directors de CEEIs d’ANCES
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11.4 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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11.5 La web del CEEILleida
Els efectes de la pandèmia han afectat també al trànsit de la web del CEEILleida,
produint-se una disminució de visualitzacions de la web en un 32%. De l’1 de gener al
31 de desembre de 2020 la web del CEEILleida ha estat visualitzada 12.957 vegades,
(19.124 l’any 2029) el que suposa una mitjana de 35,40 visualitzacions al dia. L’any
2019 van ser 52,39 visualitzacions diàries. Tanmateix, el temps de durada de les
visualitzacions de les pàgines va augmentar al 2020 un 5,56%, respecte l’any 2019.

/inici/ceeilleida

La pàgina més visualitzada de la
web, després de la principal, és la
que mostra informació sobre les
empreses insta·lades en el viver,
amb un total de 588.
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Durant l’any 2020, el grup d’edat que més ha visualitzat la web és el dels 45-54 anys,
quan al 2019 va ser el de 35-44- anys, seguit molt de prop del de 25-34 anys, que al
2020 ha passat a ser el segon col·lectiu.

El percentatge de dones que visualitza la web ha crescut, respecte l’any 2019, passant
del 55,6% al 57,1%. El d’homes ha baixat del 44,4% al 42,9%.
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11.6 El CEEILleida, al programa ‘Empresaris’ de Ràdio Lleida-Cadena SER
Malgrat les restriccions imposades per la pandèmia, durant l’any 2020 el CEEILleida ha
pogut continuar convertint en un plató radiofònic la seva aula de formació, per emetre
tres 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. També ha servit perquè el Patronat de Promoció Econòmica expliqui
alguns del projectes que té en cartera, en el marc de la Transformació Econòmica de
les Terres de Lleida.

PROGRAMA 23 D’OCTUBRE DE 2020 · Participants: El diputat de Promoció Econòmica de la
Diputació i president del Consell Directiu del CEEILleida, Carles Gibert, i els emprenedors del
CEEILleida, Laia Dolcet (De Paraula) i Sergi Almacellas (Kopen Software).
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PROGRAMA 26 DE NOVEMBRE DE 2020 · 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 els emprenedors del CEEILleida, Eduard Oró (Solenver) i Gabriel
Garriga (Garriga Enginyers).

PROGRAMA 16 DE DESEMBRE DE 2020 · Participants: El director del Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida, Ramon Boixadera, i els emprenedors del CEEILleida Robert
Sánchez (Vestigium) i Dídac Merino (Masqueit).
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12.- Casos d’èxit d’empreses del CEEILleida
Acord de Masqueit amb la potent empresa xinesa Hikvision per
vendre a Catalunya càmeres per mesurar la temperatura
corporal en accessos a locals
28 d’abril de 2020

L’empresa Masqueit va signar una
aliança amb la potent firma xinesa Hikvision per comercialitzar a Catalunya càmeres
termogràfiques, que permeten mesurar a l’instant la temperatura corporal de les
persones, i que s’ha convertit en una eina eficaç de prevenció en espais concorreguts.

Entrevista a John Amin a ‘El Confidencial’
1 juliol de 2020

El mitjà digital elconfidencial.com va
publicar un reportatge sobre l’emprenedor John Amin, que durant el seu pas pel
CEEILleida va cofundar les empreses Invelon Technologies i INTECH3D, entre els anys
2016 i gener de 2020. El reportatge destaca el fet que amb només 20 anys, Amin hagi
impulsat dues empreses d’una gran projecció, i fa un repàs de quina ha estat la seva
trajectòria professional des dels darrers anys. Podeu llegir l’article sencer en
aquest enllaç.
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In Situ Patrimoni i Turisme impulsa el projecte Rutes Virtuals,
dins de Ponent Actiu
8 juliol de 2020

In Situ Patrimoni i Turisme continua
treballant per apropar el patrimoni a la gent. En aquest sentit, han iniciat el projecte de
Rutes Virtuals als itineraris de la Vall del Corb, la Vall del Riu Set, la Vall de Vinaixa, i el Baix
Segre, del projecte Ponent Actiu. Inclou 24 punts d’interès entre els quals destaquen el
Castell de Ciutadilla, el Castell de Verdú, el Castell de Maldà, el Castell de la Floresta, el
Monestir d’Avinganya i les Tombes del Saladar.
La visita virtual, amb imatges panoràmiques 360, inclourà informació de tots aquests punts
d’interès que ens permetrà conèixer-los millor. El projecte el realitzen per encàrrec del
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Use It llança la primera aplicació a Espanya que gestiona
l’admissió de consultes als hospitals i permet conèixer el temps
d’espera a Urgències
15 de desembre de 2020

L’empresa Use It ha dissenyat la primera aplicació a Espanya
que permet gestionar l’admissió de consultes als hospitals sense haver de fer-ho
presencialment, evitant, d’aquesta manera, que es produeixin cues de pacients. També
permet conèixer el temps d’espera en els serveis d’Urgències dels centres hospitalaris i del
Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) del Prat de la Riba de Lleida.
El director executiu de Use It, Àlex Surroca, ha explicat que l’aplicació permet conèixer en
temps real l’estat d’una operació quirúrgica d’un familiar. En aquest sentit, a través d’un
codi d’identificació, poden saber quan comença, com evoluciona i quan acaba l’operació
amb notificacions que poden rebre al mòbil.

13.- Recull de premsa
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