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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 (departament d’AEGERN) (coordinador) 
Josep Maria Barrufet Olivart, professor associat del departament d’AEGERN i assessor de creació d’empreses del 
CEEI-Lleida- GlobalLeida 

 

• EQUIP D’INVESTIGACIÓ 
 

Rafael Allepuz Capdevila (Dep. Economia aplicada) 
Jose Manuel Alonso Martínez (Dep. AEGERN) 
Pere Enciso Rodríguez (Dep. Economia aplicada) 
José Luis Gallizo Larraz (Dep. AEGERN) 
Manel Plana Farran (Dep. AEGERN) 
Ramon Saladrigues Solé (Dep. AEGERN) 

 

• COL·LABORADORS 
 
Ferran Baida Pascual (Dep. Medi Ambient i Ciències del Sòl) 
Eduard Cristóbal Fransi (Dep. AEGERN) 
Toni Granollers Saltiveri (Dep. D’Informàtica i Enginyeria Industrial)  

 

• PERSONAL ADMINISTRATIU DE SUPORT 
 
Lourdes Borrell Claveria 
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Activitats realitzades 

 

Cal precisar que l’inici real de les activitats pròpies de la Càtedra és l’any 2013, atès que els primers recursos 
financers provinents del conveni amb el Banc de Santander van arribar a finals de l’exercici de 2012. Tanmateix, 
la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària va organitzar i col·laborar en diverses activitats en la que no 
es requeria finançament o bé en els que el finançament procedia d’un projecte del ministeri sol·licitat 
conjuntament pel Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa i la Càtedra d’Emprenedoria Universitària (el 
projecte finalitzà el 31/12/2012).  

A més, aquesta memòria, corresponent a l’exercici de 2012, és la primera memòria de la càtedra. Això explica 
que no s’indiqui el grau d’assoliment de les activitats planificades respecte als indicadors d’avaluació establerts 
l’any anterior. 

A continuació es detalla una breu descripció de les activitats realitzades durant l’any 2012 en el marc d’actuació 
de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària. 
 

 

• XIII Jornada d’Emprenedors i Innovació: 31 de maig de 2012 
 

Jornada realitzada en homenatge al Dr. Manuel Ruiz González, catedràtic de la UdL, amb la participació com a 
convidat, del Sr. Jordi Robert-Ribes, autor del llibre “Connecting Forward” i expert en networking, amb un gran 
bagatge internacional com a ponent en conferències, tallers a empreses i convencions. 
La Jornada va comptar també amb sessions d’experiències emprenedores i d’innovació impartides per experts 
universitaris i ex-alumnes emprenedors. 
 
L’acte es va realitzar a la Sala de videoconferències de l’Edifici Transfronterer, al Campus de Cappont amb la 
col·laboració del Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals, la 
Facultat de Dret i Economia i el Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa. 
La benvinguda i inauguració va ser a càrrec del Magfc. Sr. Roberto Fernández, rector de la Universitat de Lleida i 
el Sr. Pere Enciso, degà de la Facultat de Dret i Economia. 
 
L’organització va anar a càrrec de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària. 
 
 

• Universitat d’Estiu 2012:  del 23 al 27 de juliol de 2012 
 

En la programació de cursos de la Universitat d’Estiu 2012, es van impartir els següents cursos en l’àmbit de 
l’emprenedoria : 

− Creació i gestió d’empreses. Aprèn a crear la teva pròpia empresa  (45 hores lectives), a càrrec dels 
professors Jose Manuel Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé. 

− Màrqueting 2.0: Guia pràctica per aprofitar els recursos en xarxa per fer negocis avui (20 hores lectives), a 
càrrec del professor Eduard Cristòbal Fransi. 

− Excel per a la gestió econòmica i financera de l’empresa (30 hores lectives), a càrrec dels professors José 
Manuel Alonso Martínez i Ramon Saladrigues. 
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Els cursos es van impartir als espais del Campus de Cappont, a excepció del curs de Creació i gestió d’empreses, 
que es va realitzar a les instal·lacions del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona. 
 
 

• Cicle de conferències - Matins Emprenedors a la UdL: del 17 de setembre al 26 de 
novembre de 2012 

 
L’objectiu d’aquest cicle de conferències és la sensibilització i el foment de la iniciativa i cultura emprenedora en 
l’entorn universitari, així com plantejar a l’estudiantat l’ocupabilitat com a sortida professional. 
Les conferències que es van impartir van ser les següents: 

 

− Soc emprenedor, ho puc ser? A càrrec de Jose Manuel Alonso Martínez, professor UdL. Es va realitzar el dia 
17 de setembre  a la Sala de Juntes de la FDE. 

− De la idea al business plan. A càrrec de Jose Manuel Alonso Martínez, professor UdL. Es va realitzar el 24 de 
setembre a la Sala de Juntes de la FDE. 

− El tècnic de suport a l’emprenedoria, a càrrec de Clara Porta, delegada d’ACC10 a Lleida; Esther Garcia, 
tècnic de la Cambra de Comerç de Lleida, Marta Aguilar delegada de CP’AC a Lleida i, Roger Bosch, Tècnic 
de Promoció i Desenvolupament Local a la Incubadora d’Empreses  d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-
lloc d’Urgell. Es va realitzar l’ 1 d’Octubre a la Sala de Juntes de la FDE. 

− Parcs científics i tecnològics, vivers d’empresa i centres de noves empreses. A càrrec de Josep Clotet , 
director del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari. Es va realitzar el 5 d’octubre  a la seu del PCiTAL a 
Gardeny. 

− Què és el CEEILleida?, a càrrec d’Alex Domínguez i Josep Maria Barrufet, tècnics del CEEILleida. Es va 
realitzar el  19 d’octubre  a la seu del CEEILleida a la Caparrella. 

− La posada en marxa. Marc legal i forma jurídica de l’empresa, a càrrec de M. Cristina Hernández Ruiz, 
Notaria. Es va realitzar el 12 de novembre a la Sala de Juntes de la FDE. 

− "El Business Intelligence a la PiME. Ahir un valor afegit, avui necessari, demà indispensable". A càrrec 
d'Emili Bonilla, director de prevenda del departament de gestió empresarial de SEMIC (SEMIC Business 
Software). Es va realitzar el dia 26 de novembre a la Sala de Juntes de la FDE. 

 
 

• Jornada “Els Emprenedors i el Finançament”:  26 d’octubre de 2012 

 

La Jornada es va centrar en les alternatives de finançament que es posen a disposició dels emprenedors per 
iniciar-se en la seva activitat empresarial i va comptar amb la participació de representats d’entitats de suport a 
l’emprenedoria, com GlobaLleida, Banc de Santander, Lleida Business Angels i del Serveis Territorials d’Empresa 
i Ocupació a Lleida de la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, es van convidar com a ponents a joves emprenedors de Lleida que van exposar els seus casos d’èxit 
en la creació de la seva pròpia empresa.  
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La Jornada va destacar també per la presència del Sr. Ramon Térmens, president del Grup Taurus, que va oferir 
als assistents un repàs de la seva trajectòria emprenedora personal així com de l’empresa a la que representa. 

L’acte, organitzat per la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària es va realitzar a la Sala de Juntes de la 
Facultat de Dret i Economia i es va incloure dintre dels actes que aquesta Facultat realitza en el marc del 25è 
aniversari dels Estudis d’Economia i Empresa. 
 
 

• Jornada “Cooperatives, Societats laborals i Emprenedors socials. Una altra forma de fer 
empresa”: 23 de novembre de 2012 

 

La Jornada es va plantejar amb la intenció d’oferir als assistents la possibilitat de conèixer iniciatives 
empresarials en forma de cooperatives socials i de demostrar com es pot assolir l’èxit combinant empresa i fins 
socials. 

Es van presentar dues experiències d’economia social, l’Olivera, SCCL, de mans del seu director, Carles de 
Ahumado, i La Fageda, SCCL, de mans del seu responsable de comunicació, Albert Riera. 

L’acte va ser organitzat per la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, es va realitzar a la Sala de Juntes 
de la Facultat de Dret i Economia i es va incloure dintre dels actes que aquesta Facultat realitza en el marc del 
25è aniversari dels Estudis d’Economia i Empresa. 

 

 

• Cursos de formació en emprenedoria: del 13 al 18 de desembre de 2012 
 
Un dels objectius de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària és l’organització de cursos gratuïts de 
formació en emprenedoria per a l’estudiantat que vol orientar el seu treball de final de grau a la creació 
d’empreses. Aquests cursos es van obrir, també, al públic general interessat en temes d’emprenedoria. Els 
cursos van ser els següents: 
 

− Comença a emprendre en el Treball de Fi de Grau I: Idees, model de negoci i el pla d’empresa. Professor: 
Jose M. Alonso Martínez. Els dies 13 i 14 de novembre de 2012, al Campus de Cappont. 

− Comença a emprendre en el Treball de Fi de Grau II: Quant he de vendre? A quin preu? A quins costos?. El 
pla econòmic financer. Professor: Ramon Saladrigues Solé. Els dies 20 i 21 de novembre de 2012, al Campus 
de Cappont. 

− Comença a emprendre en el Treball de Fi de Grau III: Marketing 2.0. Professors: Eduard M. Cristóbal Fransi i 
Toni Granollers Saltiveri. Els dies  26 i 27 de novembre de 2012, al Campus de Cappont 

− Creativitat. Professor: Ferran Badia Pascual. Els dies 3 i 4 de desembre de 2012, al Campus de Cappont. 

− El Pla d’empresa orientat al TFG. Professor: Jose Manuel Alonso Martínez. Els dies 11 i 18 de desembre, al 
Campus de Cappont. 

 
L’organització va anar a càrrec de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària conjuntament amb el 
vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa de la UdL. 
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• Jornada  “Desenvolupament de competències per a la ocupabilitat”: 20 de desembre de 
2012 

 

La Jornada es va centrar en com orientar els  Treballs Final de Grau i els Treballs Final de Màster a 
l’emprenedoria i a la creació d’empreses per tal que l’estudiantat pugui desenvolupar el seu propi projecte 
empresarial en l’etapa final dels seus estudis.  

Els ponents foren la Dra. Esther Hormiga , coordinadora del Màster en Creació i Gestió d’Empreses 
Innovaadores i de Base Tecnològica de la UB, el Dr. Carlos Guallarte, director de la Càtedra Bancaja Jóvenes 
Emprendedores de la UAB, el Dr. Pere Segarra, director de la Càtedra Bancaja Jóvenes Emprendedores de la 
URV, els emprenedors Àlex Surroca i Josep Sala, i per part de la UdL van participar  la Dra. Sofia Isus, del grup 
d’investigació COMPETECS, el Dr. Ramon Saladrigues i el sr. Jose M. Alonso, representats de la Câtedra 
Santander d’Emprenedoria Universitària de la UdL, i el Dr. Ferran Badia, vicerector de Planificació, Innovació i 
Empresa. 

L’acte, que es va realitzar a la Sala de videoconferències de l’Edifici Transfronterer, al Campus de Cappont, va ser 
organitzat per la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària conjuntament amb el Vicerectorat 
d’Estudiantat, Postgrau i Formació Continua i l’Institut de Ciències de l’Educació – Centre de Formació Continua 
de la Universitat de Lleida. La jornada va ser retransmesa a les quatre universitats del Campus Iberus. 

 

 

• Projecte ESEM>UdL: Estratègia Emprenedora de la Universitat de Lleida 
 
El Projecte ESEM>UdL: Estratègia Emprenedora de la Universitat de Lleida, finançat pel Ministeri d’Educació, va 
néixer com a pla estratègic en emprenedoria per permetre posicionar a la Universitat de Lleida com un model 
d’universitat emprenedora. 
 
Per assolir aquest objectiu es va plantejar la necessitat d’organitzar i coordinar totes les iniciatives entorn a 
l’emprenedoria sorgides des de els diferents àmbits universitaris i establir la Càtedra Santander d’Emprenedoria 
Universitària com a unitat responsable de la coordinació de les activitats de suport als emprenedors. 
 
Les activitats realitzades en el marc del Projecte ESEM>UdL durant l’any 2013 han consolidat a la Càtedra 
d’Emprenedoria com una estructura sòlida i estable de foment a l’emprenedoria universitària, contribuint a 
equilibrar i sistematitzar les iniciatives aïllades que es desenvolupen en l’àmbit de l’emprenedoria i 
racionalitzant els recursos econòmics i materials posats a disposició del foment de la cultura emprenedora. 
 

 

• 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, màster i les 
pràctiques en empreses. 

 
A la  IX Convocatòria d’Ajuts 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, 
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Ramon Saladrigues Solé. 
 
El finançament rebut ha de permetre al projecte, durant el curs 2012/13, dissenyar una estratègia de foment a 
l’emprenedoria aplicable a tots els centres i a totes les titulacions de la UdL i que es canalitzi a través de la 
promoció, el suport i l’assessorament dels Treballs Final de Grau, Treballs Final de Màster i pràctiques en 
empreses relacionats amb l’emprenedoria, la creació d’empreses i l’ocupabilitat. 
 
La Càtedra d’Emprenedoria col·laborarà en aquest projecte, donant suport i facilitant els recursos necessaris 
per  tirar-lo endavant. 
   

 

• Presentació als centres de l’estratègia emprenedora de la UdL 
 
Durant el mes de setembre de 2012 es van realitzar una sèrie de reunions amb els representants dels diferents 
centres de la UdL per explicar el pla estratègic en emprenedoria definit pel projecte ESEM>UdL i les diferents 
línies d’actuació per a fer-lo efectiu.  
 
Les reunions coordinades per Ferran Badia, vicerector de Planificació, Innovació i Empresa i per la Càtedra 
Santander d’Emprenedoria Universitària, van servir també per presentar als centres la Càtedra d’emprenedoria 
com a dinamitzador i catalitzador de l’emprenedoria a la UdL,  disposada  a treballar conjuntament amb la resta 
d’unitats de la universitat en activitats i actuacions de foment de l’emprenedoria entre l’estudiantat, en la 
generació de coneixement i en oferir recursos útils pels emprenedors. 
 
La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària es posa així a disposició de la comunitat universitària, 
potenciant la transversalitat i sistematitzant les iniciatives aïllades que es desenvolupin a la UdL en relació a 
l’emprenedoria. 
 

 

• Estudi per a l’establiment de l’emprenedoria com a competència transversal de la UdL 
 

En el marc de Projecte ESEM>UdL, s’ha elaborat un estudi que ha partit de la idea de realitzar una sèrie 
d’accions orientades a fomentar l’esperit emprenedor a les aules per crear una cultura emprenedora amb 
l’objectiu de millorar el nivell competencial de l’estudiantat i facilitar el procés emprenedor. 
 
Seguint aquesta línia d’actuació s’ha fet un anàlisi de les planificacions existents en els plans d’estudis de totes 
les titulacions que s’imparteixen a la UdL per veure com es pot encaixar i desenvolupar la competència en 
emprenedoria, detectant aquelles matèries i assignatures on l’estudiantat la pugui treballar, sigui quina sigui la 
seva àrea de coneixement. 
 
 
 
 

• Relacions interuniversitàries 
 

- GlobaLleida 
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A través dels representants de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, la Universitat de 
Lleida participa activament en les activitats que s’organitzen des de GlobaLleida en el foment de 
l’emprenedoria i l’ocupació, en el suport a la innovació i la competitivitat i en l’ impuls de la projecció 
exterior del territori. 

Es mantenen contactes constants per aprofitar tots els recursos disponibles i aconseguir impulsar 
projectes conjunts amb la finalitat de contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i territorial 
en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida. 

En particular hi ha obertes línies de col·laboració entre la Càtedra Santander d’Emprenedoria 
Universitària i GlobaLleida en els següents àmbits: 

• Assessorament a la creació d’empreses 

• Concursos i premis de foment de l’emprenedoria 

• Organització de jornades, tallers i conferències 

• Pràctiques dels alumnes a les empreses en incubació i a les entitats de promoció 
econòmica. 

 
- Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU) 

El director i el coordinador de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària representen a la 
Universitat de Lleida a la XEU, una iniciativa que reuneix a les universitats catalanes per dur a terme, de 
manera coordinada, accions de foment a l’emprenedoria amb l’objectiu de contribuir a generar i 
detectar el talent emprenedor, la creació de vocació empresarial entre la comunitat universitària, la 
creació d’idees innovadores i la consolidació d’iniciatives empresarials. 

Periòdicament es convoquen reunions per impulsar vincles de col·laboració per a la valorització de 
l’emprenedoria universitària i per fomentar els vincles territorials i les relacions entre universitats i 
empreses. 

Entre les activitats de recerca i divulgació de la XEU remarquem la creació de l’Observatori 
d’Emprenedoria Universitària (OBSEU) que pretén mesurar l’activitat emprenedora a les universitats 
públiques catalanes. L’OBSEU elabora anualment un resum executiu amb els resultats més rellevants 
entorn a l’emprenedoria universitària i on la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, participa 
activament en la recollida i gestió de la informació. 

 

- Programa Catalunya Emprèn, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i coordinat pel 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

Ramon Saladrigues Solé, director de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, és el 
representat de la Universitat de Lleida en el programa Catalunya Empren. Aquest programa pretén 
fomentar l’esperit emprenedor i donar suport a la creació d’empreses per mitjà de l’habilitació de 
xarxes de suport a l’iniciativa empresarial i l’autoocupació o la creació d’instruments de suport a 
empreses d’alt potencial de creixement. 

 

 

• Participació en jurat de premis 
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La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària és cridada a participar en la coorganització i/o en el jurat de 
premis i concursos. Durant el 2012 s’ha participat en: 

 

- Premis de la Jove Cambra de Lleida “1res Guardons Lleidatans”: acte celebrat el 6 de desembre de 
2011 amb la participació com a jurat del professor Ramon Saladrigues Solé, director de la Càtedra. 
Aquests premis pretenen reconèixer una generació de joves que amb esforç i constància creen 
benestar a la societat i contribueixen al desenvolupament econòmic, social o científic de les Terres de 
Lleida.  
 

- Concurs idea UdL: La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària va participar tant en el jurat del 
concurs com en la formació adreçada als concursants. L’objectiu del concurs és fomentar la creació 
d’empreses promogudes per estudiants, titulats o investigadors en formació de la UdL i animar aquests 
col·lectius a aplicar els coneixements obtinguts en la seva etapa de formació universitària en el 
desenvolupament  de productes i/o serveis amb la possibilitat de ser explotats comercialment. 
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Activitats de divulgació realitzades 
 

La Càtedra d’Emprenedoria Universitària no va disposar de pressupost propi fins a finals de l’any 2012 per la 
qual cosa no va poder destinar recursos a tasques de divulgació. Tot i això, es va poder fer difusió de la seva 

activitat a través de publicacions com el Butlletí InfoEmprèn o la pàgina web institucional de la UdL. 

Les relacions amb entitats i institucions externes a la Universitat constitueixen una part molt important de 
l’activitat de la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària. El contacte amb diferents institucions de 
promoció econòmica, l’Administració, xarxes d’emprenedors, centres d’innovació i centres finançadors, 
enforteixen l’activitat que la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària desenvoluparà en la promoció de 
la cultura emprenedora i la sensibilització. 

Per tot això, esdevé rellevant les participacions actives que els membres de la càtedra, en representació seva, o 
en representació de la càtedra, han tingut en diferents programes de suport a l’emprenedoria i en contactes 
que mantenen amb altres universitats, entitats públiques i entitats privades de foment i suport a 
l’emprenedoria. 

Hi ha participació amb entitats com les següents: 

− Ajuntament de Lleida. Regidoria de Promoció Econòmica i Treball 

− Cambra de Comerç i Indústria de Lleida 

− Cambra de Comerç de Tàrrega 

− GlobaLleida 

− Xarxa Emprenedoria Universitària 

− Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida 

− ACC1Ó 

− Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 

 
En la mesura que, a partir de 2013, la càtedra comença a funcionar amb tota normalitat, les col·laboracions 
amb les entitats esmentades seran definides i divulgades, a tots els efectes, com a col·laboracions de la Càtedra 
Santander d’Emprenedoria Universitària. 
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Annex I: Fotografies activitats organitzades 
 

• Jornada “Els Emprenedors i el Finançament”:  26 d’octubre de 2012 
 

 
 

• XIII Jornada d’Emprenedors i Innovació: 31 de maig de 2012 
 

 



 

Informe anual càtedres UdL 

 

Càtedra: Càtedra Santander 

                                                             d’Emprenedoria 

                                                                       Universitària 

 
                                                                     Període de l’informe:  2012 

 

 

13 

 

 

• Cicle de conferències - Matins Emprenedors a la UdL:  
 
Visita al CEEILleida (oct2012) 

 
 

        Conferència El Business Intelligent a la Pyme (nov2012) 
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Assistents al cicle de conferències 

 


