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Tretze grans empreses llancen els
seus reptes a startups i joves
empreses tecnològiques de base
innovadora dins del programa
ANCES Open Innovation
Tretze grans empreses tractores han llançat els seus reptes a startups i joves empreses
innovadores de base tecnològica dins del programa ANCES Open Innovation. Les empreses
tractores i els seus reptes són:
Aertec: Nous usos en drons amb plataformes aèries d'ala fixa, amb capacitat de
transportar càrregues útils.
BBVA: Eines big data per a l'anàlisi econòmica que millori la presa decisions vitals.
BSH: Nous estris intel·ligents de cuina o afegint intel·ligència als actuals.
Estrella de Levante: Reducció de la salinitat en el seu efluent de fàbrica.
Euskaltel: Nous serveis en forma de sensor o funcionalitat que puguin ser integrats en la
seva plataforma pròpia de llar / negoci.
Iberdrola: Projectes que ajudin a electrificar l'economia i millorar la sostenibilitat del
sistema energètic mitjançant, per exemple, la millora en la integració de renovables.

Iberostar: Augmentar la venda directa a través dels actius digitals, valoració de serveis o
activació de dades turístiques o altres.
Gonvarri: Gestió automatitzada, la traçabilitat i verificació en temps real de l'inventari de
plataformes i productes acabats en magatzem.
Grupo Huertas: Eina que permeti el registre i gestió centralitzada de les comandes i
sol·licituds dels clients, integrant tots els canals possibles: WhatsApp, SMS, email i telèfon.
Sacyr: Manteniment predictiu de maquinària de gran volum per evitar parades en l'avanç
d'una obra i sistemes intel·ligents d'excavació.
Soltec: Sensor sense fils de funcionalitats avançades per a ser integrat en el seu seguidor
de panells solars.
SPC: Identificació de noves línies de negoci en les àrees tecnològiques de: robòtica,
impressió 3D i Internet de les coses (IOT).
Vegenat: Nutrients específics per circumstàncies de malnutrició associada a patologies.
El termini per presentar propostes als reptes de les empreses tractores es manté obert fins
al 22 de març. Les inscripcions es poden formalitzar a la web ancesopeninnovation.com/
Després d'un procés de selecció, les empreses tractores triaran el guanyador en
l'esdeveniment final Open Innovation, que tindrà lloc el 19 d'abril al Centre d'Innovació
BBVA, a Madrid.
Els guanyadors rebran 500 euros i la possibilitat de continuar la relació amb l'empresa
tractora.

Passeu per recepció per tenir el
codi que us permetrà poder utilitzar
la nova impressora
Com ja us vam anunciar en la reunió amb tots els emprenedors del passat 14 de febrer,
teniu a disposició a la recepció del CEEILleida una impressora de paper que la podeu
incloent un codi únic per a cadascuna de les empreses del viver. Quan vulgueu podeu
passar per la recepció, on us facilitaran aquest codi, i rebreu les instruccions pertinents per
utilitzar la impressora.
Cal recordar que la implementació del nou sistema d'impressió suposa un descompte del
50% del preu de les impressions, quedant les tarifes de la següent manera:

Començarem a filmar el nou vídeo
del CEEILleida on hi sortiran les
vostres empreses
Durant aquesta setmana passarem pels vostres mòduls per fixar data i hora per poder filmar
dins dels vostres espais. Tenim pensat que vinguem a fer les filmacions la setmana que ve,
entre dilluns 19 i divendres 23. Per agilitzar al màxim el procés, preguem que ja tingueu
pensat un dia i una hora per venir al vostre mòdul a filmar. En aquest sentit, seria bo que:
•
•

El dia de la filmació estigués al mòdul tota la plantilla al complert.
Tingueu preparat un breu guió sobre què suposa està per a vosaltres al
CEEILleida i quina activitat desenvolupeu.
•
Si és possible, seria bo que en la filmació mostréssiu a càmara algun
dels vostres treballs, siguin materials o des de la mateixa pantalla de
l'ordinador. Si per visualitzar algun dels treballs ens hem de desplaçar fora del
CEEI, ho estudiarem.
La realització del nou vídeo del CEEILleida anirà a càrrec de:

Growing Together dobla la seva
plantilla i es trasllada a un mòdul
més gran
Growing Together, empresa dedicada a la millora de la imatge corporativa de les
empreses amb la gestió de les xarxes socials, la creació de pàgines web i la creació de
dissenys en 3D (vídeo i foto), ha crescut en número de treballadors i s'han instal·lat a un
mòdul més gran, concretament al 3.10. Desitgem que continuïn amb la seva bona trajectòria
durant molt i molt temps.

L'equip de Growing Together

Skilbo busca un 'partner' informàtic
per desenvolupar la seva activitat
Skilbo, empresa instal·lada en el mòdul 2.12, busca un partner informàtic per desenvolupar
la seva activitat. Si algú hi està interessat contacteu amb Josep Lluís Sánchez-Fortún al
correu electrònic info@skilbo.com

Preparats per emetre el tercer
programa 'Empresaris' des del
CEEILleida
Dimecres 21 de març s'emetrà el tercer dels quatre programes previstos del programa
Empresaris de Ràdio Lleida-CadenaSER, des del CEEILleida. Les empreses que hi
participaran seran INTECH3D, Growing Together, Forsys Software i Kopen Software.
Aquesta vegada tindrem el gust de tenir com a públic a un grup d'estudiants.

Convocatòria de subvencions a
empreses per participar en fires
d'àmbit internacional
El BOP de data 5 de març de 2018 publica la convocatòria de subvencions a empreses per
a la participació en fires i salons d’àmbit internacional, corresponnet a l'any 2018. La dotació
d’aquest procés de selecció és de 150.000€ i romandrà oberta fins dimecres, 4 d’abril de
2018. Podeu obtenir més informació consultant la web del Patronat de Promoció Econòmica
de la Diputació de Lleida.

Reunió al CEEILleida de la nova
Xarxa d'Allotjaments Empresarials
de Catalunya
El CEEILleida va acollir la quarta reunió de tècnics de la nova Xarxa d'Allotjaments
Empresarials de Catalunya (XAEC), que té com a un dels seus objectius el d'impulsar
aquesta mateixa entitat per analitzar les principals necessitats dels vivers d'empreses que
hi ha a Catalunya. hi van ser presents dels vivers municipals de Martorell, Granollers, Vic,
Castellar del Vallès, Mataró, Polinyà, Forallac, Cerdanyola del Valles i Santa Coloma de
Farners i del de la Diputació de Tarragona, i del CEEILleida, de la Diputació de Lleida.

Els assistents en la darrera reunió de la XAEC que es va fer al CEEILleida

Inscriu-te a la Jornada Dones i
Emprenedoria de dimecres 14 de
març al Caixafòrum
Aquest dimecres 14 de març tindrà lloc al Caixafòrum la Jornada Dones i Emprenedoria, una
jornada organitzada per l'Ajuntament de Lleida i GLOBALleida pensada per promoure la
formació i el debat sobre l’emprenedoria femenina, presentar experiències, compartir
aprenentatges, crear un espai de trobada entre les empreses lleidatanes i visualitzar el talent
femení com a motor social. Més informació i inscripcions

