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Kopen Software, única empresa 
catalana finalista de l'ANCES Open 
Innovation 

 
L’empresa Kopen Software, instal·lada en el CEEILleida, és l’única empresa catalana 
finalista en el programa ANCES Open Innovation 2019, on empreses de diferents sectors 
presenten els seus projectes d’innovació tecnològica a 11 grans empreses de renom, com 
ara Grupo Fuertes, Soltec, Gonvarri, Liberbank, Capsa Food (Central Lechera Asturiana), 
Central de Reservas, Grupo García Carrión, Enagas, CEU IAM i Iberdrola. El director tècnic 
de Kopen Software, Sergi Almacellas, ha explicat que el seu projecte, que presentarà davant 
la firma aragonesa Central de Reservas, consisteix en un programa de facturació 
especialment dissenyat per a agències de viatges.  
Almacellas haurà d’explicar el seu projecte innovador en un acte que es farà en la seu de 
CEU IAM Business School de Madrid, el 30 de maig, al costat de dos finalistes més, 
Oppidum TIC d’Aragó i IPaidThat, de França. Els guanyadors tindran la possibilitat de 
continuar la relació amb l'empresa tractora i establir projectes de col·laboració en el futur. 
En l'acte es veurà "una mostra significativa de les empreses i els professionals de perfil 
tecnològic i innovador que treballen a l'entorn d’ANCES, l'Associació Nacional de Centres 
Europeus d'Empreses i Innovació", destaca el seu president, Álvaro Simón de Blas. 
 

 
Sergi Almacellas és el director tècnic de Kopen Software 



 

Disposem de dues entrades per 
assistir al TEDXLleida el 7 de juny. 
Les vols tu? Sigues el primer en 
venir a buscar-les  
 
El Centre d'Art La Panera de Lleida acollirà el divendres 7 de jun, a les 15:30 hores, una 
nova edició de TEDXLleida, que enguany porta pel lema 108 mirades per a un món 
canviant.  T’has parat a pensar que quan mirem alguna cosa no tots veiem sempre el 
mateix? A més, què i com mirem? A TEDxLleida 2019 s'explorarà la pluralitat de 
mirades. Vuit ponents compartiran quina és la seva visió sobre una idea valuosa. Aquesta, 
a la vegada, “parlarà” amb la mirada personal de cadascun dels 100 assistents a 
l’esdeveniment. Precisament aquesta és la màgia i la riquesa de les mirades. Al CEEILleida 
disposem de dues entrades per assistir a l'esdeveniment. Sigues el primer en venir-les a 
buscar. També pots comprar les entrades, des de 30 euros, clicant aquí. Alguns dels ponents 
que vindran són: 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps?q=Pla%C3%A7a+Panera,+2,+25002+Lleida,+,+Portugal,+Lleida
https://www.tedxlleida.com/et-presentem-el-lema-de-tedxlleida-2019/
https://www.ticketea.com/entradas-tedxlleida-2019/
https://www.tedxlleida.com/alba-alfageme/
https://www.tedxlleida.com/lily-brik/
https://www.tedxlleida.com/kalu-mollel/
https://www.tedxlleida.com/coral-regi/
https://www.tedxlleida.com/ponents-tedxlleida-2019-marc-marzenit/


Convocatòria d'ajuts al teixit 
empresarial de Lleida  

 
Ha sortit publicada al BOP de Lleida la convocatòria dels Ajuts al Teixit Empresarial de 
la Ciutat de Lleida 2019. 

Què són? 

Són ajuts econòmics que destina l’Ajuntament de Lleida i que estan adreçats a persones 
que tenen negocis de nova creació o negocis ja existents que vulguin ampliar o millorar la 
seva activitatal municipi de Lleida. 

Qui els pots demanar? 

Les persones físiques o jurídiques que compleixin: 

Tenir entre 16 i 65 anys. 

L’activitat de l’empresa que es vol desenvolupar o que ja es realitza ha d'ubicar-se en el 
municipi de Lleida. 

No haver rebut un microcrèdit atorgat per l’Ajuntament de Lleida o un ajut al teixit 
empresarial de la ciutat de Lleida en els darrers 3 anys, és a dir, durant el període 2016-18. 
En el cas de les empreses ja constituïdes, haver facturat menys de 300.000 € en cadascun 
dels darrers 3 exercicis.  
 

Quina quantitat es pot demanar? 
Els ajuts poden ser d'entre 1.500 i 3.000 € amb una inversió mínima de 3.000 €. 
La data de presentació de sol·licituds finalitzarà el 19 de juny de 2019 presencialment a 
l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida (OMAC), o bé, online a 
través de la carpeta ciutadana de l’Ajuntament de Lleida. El tràmit on-line és obligatori per 
a les persones jurídiques. Més informació 
  
Per accedir als documents de sol·licitud i al tràmit es pot fer a través de: 
www.paeria.cat/ajutsempresarials  
 

 
 

 

https://mailchi.mp/globalleida/globalleida-obert-termini-ajuts-teixit-empresarial-ajuntament-de-lleida?e=0ce8b7bdb1
http://www.paeria.es/subvencions
http://www.paeria.es/subvencions#_blank
https://mailchi.mp/globalleida/globalleida-obert-termini-ajuts-teixit-empresarial-ajuntament-de-lleida?e=0ce8b7bdb1


 

Vols que Google s'enamori de tu?, 
vine el 29 i el 30 de maig a la 
càpsula del CEEILleida  

El CEEILleida oferirà el dimecres 29 i dijous 30 de maig, entre les 16:00 i les 20:00 hores, 
la càpsula formativa Treballem els 30 factors perquè Google et posicioni i s’enamori 
de tu, que anirà a càrrec d’Àngel Fulquet, Game Designer i CEO de Gamification Games i 
Vianvi Mobile. Aquesta càpsula té com a objectiu analitzar punt per punt els possibles 
conflictes que podem tenir en la web. En aquest sentit, es treballarà amb programes que 
ajudaran a resoldre aquests conflictes. Les sessions tindran lloc a l’aula de formació del 
CEEILleida. Per a inscripcions, envieu el vostre DNI escanejat al correu 
ceei@ceeilleida.cat 
 

Tarifa especial per a les empreses 
CEEI per anar el 6 i 7 de juny a la 
Trobada Empresarial al Pirineu 

 
Els dies 6 i 7 de juny se celebra la 30a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu a La 
Seu d'Urgell, un dels esdeveniments empresarials més importants a Catalunya i on hi 
assisteixen 600 empresaris d'arreu del territori. La Trobada és un espai per a compartir 
coneixements a partir de taules rodones, debats, ponències i moments de networking amb 
altres empresaris de diferents sectors. Pensem que és interessant per a empreses 
formades per joves i startups poder gaudir d'aquest esdeveniment, per a conèixer altres 
empreses, inversors, diferents punts de vista... Per això, des de l’organització de la 
Trobada ofereixen una TARIFA BONIFICADA a aquelles empreses que formeu part de la 
Xarxa de Centres d'Empreses Innovadores (CEI). Les tarifes següents: 

 
- Tarifa Empreses CEEI: 300 euros + IVA (inclou esmorzars, dinars i sopars. No 
allotjament). 
- Tarifa Jove (empresaris entre 18 i 35 anys): 400 euros + IVA (inclou allotjament, 
esmorzars, dinar i sopars). 
- Preu d'inscripció normal: 800 euros + IVA. 
 
PROGRAMA I INSCRIPCIONS 
Aprofiteu la bonificació i gaudiu d'una experiència única en un entorn únic. Us hi esperem! 
 

 
  
 

http://www.trobadaalpirineu.com/
http://www.trobadaalpirineu.com/


Curs "IN-FLUIR. Sistema de 
negociació basat en el poder del 
NO per aconseguir un SÍ"   

 
Aprendràs a: 
 

- Evitar ser un blanc fàcil 
- Saber inclinar la balança a favor nostre 

- Tancar acords que facin realitat els nostres projectes 
 
Programa: 
 

1-. Totes les negociacions comencen amb un NO 

2-. El motor per prendre i generar decisions de forma segura 

3-. Com definir objectius de negociació que podem controlar i aconseguir 
4-. Aplicar una estratègia per a la gestió dels contactes i de la informació 

5-. Les eines de negociació del sistema IN-FLUIR 

6-. Les preguntes clau que aclareixen i dinamitzen qualsevol procés de negociació 

7-. Els 3 NO que donen força el negociador  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/fluir-sistema-negociacio-basat-poder-del-no-aconseguir-un-si_lleida_fp2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=curs_lleida_15maig2019


Vols saber els punts clau d'un 
emprenedor i fer networking amb 
altres professionals del sector?   

 
L'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, ha organitzat per demà dimarts, 21 de 
maig, la sessió Startup Talk: El decàleg de l'emprenedor, que té com a objectiu conèixer 
els punts clau d'un emprenedor i fer networking amb altres professionals del sector. En 
aquesta sessió, orientada si ets emprenedor, o tens una startup es farà: 

1. Orientar tota l'organització a les vendes, perquè fins que no ho fas el procés de 
generació d'ingressos no arrenca. 

2. Networking, especialment per part del CEO, i relacionar-lo amb els resultats. 

3. Seleccionar les inversions més apropiades segons la fase de l'empresa. 

Els 7 punts restants te’ls explicarà el pròxim 15 de maig l'Albert Cervera, CEO de Simbiotia, 
una empresa que crea entorns terapèutics a través de la natura.  

 

 

 

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

 

 
 

https://www.simbiotia.com/
http://agenda.accio.gencat.cat/inscripcions/-/inscripcio/2019/05/21/73UMI_wyR689nz_z85jUAA/startup-talk-el-decaleg-de-l-emprenedor?

