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Equip humà
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA CÀTEDRA:
•

DIRECCIÓ

Dr. Ramon Saladrigues Solé, doctor en Economia.
•

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

La comissió de seguiment de la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL serà la
que s'estableixi en el marc del seguiment del conveni entre la Universitat de Lleida i el Banc de
Santander. La comissió de seguiment es reunirà anualment.
•

MEMBRES ADSCRITS

Jose Manuel Alonso Martínez, professor col·laborador permanent (Dep. d'Administració d'Empreses i
GERN). Coordinador.
Josep Maria Barrufet Olivart, professor associat (Dep. d'Administració d'Empreses i GERN) i assessor
de creació d'empreses del CEEI-Lleida i a GlobaLleida
•

EQUIP DE RECERCA

Rafael Allepuz Capdevila (Dep. Economia Aplicada)
Jose Manuel Alonso Martínez (Dep. Administració d'Empreses i GERN)
Pere Enciso Rodríguez (Dep. Economia Aplicada)
José Luis Gallizo Larraz (Dep. Administració d'Empreses i GERN)
Manel Plana Farran (Dep. Administració d'Empreses i GERN)
Ramon Saladrigues Solé (Dep. Administració d'Empreses i GERN)
•

COL·LABORADORS

Ferran Badia Pascual (Dep. Medi Ambient i Ciències del Sòl)
Eduard Cristóbal Fransi (Dep. Administració d'Empreses i GERN)
Toni Granollers Saltiveri (Dep. d'Informàtica i Enginyeria Industrial)
•

PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT

Lourdes Borrell Claveria
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Activitats realitzades
Jornades:
-

XIV Jornada Emprenedors i Innovació: Endavant, Jornades d'Emprenedoria i Creixement
Empresarial. Auditori del CCCT del Campus de Cappont. Universitat de Lleida: 10 i 11 d'octubre
de 2013.

Amb un gran èxit de participació, les jornades van ser per als alumnes un espai per escoltar a experts
del món econòmic i empresarial, amb conferències i taules rodones. Es van obrir sessions de debat on
es van poder exposar dubtes, suggeriments i idees i, durant els dos dies, els emprenedors/es van
disposar de sales i estands on se'ls donava un servei personalitzat.
Com a ponents, es va comptar amb la presència de Francesc Albiol, CEO de LinkedInd Iberia,
Fernando Zallo, director d'ESADE BAN, Lluís Trench, director de R+D de Taurus Group, Josef Ajram,
bróker i emprenedor, Jordi Aguasca d'ACCIÓ10 i Dídac Lee, directiu del FCBarcelona i emprenedor,
entre altres ponents també destacats en els seus respectius àmbits.
Les jornades es van incloure en l'oferta que la UdL ofereix com a activitats de formació bàsica
transversal.
XIV Jornada Emprenedors i Innovació
-

XXIV Jornades Universitat-Empresa. Foment de vocacions empresarials a l'entorn de l'Empresa
Familiar. Càtedra d'Empresa Familiar de la UdL. Universitat de Lleida: 11 de juny de 2013

La Càtedra Santander d'Emprenedoria de la UdL va col·laborar en la gestió i va participar en la
moderació de taules i debats del públic assistent a la Jornada organitzada per la Càtedra d'Empresa
Familiar de la UdL.
-

Jornades de l'Associació Espanyola d'Alumnes de Ciències Empresarials (AEALCEE) a Lleida. Sala
de Juntes de la Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida: 8 de novembre de 2013.

L'AEALCEE a Lleida, representada pel Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret i Economia de la
UdL, va convidar al director de la Càtedra Ramon Saladrigues a presentar les iniciatives que duu a
terme la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària de la UdL per fomentar l'emprenedoria
entre l'estudiantat de la nostra universitat.
En un ambient més de col·loqui que de conferència, es van explicar les diferents línies d'actuació en
les quals s'està treballant, sempre interactuant amb els assistents amb un intercanvi d'impressions i
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posant en comú les iniciatives de foment a l'emprenedoria que es realitzen en altres universitats de
l'Estat.
Simposi de l'Associació Espanyola d'Emprenedors Científics i Tecnològics (AEECT) “Emprendre
des de la ciència en temps moguts”. Biz Barcelona : 5 de juny de 2013

-

L'equip de la Càtedra va ser convidat a assistir al simposi organitzat per l'AEECT en el marc de saló Biz
Barcelona, on es van tractar els diferents aspectes del procés de creació d'espín-off i start-ups i els
punts clau a tenir present abans de la seva constitució, així com els programes existents de suport a
l'emprenedoria des del camp de la ciència en general.
Es va aprofitar la jornada per visitar els diferents estands del saló i assistir a la presentació de
l'Informe Executiu Catalunya 2012 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Tallers:
Taller d'Experiències Emprenedores a l'EPS. Sala de Videoconferències del CCCT del Campus de
Cappont, Universitat de Lleida: 15 de maig de 2013

-

Organització d'un Taller d'Experiències Emprenedores dirigit principalment a l'estudiantat de les
titulacions de l'EPS, però obert també al públic en general.
En aquest taller, emprenedors/es van explicar als assistents la seva experiència emprenedora, els seus
inicis, dificultats i motivacions, aconsellant i animant a l'alumnat a tirar endavant les seves idees o
projectes.
Es va comptar com a ponents amb Isidre Alférez, d'Imartec , Miquel Àngel Carnicé, de PCM Ponent,
Frederic Lorente, de l'estudi d'arquitectura FL_Estudi i Mercè Rovira, d'EBS Medical.
Taller d'experiències emprenedores en l'EPS
-

Taller d'Experiències Emprenedores a l'ETSEA. Edifici 2 del Campus d'ETSEA, Universitat de
Lleida: 5 de novembre de 2013

Organització d'un Taller d'Experiències Emprenedores dirigit principalment a l'estudiantat de les
titulacions d'ETSEA, però obert també al públic en general.
En aquest taller, emprenedors/es van explicar als assistents la seva experiència emprenedora, els seus
inicis, dificultats i motivacions, aconsellant i animant a l'alumnat a tirar endavant les seves idees o
projectes.
Es va comptar com a ponents amb Jordi Arqué de l'empresa Oleic Bovera, Víctor Duró de la
consultoria Vidifferent i Griselda Martínez de l'empresa Caricies d’Oli.
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Taller d'experiències emprenedores en ETSEA

Formació:
-

Universitat d'Estiu 2013: Juliol de 2013

A la programació de cursos de la Universitat d'Estiu 2013, es van impartir els següents cursos en
l'àmbit de l'emprenedoria:
- Creació i gestió d'empreses. Aprèn a crear la teva pròpia empresa (20 hores lectives).
Curs dirigit a estudiants dels últims cursos i alumnes titulats/des amb interès en conèixer el
procediment per iniciar un projecte empresarial o que vulguin desenvolupar la seva pròpia
empresa.
Lloc: instal·lacions del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona.
- Excel per a la gestió econòmica i financera de l'empresa (30 hores lectives).
Curs de funcionament del full de càlcul d'Excel al mateix temps que l'alumne aprèn com es
desenvolupa l'activitat i el funcionament d'una empresa des del punt de vista de la gestió
econòmica i financera.
Lloc: espais del Campus de Cappont.
Oferta d'estiu
-

Seminari de creació d'empreses innovadores. Centre d'empreses Innovadores (CEI) de Tárrega:
14 d'octubre de 2013

Es va impartir una sessió formativa dedicada a la iniciativa emprenedora en l'àmbit de les empreses
innovadores inclosa al programa del Seminari de creació d'empreses innovadores organitzat pel CEI
de Tàrrega.
- Sessions Formatives RSE i Intercanvi d'Experiències. Consorci per al Desenvolupament de la
Catalunya Central. Cervera: 16 d'octubre de 2013.
Membres de la càtedra van impartir unes sessions formatives sobre el Pla d'empresa i de Gestió
Pressupostària en l'àmbit de l'emprenedoria convidats pel Consorci per al Desenvolupament Rural de
la Catalunya Central.
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Conferències:
-

Conferència: L'emprenedoria col·lectiva: una aposta de futur. Sala de Juntes de la Facultat de
Dret i Economia. Universitat de Lleida: 18 d'octubre de 2013

Xerrada a càrrec de Joan Grassa Saavedra, educador social i expert en cooperativisme, gestió
societària i habilitats personals. Docent de l'Escola de Cooperativisme APOSTA, SCCL.
Els objectius de la sessió van ser:
- Convidar a la reflexió entorn del fet d'emprendre un projecte empresarial
- Identificar les competències emprenedores
- Elements clau d'emprendre col·lectivament
- La cooperativa de treball: una forma d'emprendre col·lectivament
L'emprenedoria col·lectiva: una aposta de futur

-

Conferència: The six key factor for success in business innovation. Per Markus Mettler. Auditori
del CCCT del Campus de Cappont. Universitat de Lleida. 4 de desembre de 2013.

La conferència, impartida en llengua anglesa, es va organitzar conjuntament amb GlobaLleida i es va
centrar en els factors clau per a l'èxit en la innovació empresarial. Com a ponent, es va comptar amb
la participació Markus Mettler, CEO i fundador de BrainStore i Go Tomorrow.
Cal destacar en aquest cas que la iniciativa per organitzar aquesta conferència neix de la proposta de
BrainStore Lleida, una empresa constituïda la 2013 i que va rebre assessorament del servei
d'assessorament a emprenedors que presta la càtedra.
The six key factor for success in business innovation

-

XXV Mercoequip, Fira de l'equipament agrícola, industrial i comercial de Fraga.

La Càtedra van oferir dues conferències en el marc de la XXV edició de la Fira Mercoequip, orientades
a fomentar la iniciativa emprenedora entre els joves.

Concursos:
-

II Concurs Idea de Desenvolupament d'Idees de Negoci Innovadores. Octubre 2013-Maig 2014

La Càtedra ha impulsat juntament amb el Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa i
GlobaLleida , la segona edició del Concurs IdeaUdL. El concurs, en aquesta segona edició, ha doblat
els premis gràcies al patrocini de l'Ajuntament d'Alcarràs , i les empreses Fruijet, Fruits Caberol,
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Viyefruit i Fruits de Ponent. El patrocini d'aquestes empreses ha permès crear una modalitat
addicional en l'àmbit agroalimentari que complementa a la modalitat general de l'edició passada.
Durant els mesos d'octubre, novembre i desembre s'ha realitzat una extensa campanya de difusió del
concurs a través de premsa, llistes de distribució, xarxes socials i xarxes de contactes.
El concurs ofereixen als finalistes un bloc formatiu que la càtedra impartirà els mesos de març i abril
de 2014. Amb aquest bloc formatiu es pretén que els finalistes adquireixin els coneixements
necessaris per elaborar el seu Pla d'empresa.
II Concurs Idea de Desenvolupament d'idees de negoci innovadores de la UdL

Projectes:
•

Projecte d'Innovació Docent: Disseny d'una estratègia integral per fomentar les habilitats
emprenedores entre l'estudiantat de la UdL per mitjà el treball final de grau i de màster. 2013.

A la IX Convocatòria d'Ajudes a Projectes d'Innovació Docent de la Universitat de Lleida (2012) es va
presentar el projecte Disseny d'una estratègia integral per fomentar les habilitats emprenedores
entre l'estudiantat de la UdL per mitjà el treball final de grau, màster i les pràctiques en empreses,
dirigit pel director de la Càtedra, Ramon Saladrigues Solé.
Amb el finançament rebut i durant el 2013 s'ha dissenyat una estratègia de foment a l'emprenedoria
aplicable en tots els centres i a totes les titulacions de la UdL canalitzada a través de la promoció, el
suport i l'assessorament dels Treballs Final de Grau i Treballs Final de Màster relacionats amb
l'emprenedoria, la creació d'empreses i l'autoocupació .
L'estratègia rep el nom de Programa de Suport al Treball Final de Grau i Treball Final de Màster
vinculat amb l'emprenedoria i s'ha estructurat de tal manera que li permeti aconseguir el seu objectiu
principal de penetrar en totes les titulacions de la UdL.
Per desenvolupar aquest Programa s'han realitzat les següents actuacions:
- Reunions amb els responsables dels centres per traslladar els objectius del Programa i fer-los
partícips
- Disseny d'una plataforma informàtica de treball i interactuació entre la Càtedra i l'alumne que
s'inscriu al programa
- Recollida de documents de treball i recursos sobre emprenedoria
- Incorporació del Programa al Procés de Temporització del TFG de la Facultat de Dret i
Economia
- Presentació del Programa en reunions, jornades i conferències
El programa inclou també un bloc formatiu i de suport d'assessorament que es realitzarà durant els
primers mesos del 2014.
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Programa de Suport al TFG/TFM

Servei d'assessorament a emprenedors:
Un dels objectius de la càtedra és incentivar la creació d'empreses per part dels membres de la
comunitat universitària.
Per a això, el servei d'assessorament a emprenedors que ofereix la càtedra compta amb:
- Assessorament inicial de suport en el desenvolupament de la “idea” i en la determinació del
model de negoci.
- Networking, considerat com una de les decisions més determinants en el procés de creació
de l'empresa, centrat determinar els socis, el personal, el suport tècnic, els clients o els
proveïdors.
- Suport en l'elaboració del pla d'empresa.
- Acompanyament en els primers anys de vida de l'empresa
Durant el primer any que s'ha ofert el servei d'assessorament a emprenedors s'han assessorat un
total de 15 projectes, 3 dels quals s'han convertit en empreses mentre que els 12 restants es troben
en fase de maduració de la idea de negoci.
El servei d'assessorament ho realitzen els membres de l'equip de la Càtedra en funció de la seva
especialitat i en reunions que es programen periòdicament amb la finalitat de realitzar un seguiment
continu dels projectes.
Assessorament a la creació d'empreses

Convenis:
-

Conveni de col·laboració amb GlobaLleida: 3 de desembre de 2013

La Càtedra va signar un conveni amb GlobaLleida, consorci dirigit a projectar i fer créixer econòmica i
socialment la demarcació de Lleida, per col·laborar en l'organització conjunta de jornades,
conferències, congressos, concursos i premis així com la cooperació en l'àmbit de l'assessorament a
emprenedors i la creació d'empreses.
Conveni de col·laboració UdL-GlobaLleida

Reunions:
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-

Primeres reunions amb les universitats del Campus d'Excel·lència IBERUS, format per la
Universitat de Saragossa, la Universitat de la Rioja, la Universitat Pública de Navarra i la
Universitat de Lleida , per a la creació d'un màster interuniversitari d'emprenedoria .

-

Reunions amb la Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) integrada per les universitats
catalanes i que tenen com a objectiu dur a terme actuacions coordinades de foment a
l'emprenedoria en la comunitat universitària.
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Activitats de divulgació realitzades
Relació d'activitats realitzades com a tasques de divulgació
-

Presentació del Fons Repsol d'Emprenedors a l'Escola Politècnica Superior de la UdL. 16 de
juny de 2013

La Càtedra va ser convidada a la presentació de la 3a convocatòria dels premis que la Fundació
Repsol destina a projectes sobre eficiència energètica. La presentació es va realitzar a l'Escola
Politècnica Superior de la UdL i va suposar una trobada amb altres unitats i serveis de la universitat,
així com personal de recerca, professorat i alumnes, tots ells vinculats amb projectes de R+D+i.

-

Universitat Miguel Hernández d'Elx. 1 de juliol de 2013.

Visita a l'aula d'Innovació i reunió amb el vicerector de Recerca i Innovació de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx. En aquesta visita, el director Ramon Saladrigues va ser acompanyat del vicerector de
Planificació, Innovació i Empresa, Ferran Badia i de Toni Granollers, adjunt al vicerectorat i tots dos
també membres de l'equip de la Càtedra.

-

Dia de l'Emprenedor Català. Jove Càmera Internacional de Catalunya, Tarragona. 29 de
novembre de 2013.

La Càtedra va ser convidada al simpòsium organitzat per la JCIC en el Dia d l'Emprenedor Català. En el
simpòsium es van debatre temes relacionats amb l'emprenedoria a Catalunya i es van presentar les
tasques que diferents entitats, tant públiques com a privades, desenvolupen en el foment de
l'emprenedoria.
La Càtedra va presentar la seva cartera de serveis als assistents.

-

Reunions amb AlumniUdL

Reunions concertades per fer difusió de la cartera de serveis que ofereix la Càtedra i establir vincles
de col·laboració.
-

Reunions amb el Grup de treball de professors d'economia de secundària de Lleida

Reunions concertades per fer difusió de la cartera de serveis que ofereix la Càtedra i establir vincles
de col·laboració.
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-

Reunions amb l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

Reunions concertades per fer difusió de la cartera de serveis que ofereix la Càtedra i establir vincles
de col·laboració.
-

Impressió de díptics i disseny d'un roll-up

Impressió de díptics de la cartera de serveis que ofereix la Càtedra distribuïts en els diferents actes on
s'ha assistit, i repartits entre els centres de la UdL.
Disseny d'un roll-up per exposar-ho en les diferents activitats que realitza la Càtedra.
-

Publicació de la pàgina web

Activació de la pàgina web de la Càtedra
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=es
-

Presència a les xarxes socials

Activació del compte de Twitter @catemprenUdL

-

Articles Premsa:
o Diari Ho Campus (+) (+)
o Diari Segre
o Diari La Manyana
o La Vanguardia (+)
o Agència ACN (+)
o 324 Notícies (+)
o Revista El Clarí
o Butlletins de notícies universitàries: InfoEmprèn, Bloc de l'EPS
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ANNEXOS:
Recull de premsa i fotografies
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Difusió del servei d'assessorament a emprenedors de la Càtedra. Diari Segre 24.07.2013

Dídac Lee, en la Jornada ENDAVANT. Sport 11.10.2013 i El Mundo Deportivo 13.10.2013
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El Segre. 18.10.2013

El Segre. 05.12.2013
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Ramon Saladrigues, director de la Càtedra, en la Jornada de l'AEACCE, a Lleida. 8.11.2013

Assistència al Dia de l'Emprenedor Català, moment del simpòsium. Organitza JCI-Catalunya. 29.11.2013
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