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Equip humà 
 
− DIRECCIÓ 
 
Fins a 06/01/2020: 
Ramon Saladrigues Solé, doctor en Economia. 
 
A partir del 07/01/2020: 
Jose Manuel Alonso Martínez, professor col·laborador permanent del Departament 
d’Administració d’Empreses. 
 
− 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 Banco 
de Santander. La comissió de seguiment es reunirà anualment. 
 
− MEMBRES ADSCRITS 
 
Jose Manuel Alonso Martínez, professor col·laborador permanent (Departament d’ 
Administració d’Empreses). Coordinador fins a 06/01/2020. 
Josep Maria Barrufet Olivart, professor associat (Departament d’ Administració d’Empreses) i 
assessor de creació d’empreses del CEEI-Lleida- GlobaLleida. 
 
− EQUIP D’INVESTIGACIÓ 

 
Rafael Allepuz Capdevila (Departament d’Economia Aplicada). 
Jose Manuel Alonso Martínez (Departament d’Administració d’Empreses). 
Pere Enciso Rodríguez (Departament d’Economia Aplicada). 
José Luis Gallizo Larraz (Departament d’Administració d’Empreses). 
Manel Plana Farran (Departament d’Administració d’Empreses). 
Mercè Sala Ríos (Departament d’Economia Aplicada). 
Ramon Saladrigues Solé (Departament d’Administració d’Empreses). 
 
− COL·LABORADORS 
 
Ferran Badia Pascual (Departament Medi Ambient i Ciències del Sòl). 
Eduard Cristóbal Fransi (Departament d’Administració d’Empreses). 
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Toni Granollers Saltiveri (Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial) . 
Anna Vendrell Vilanova (Departament d’Administració d’Empreses). 
Maria Jesús Gómez (Departament d’Economia Aplicada). 
 
− PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT 
 
Lourdes Borrell Claveria. 
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Activitats realitzades 
 
JORNADES: 
 
XXI Jornades d’Emprenedoria i Innovació 
27 de novembre de 2020 
Format online a través de videoconferència 
 
En el marc de les Jornades d’Emprenedoria i Innovació que anualment organitza la Càtedra, es 
va realitzar la Jornada Endavant, emprèn amb talent, impulsada per GlobaLleida.  
 
L’objectiu principal de la Jornada és oferir als assistents un espai on escoltar experts del món 
econòmic, universitari i empresarial amb conferències i taules rodones, i conèixer experiències 
emprenedores en la veu dels seus protagonistes. 
 
Aquesta vint-i-unena edició de la Jornada es va adaptar a la situació de la pandèmia i mesures 
de restriccions de les activitats presencials a la UdL. Es va celebrar en format online, a través de 
videoconferència, i va comptar amb una conferència principal a càrrec de Juan Carlos Cubeiro, 
expert internacional en lideratge i transformació digital, sota el títol “Lideratge i emprenedoria. 
De la transformació digital a la transformació humanista”. Seguidament, es va impartir una taula 
rodona, moderada per Josep M. Valero, gestor de projectes de transformació digital a Nestlé, 
inversor i assessor de start ups, que va donar pas a les intervencions de Dídac Merino, soci 
fundador de Masqueit Smart Acces, Marta Duran, Directora de INGAMEVR (INGroup) i Marta 
Domènech, gerent d’Hotels Priorat, SL. 
 
 

 
Imatge de l’inici de la Jornada 
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Imatge de Montse Rué, vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, i de Oriol Oró, conseller delegat de GlobaLleida, en 

un moment de la presentació de la Jornada 
 
 
 
FORMACIÓ: 
 
Sessions formatives del Programa de Suport al TFG i TFM vinculats a l’emprenedoria 
Febrer-Maig de 2020 
Format presencial i online a través de videoconferència 
 
Les sessions formatives del Programa de Suport al TFG i TFM vinculats a l’emprenedoria 
pretenen donar als alumnes que s’adscriuen al programa una formació orientativa adreçada a 
resoldre dubtes i guiar-los en la redacció del seu pla d’empresa. 
 
Les sessions les duen a terme els membres de l’equip de la Càtedra amb la col·laboració en 
àmbits específics de professionals del sector privat que aporten la seva experiència i 
coneixement. 
 
En aquesta edició es va poder fer part de la formació presencial, al mes de febrer, i la resta en 
format online a través de videoconferència, degut a la pandèmia. 
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Imatges d’una de les sessions impartida per Jose M. Alonso, director de la Càtedra 

 
 

 
Imatges d’una de les sessions de tutories online impartida per Jose M. Alonso, director de la Càtedra 

 
 

 
 
 
CONFERÈNCIES: 
 
Hoy Voy, l’autoescola: com innovar en un sector tan tradicional combinant disseny i 
tecnologia 
13 de febrer de 2020 
Campus de Cappont 
 
La Càtedra, dins del programa de les Jornades d’Emprenedoria i Innovació, va organitzar al mes 
de febrer la conferència “Hoy Voy, l’autoescola: com innovar en un sector tan tradicional 
combinant disseny i tecnologia” a càrrec de Carlos Duran, CEO i fundador de l’autoescola Hoy 
Voy. 
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Carlos Duran va explicar als assistents i repassar tota la seva trajectòria com a emprenedor, des 
dels seus inicis, i l’evolució d'Hoy Voy, que a dia d’avui compta amb una trentena d’autoescoles 
i més de 300 treballadors. 
 
Aquesta va ser la primera de les conferències de la dinovena edició de les Jornades 
d’Emprenedoria i innovació, que inicialment comptava amb una programació de 2 conferències 
al mes de març, però que a causa de l’Estat d’Alarma i la situació de pandèmia, es van haver de 
cancel·lar. 
 

 
Imatge d’un moment de la conferència de Carlos Duran 

 
 
CONCURSOS: 
 
Premis Iberus-CLH Emprende 2020 
Juliol-Novembre 2020 
 
El programa de Premis a l’Emprenedoria del Campus Iberus - CLH, organitzat per les universitats 
que formen part de Campus Iberus, s’organitza amb l’objectiu de fomentar l’esperit 
emprenedor mitjançant el reconeixement de la generació d’empreses per part de l’alumnat, 
titulats/es, personal d’administració i serveis i personal docent i investigador de les universitats 
que pertanyen al Campus Iberus. 
 
La Càtedra va participar en el procés de difusió, captació de participants, seguiment de les 
candidatures i va formar part del tribunal en la selecció dels projectes premiats.  
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Aquesta edició dels premis es va adaptar a les circumstàncies de la pandèmia, i es van realitzar 
en modalitat totalment online. 
 
Un projecte presentat per la UdL i defensat per Álex Ceron, llicenciat en Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport, i Màster en Gestió Deportiva a la UdL,  va superar totes les fases del concurs i 
va quedar finalista de la modalitat d’idea de negoci. 
 
 

                             
 

El director de la Càtedra, Jose M. Alonso, va ser l’encarregat de  lliurar el primer premi de la modalitat Idea de 
Negoci 

 

                              
 

Foto de grup amb els  finalistes als Premis Emprenedoria Campus Iberus- CLH 
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Concurs Idea-UdL-ODS, d’idees de negoci innovadores per a l’assoliment dels ODS 
Desembre 2019 – Novembre 2020 
 
El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat,  el Vicerectorat de Transferència i Foment de la 
Innovació, la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, GLOBALleida i el Consell Social 
de la UdL van llançar la convocatòria del Concurs Idea-UdL-ODS, d’idees de negoci innovadores 
per a l’assoliment dels ODS, que es va dur a terme durant el primer semestre del 2020. 
 
L’objectiu del concurs és detectar idees de negoci per impulsar la creació d’empreses 
innovadores i/o basades en coneixement tecnològic promogudes per estudiants, graduats/des 
o personal investigador en formació, amb la finalitat de fer realitat els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) continguts en l’Agenda 2030. 
 
Donada la situació de pandèmia al 2020, es van haver de postposar tots els terminis programats 
pel concurs, i es va combinar la part formativa que va ser presencial al mes de febrer, amb la 
part de tutoria de projectes i acte del tribunal que es va fer en modalitat online. 
 
 

 
 

 
Foto d’una de les sessions formatives del concurs al mes de febrer, impartida per Jose M. Alonso, director de la 

Càtedra 
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Imatges de la reunió del tribunal, format per representació dels promotors del concurs 

 
 
 

 
Foto de grup dels premiats i les autoritats 

 
 
Premi a la millor idea innovadora – Accel&Grow 
Setembre 2020 
 
Es reprenen els contactes amb la Mútua dels Enginyers i l’Escola Politècnica Superior per 
l’organització d’uns premis a la millor idea innovadora liderada per enginyers, impulsats per 
Accel&Grow, acceleradora de startups de base tecnològica. Aquesta iniciativa, prevista pel 
primer semestre de 2020, es va postposar degut a la pandèmia. 
 
Accel&Grow oferirà uns tallers, formació i tutories a les millors idees finalistes, d’entre les quals 
se’n seleccionarà una com a guanyadora, que s’endurà un premi econòmic i mentories amb 
l’equip de mentors d’Accelgrow.  
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Un cop definit el programa durant el segon semestre del 2020, es va acordar que les accions 
s’engegarien al primer semestre del 2021. 
 
 

 
 

 

 
Imatge d’una de les reunions amb representants de la Mútua d’Enginyers, Accel&Grow i l’EPS 
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Programa EXPLORER per a joves amb solucions 
Setembre 2020 – Abril 2021 
 
El Programa EXPLORER per a joves amb solucions, organitzat pel Centro Internacional de 
Santander Emprendimiento (CISE) amb el mecenatge del Banco Santander, és un programa per 
a l’impuls i el talent jove i l’esperit emprenedor adreçat a joves d’entre 18 i 31 anys, que els 
ofereix durant les 12 setmanes que dura el programa suport, formació i assessorament per 
treballar i validar les seves idees i projectes de negoci. 
 
La Universitat de Lleida participa com a centre local col·laborador juntament amb l’Institut 
Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de l’Ajuntament de Lleida, i promou l’EXPLORER Lleida. 
 
La Càtedra coordina totes les accions que es duen a terme a l’EXPLORER Lleida de la UdL, des 
del procés de difusió i selecció previ, al seguiment i dinamització de les sessions que 
s’imparteixen, tutorització i gestió dels projectes,  i organització de la fase final del tribunal. 
 
Al setembre del 2020 es va llançar la convocatòria Explorer, joves amb solucions per l’edició 
2021 amb l’inici de la difusió del programa a través de mailing i xarxes socials, i la selecció i 
entrevistes als aspirants a participar al programa. 
 
Totes les activitats del programa, que per l’edició 2021 es realitzaran en modalitat online a 
través de la plataforma Claned, començaran a finals de gener del 2021. 
 

 
Reunió de coordinadors del programa Explorer, del 19 de novembre de 2020 
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Sessió de formació pels coordinadors del programa Explorer, del 10 de desembre de 2020 

 
 
 
 

SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA CREACIÓ D’EMPRESES: 
Gener-Desembre de 2020 
 
El servei d’assessorament a la creació d’empreses que es presta des de la Càtedra pretén 
incentivar la creació d’empreses per part dels membres de la comunitat universitària. S’ofereix 
un assessorament inicial de suport en el desenvolupament de la idea de negoci i elaboració del 
Pla d’Empresa, sessions de networking i xarxes de relacions, i acompanyament en els primers 
anys de vida de l’empresa. 
 
El servei d’assessorament el realitzen els membres de l’equip de la Càtedra en funció de la seva 
especialitat i en reunions que es programen periòdicament per tal de fer un seguiment dels 
projectes. 
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Activitats de divulgació realitzades 
 
Formació:  Innovació, creativitat i lideratge per a l’ús empresarial 
Novembre 2020. Mollerussa 
 
Per mitjà d’aquesta col·laboració entre Universitat de Lleida, a través de l’Institut de Ciències de 
l’Educació, i la col·laboració de la Càtedra, es pretén introduir als alumnes dels instituts on es 
cursen certes especialitats de la Formació Professional un marc teòric sobre la emprenedoria, 
innovació, creativitat i lideratge per a l'ús empresarial i dotar d’eines pràctiques per a poder 
potenciar aquestes competències. 
 
El coordinador de la Càtedra, Jose M. Alonso, va realitzar una xerrada a uns grups d’alumnes de 
l’INS Mollerussa i alumnes de l’INS Caparrella  per introduir-los en el món emprenedor, en 
aspectes com la innovació i la creativitat per tal de fomentar la iniciativa emprenedora i el 
lideratge per a l’ús empresarial. 
 
 
 
Entrevista ràdio UA1  
Novembre 2020. Lleida 
 
Participació en el programa de ràdio UA1, prèvia la Jornada Endavant del dia 27 de novembre, 
on Jose M. Alonso, director de la Càtedra, va parlar sobre emprenedoria i universitats, i les 
activitats que es fan pel foment de la iniciativa emprenedora tant a la UdL com a la resta del 
territori. 
 

  
Foto dels intervinents a l’entrevista a UA1 Ràdio 
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Emprenedoria de pel·lícula 
Novembre 2020 
Format online, a través de videoconferència 
 
Col·laboració amb l’Equip ICE implementació de l’emprenedoria a l’FP de la UdL en la elaboració 
d’una activitat adreçada tant al professorat d’FP de la demarcació de Lleida com a alumnat sota 
el títol “Emprenedoria de pel·lícula”, on Jose M. Alonso, director de la Càtedra, va impartir la 
ponència “El cinema: una eina per a l’aprenentatge en emprenedoria”. 
 
 
 

 
Cartell informatiu de l’activitat Emprenedoria de pel·lícula 
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Reunió de treball per organitzar l’activitat 

 
 
Jornada d’Orientació Professional a la FDET 
Desembre 2020 
 
La Facultat de Dret, Economia i Turisme va organitzar al mes de desembre una jornada en format 
virtual d’orientació professional adreçada a l’estudiantat del Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses i Dobles Graus en la qual van convidar a la Càtedra per explicar als futurs graduats i 
graduades les opcions d’emprendre com a sortida professional un cop hagin finalitzat els seus 
estudis. 
 

 
Intervenció de Jose M. Alonso, director de la Càtedra 
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ALTRES ACTIVITATS: 
 
- Assistència com a convidats a les VIII Jornades de Turisme de la UdL, sota el títol Noves 
Tecnologies Aplicades al Turisme, celebrades el 27 de febrer de 2020  a la UdL. 
 

                                  
Imatge de la Jornada i díptic informatiu 

 
 
- Col·laboració en l’organització i assistència a la Trobada “Als autònoms ens va la canya” 
organitzada per Autònoms PIMEC Lleida. El director de la Càtedra, Jose M. Alonso, col·labora 
amb PIMEC Lleida com a representant de la UdL en activitats que aquesta entitat organitza 
adreçades al col·lectiu d’emprenedors i autònoms del territori. 
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Imatge de la presentació del projecte d’Autònoms PIMEC a Lleida el 17 de febrer de 2020 

 

 
Imatge de la iniciativa “Als autònoms ens va la canya” organitzada per Autònoms PIMEC el 5 de març de 2020 

 
 

- Participació a la reunió telemàtica organitzada pel CEEILleida amb l’autora mexicana del llibre 
“Emprendedor divergente” Marce Ramírez. En aquesta reunió va participar el director de la 
Càtedra, Jose M. Alonso, juntament amb el diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida, Carles Gibert, el director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, 
Ramon Boixadera, i el director del CEEILleida, Antoni Piñol. 
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Una imatge on es capta un moment de la reunió,  celebrada el 6 de juliol del 2020 

 
- Participació com a membres del jurat i tutors de projectes emprenedors de Jose Manuel 
Alonso, director de la Càtedra i Josep M. Barrufet, professor de l’equip adscrit a la Càtedra, en 
la convocatòria OnCampus 2020 impulsada per The Collider.  
 
On Campus és un programa de captació de projectes tecnològic dins del marc de col·laboració 
entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i The Collider 
que pretén connectar el talent tecnològic i els projectes innovadors amb la industria del territori 
català per generar potencials col·laboracions a la vegada que es pretén fomentar la cultura 
emprenedora dels membres de les entitats de recerca participants. Aquesta iniciativa compta 
amb el suport i coordinació de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària i CERCA que representen 
a les principals universitats i centres de recerca de Catalunya. 
 

 
Pantalla informativa del programa OnCampus 
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Reunió per videoconferència del dia 10 de setembre de 2020 

 
 
− Participació en l’organització del III Workshop online sobre investigación en 

emprendimiento impulsat per les universitats que formen part del Campus Iberus que es 
va dur a terme el 13 de novembre de 2020.  
 
En aquest workshop es van presentar estudis de dos doctorands de la UdL assessorats per 
la Càtedra: “Venture capital investments and healthcare sector growth: A panel data 
analysis of Europe” del doctorand Fauna Atta Frimpong i “Moderating effect of gender on 
entrepreneurial education and role models” del doctorand Kwaku Amofah. 
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