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www.aplleida.com #PremisApLleida2018

BENVINGUDES I BENVINGUTS A LA 12a EDICIÓ
DELS PREMIS AP!

Ap! Lleida - Associació Professional d’Empresàries respon a
un canvi evolutiu de la fins ara
anomenada Funde. Un canvi que pretén donar resposta
a la realitat actual de la societat en què vivim. D’aquesta
manera, ens posicionem com
una associació dinàmica i amb
més força que mai. Representem el teixit empresarial femení
de les terres de Lleida, més de
120 sòcies de diferents perfils i
sectors empresarials, amb abast
local i internacional. Dones amb
empenta, perseverants en la
consecució dels seus somnis,
compromeses i fermes en les inquietuds que les mouen a fer
cada dia un pas endavant
Defensem la igualtat d’oportunitats en l’àmbit professional,
així com la corresponsabilitat.
Compartim experiències i creem
xarxa mitjançant la cooperació
i la col·laboració.

Amb la celebració dels Premis
Ap! dinamitzem la projecció
de la dona empresària, directiva, professional i emprenedora de Lleida arreu del país.
Dinamitzem l’esport en femení,
la cultura, la recerca, l’apoderament, sectors en què la dona
està infrarepresentada, entre
d’altres. Però també tenim en
compte empreses que treballen
la igualtat, perquè aquesta no
és tan sols una tasca de dones:
és una tasca de tots.
A totes les persones que assistiu
als Premis, a l’administració pública que ens dona suport, a les
entitats privades que confien en
nosaltres i, sobretot, a totes les
sòcies d’Ap!, us agraïm enormement que avui ens acompanyeu.
Donem l’enhorabona a les premiades d’aquesta edició, totes
les quals són el nostre motor i
font d’inspiració.
Junta Directiva Ap! Lleida

AGRAÏMENTS

Ap! Lleida agraeix el suport i la col·laboració
de les entitats públiques i empreses privades
que, any rere any, fan possible la celebració
dels Premis Ap! (Premis Funde fins ara).
I, en especial, volem expressar la nostra gratitud
a totes les sòcies que feu d’Ap! Lleida l’associació professional d’empresàries referent a les
nostres terres.
Els premis s’han consolidat com els ambaixadors, arreu, de la vostra vàlua i professionalitat,
i tenim el compromís de vetllar perquè segueixin
sent un exemple de reconeixement de l’esforç i
la superació de l’apoderament en femení.
AP! Lleida
Rambla Ferran, 8 (seu Pimec Lleida)
25007 LLEIDA
A/e: ap@aplleida.com
www.aplleida.com

El foc no ens
esborrarà
els Somriures!
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CATEGORIA

IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN L’ÀMBIT LABORAL I
CONCILIACIÓ FAMILIAR I PERSONAL

CLÍNICA NEXUS

Fundada el 1996 pel Dr. Pinós, Nexus esdevé
un referent en l’àmbit de la medicina estètica a
Lleida. L’any 2002, Montse Monjo, amb un 50%
de l’accionariat, és nomenada directora gerent.
El 2005 s’implementa el pla d’actuació intern
per la igualtat d’oportunitats, i el 2006, amb el
primer embaràs a l’equip, es fomenta la conciliació familiar i laboral, cosa que propicia que,
el 2008, s’iniciï el servei de cangur durant el
tractament per a clientes que són mares.
Pel que fa a polítiques d’igualtat, destaca el fet
que el 100% dels càrrecs de responsabilitat són
ocupats per dones, així com la igualtat retributiva per categoria professional, entre altres aspectes. En conciliació, cal esmentar l’adaptació
d’horaris per a les mares treballadores, de 9 a
16 h, la compensació horària amb dies festius,
facilitats per baixes, compactacions de lactància, etc. Els valors de Nexus es resumeixen en les
paraules de Montse Monjo: “Com a dona, com a
empresària, com a treballadora i com a qui sap
si futura mare, vull que la meva empresa sigui un
exemple en l’àmbit de la igualtat i la conciliació.”

fjc
#Igualtatoportunitats #PremisApLleida2018

Recull el premi
Montse Monjo
Directora gerent de Nexus

Lliura el premi
Sara Mestres
Regidora de Seguretat Ciutadana
i les Polítiques per al Civisme i la
Igualtat. Ajuntament de Lleida
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CATEGORIA

PLANIFICACIÓ, ADAPTACIÓ, ESTRATÈGIA, INNOVACIÓ
I EXPORTACIÓ

Deliberry és una empresa del Grup Antai, fundada per Gerard Olivé i Miguel Vicente. Es
defineix com el “marketplace d’alimentació” a
Espanya. Segons expliquen, els mamashopper i
papashoppers de Deliberry, literalment, “et fan
la compra” allà on la sol·licitis en la teva comanda (més de 30 establiments), escollint amb
gran cura els productes frescos, i te la porten
a casa al cap d’una hora! Alhora, l’empresa
compleix una gran tasca en contractar persones en risc d’exclusió social.

DELIBERRY

Amb un acurat pla estratègic i d’internacionalització, ens honora que, entre els prestigiosos premis i reconeixements que ha rebut
aquesta innovadora start-up, hi hagi l’Ap! de
Planificació, Adaptació, Estratègia, Innovació
i Exportació.

fjc
#Planificacióiestratègia #PremisApLleida2018

Recull el premi
Gemma Sorigué
CEO i cofundadora de Deliberry

Lliura el premi
Il·lm. Sr. Fèlix Larrosa
Alcalde de l’Ajuntament de Lleida
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CATEGORIA

A LA MILLOR EMPRESÀRIA AGROALIMENTÀRIA

SRA. MÒNICA ROSSELLÓ

Aromes de Can Rosselló és horta de Lleida...
i lavanda. És empresa familiar. És proximitat i
responsabilitat social. Elabora de forma artesana oli essencial de lavanda i flor seca per
a la venda al detall i per a l’elaboració de
subproductes d’aromateràpia, de benestar i
fins i tot gastronòmics —cervesa de lavanda o
magdalenes artesanes— a través de productors externs. L’empresa adreça la seva activitat
als sectors cultural, gastronòmic, lúdic i formatiu, i ofereix l’oportunitat especialíssima de
gaudir de la floració de la lavanda al camp i
al territori lleidatà.
La seva proposta de valor són els pilars del
seu producte: de qualitat i ecològic, innovador, artesà i de proximitat.
Essència de projectes frescos i plens de futur
amb aroma de la nostra terra.

fjc
#Agroalimentària #PremisApLleida2018

Recull el premi
Sra. Mònica Rosselló
Gerent d’Aromes Can Rosselló

Lliura el premi
Sra. Carme Castelló
Coordinadora de la seu territorial de
Lleida de l’Institut Català de les Dones.
Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya
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CATEGORIA

A LA MILLOR EMPRESÀRIA DE COMERÇ O RESTAURACIÓ

Una cullera, una forquilla i un ganivet arrelats
a la terra com si fossin tres arbres és el símbol del restaurant La Boscana, i també de la
família Castanyé Daniel, de la natura i de la
gastronomia, que són les bases on s’assenta el
seu exitós negoci familiar.

SRA. ROSER DANIEL VERDENY

Roser Daniel no és només el nucli d’una empresa familiar d’èxit i referent en la restauració,
sinó també l’ànima del Resquitx i La Boscana,
i un exemple de treball, dedicació i educació
en l’amor per la família i la gastronomia. L’èxit
la manté senzilla, lluitadora i emprenedora, tal
com saben els seus tres fills i tothom qui la coneix. Tal com ha rebut el seu merescudíssim Ap!
en reconeixement d’una incessable i necessària
tasca.

fjc
#Comerç #PremisApLleida2018

Recull el premi
Sra. Roser Daniel Verdeny
Propietària dels restaurants Resquitx i
La Boscana

Lliura el premi
Sr. Joan Santacana
Director dels Serveis Territorials de
Treball, Afers Socials i Famílies
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CATEGORIA

A LA DIRECTIVA DE L’ANY
Premi “ex aequo” per decisió unànime i excepcional del Tribunal dels Premis Ap! Lleida

DRA. CANDELA CALLE
RODRÍGUEZ

Llicenciada en medicina i cirurgia i diplomada en alta direcció d’empreses, Candela Calle
Rodríguez compta amb una exitosa carrera, i
ha deixat empremta en tots els llocs que ha
liderat. Actualment és directora general de
l’Institut Català d’Oncologia. Experta en reenginyeria organitzativa, disseny i implementació de nous projectes, i gran defensora del
treball en equip, de la innovació transversal
en la cultura organitzativa i de la RSC, ha fet
de la transformació del model sanitari, que ha
basat en la qualitat i l’eficiència, un dels trets
distintius del seu reconegut lideratge. Sobre
aquests fonaments ha desenvolupat amb èxit
el model de gestió proactiva de l’ICO.
És membre de diferents patronats i consells
d’administració i es manté activa en l’àmbit
docent i acadèmic. Impulsora dels valors, l’ètica personal i professional i la “reflexió estratègica”, la Dra. Calle exemplifica amb resultats
replets de la seva empremta un lideratge exercit amb consciència, seny i sentits.

fjc
#Directivaany #PremisApLleida2018

Recull el premi
Dra. Candela Calle
Directora general de l’Institut Català
d’Oncologia

Lliura el premi
Sra. Laura Sánchez
Presidenta d’Ap! Lleida

5

CATEGORIA

A LA DIRECTIVA DE L’ANY
Premi “ex aequo”, per decisió unànime i excepcional del Tribunal dels Premis Ap! Lleida

Marimar Laveda és directora general de Qatar Airways per Espanya i Portugal. La seva
passió per conèixer el món i les cultures i la
seva formació (és llicenciada en dret i màster en màrqueting per l’ISM i parla cinc idiomes) casen a la perfecció amb la seva tasca
de lideratge a l’aerolínia qatariana, en què
acumula 14 anys aportant valor i dirigint una
àrea d’important creixement. La seva incorporació ha anat acompanyada de l’objectiu
d’implantar amb èxit Qatar Airways en diferents mercats, darrerament al català i l’espanyol, i d’impulsar els vols a l’Orient Mitjà i a
Àsia, dels quals Qatar Airways va ser pionera.

SRA. MARIMAR LAVEDA

La lleidatana més internacional dels Ap! 2018
destaca, a més, per la seva faceta humanitària.

fjc
#Directivaany #PremisApLleida2018

Recull el premi
Sra. Marimar Laveda
Directora general de Qatar Airways
per Espanya i Portugal

Lliura el premi
Sra. Immaculada Riera
Directora general de la Cambra de
Comerç d’Espanya
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CATEGORIA
		

AL MITJÀ DE COMUNICACIÓ, COMUNICADORA,
PERIODISTA O PROGRAMA QUE HAGI CONTRIBUÏT A MOSTRAR LA
REALITAT ECONÒMICA I SOCIAL FEMENINA

GRUP SEGRE

Grup Segre engloba diferents mitjans de comunicació de referència a la nostra província.
Ha donat veu al món de la dona des dels seus
inicis, tant en l’àmbit intern i de recursos humans
com des del punt de vista de la comunicació i
la visió externa.
La figura i la presència femenina destaca en
tots els departaments, en l’àmbit de la gestió i
el lideratge i en premsa i televisió.
Més enllà de la representativitat i la gestió i
la direcció femenines, destaquen accions i
programes concrets, com la secció En veu de
dona, del programa de Santi Roig, o la secció de l’esport minoritari i femení del programa
Cafeïna.
Pel que fa a la premsa escrita, són recurrents les
referències al paper de la dona, i, en aquest
sentit, destaca un reportatge recent, La mare
també juga, en què es posen en relleu les dificultats de les mares a l’hora de practicar un
esport de manera professional.
Cada 8 de Març es fa una radiografia de
la figura de la dona en els diferents sectors
laborals, socials o polítics, tenint especial cura
a mostrar aquelles realitats on la dona encara
rep un tracte desigual o fins i tot és objecte de
marginació o maltractament.

fjc
Recull el premi
Sr. Santi Roig
Director de Lleida TV. Grup Segre

Lliura el premi
Sr. Jaume Saltó
President Pimec Lleida

#Comunicació #PremisApLleida2018

7

CATEGORIA

A LA MILLOR ESPORTISTA INDIVIDUAL O EQUIP

Amb només 18 anys, l’Ares ja compta amb una
trajectòria esportiva important.

SRA. ARES LAHOZ

Natural de Mollerussa (Lleida), apassionada
dels esports en general, s’ha dedicat bàsicament a la gimnàstica rítmica, al patinatge artístic i, des de fa 3 anys, i de manera professional,
a l’automobilisme en la modalitat de l’autocròs.
Va començar a córrer a l’edat de 15 anys i va
ser l’única noia participant en el carcròs júnior
i en el professional. En la seva estrena va fer
podi, i va deixar així empremta en la història
de l’autocròs espanyol com la noia més jove
que hi pujava.
Actualment és l’única dona que participa en el
Campionat d’Espanya, i va guanyar la primera
cursa en què va participar. També participa
en l’europeu d’autocròs, en la categoria junior
buggy, en què corre en circuits de terra amb
fang i pols, i en la majoria de casos, també
amb salts. En aquest campionat, la proporció
de dones és igualment minoritària.
La premsa escrita no només ha destacat la
seva participació en un esport majoritàriament
d’homes, sinó també les seves fites.

fjc
#Esportista #PremisApLleida2018

Recull el premi
Sra. Ares Lahoz
Corredora i campiona d’autocròs

Lliura el premi
Ignasi Fanlo
La Caixa
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CATEGORIA

A L’ACTIVITAT ARTÍSTICA O CULTURAL MÉS REPRESENTATIVA

SRA. LOURDES RIERA

Nascuda a Anya (Artesa de Segre-Lleida),
Lourdes Riera se’n va anar de jove, amb la família, a viure a l’Aragó, si bé conserva el nom
de la casa dels seus avantpassats, Caelles,
amb què signa les seves obres. Va iniciar els
estudis a l’Escola d’Arts de Terol, on va tenir el
primer contacte amb el món de la ceràmica,
que la fascina, i va ser allà on es va adonar
que aquest era, des de sempre, un material
molt unit a ella, per la infància viscuda al poble. El primer taller l’instal·la a Anya a principis dels vuitanta i, posteriorment, el trasllada
a Saragossa. Avui és una reconeguda artista
ceramista en l’àmbit internacional. S’inspira en
la natura com a font inesgotable, de la qual
extreu la força i la bellesa, que transforma en
obra d’art. És membre de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica (Ginebra, Suïssa), de l’ACC
(Associació de Ceramistes de Catalunya) i de
l’Associació d’Artesans d’Aragó. Té obres exposades en diversos museus dins i fora del país,
i ha aconseguit diversos premis i mencions, tant
nacionals com internacionals.

fjc
#ActivitatCultural #PremisApLleida2018

Recull el premi
Sra. Lourdes Riera
Artista ceramista

Lliura el premi
Sr. Joan Baigol
Director del Consorci Turó Seu Vella
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CATEGORIA

A L’EMPRENEDORA JOVE

La Isaura, natural de Miralcamp, llicenciada
en ADE per ESADE, i amb només 29 anys, es
defineix com una persona apassionada, de
la vida i de la feina ben feta, i molt inquieta. Després de treballar quatre anys en empreses multinacionals a Barcelona i Madrid,
va decidir tornar a casa per quedar-s’hi. Al
capdavant de l’empresa constructora de la
família, des del departament financer i assumint la direcció de recursos humans, lidera la
gestió del canvi de la companyia a través
del relleu generacional. Al cap de poc temps
també accepta el repte d’incorporar-se a
l’empresa familiar agrària, dedicada al cultiu
d’oliveres, i neix Dauliba, de la qual és directora i impulsora. Responsable del disseny i del
màrqueting de la marca, lidera totes les accions comercials, entre altres tasques, i situa el
producte com a referent dins del sector, fent
que sigui més que un oli, ja que l’orienta a la
restauració mitjana/alta i als punts de venda
gastronòmics especialitzats. Amant de la música, forma part, com a pianista, de la banda
Jazz & The Band de Mollerussa.

SRA. ISAURA ROMÀ

fjc
#Emprenedorajove #PremisApLleida2018

Recull el premi
Sra. Isaura Romà
Directora de Dauliba

Lliura el premi
Sr. Oriol Oró
Conseller delegat de GlobaLleida
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CATEGORIA

A L’ESTUDIANT MÉS BRILLANT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

SRA. FLORINA ALICE

Amb només 21 anys, el currículum de la Florina
no deixa indiferent qui el llegeix. D’ella podem
dir que és una noia inquieta, amb moltes ganes
d’aprendre. Acaba el batxillerat a l’IES Maria
Rúbies amb matrícula d’honor, i la nota mitjana
ponderada del seu expedient universitari és de
8,94 en una escala 0-10. Actualment és col·laboradora en pràctiques al departament internacional i al departament de competitivitat i
innovació de la Cambra de Comerç de Lleida,
i col·laboradora del departament de màrqueting de la Universitat de Lleida. Ens explica que
a hores d’ara està explorant possibles àrees de
formació, i que a mitjà termini té com a objectiu
fer un màster en negoci internacional i aprendre altres idiomes. L’apassiona viatjar i conèixer
la cultura de cada racó del món, passió de la
qual neix el seu interès pels idiomes. Gaudeix de
la lectura i dels debats, i l’esport és el seu moment de desconnexió. Si hagués d’escollir una
segona professió, estaria relacionada amb els
mitjans de comunicació i les relacions internacionals. Una noia amb les idees molt clares.

fjc
#EstudiantbrillantUDL #PremisApLleida2018

Recull el premi
Sra. Florina Alice

Lliura el premi
Sr. Eduard Cristóbal
Director del Departament
d’Administració d’Empreses. Universitat
de Lleida
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CATEGORIA

A LA TRAJECTÒRIA I RECERCA INVESTIGADORA

La Dra. Mothe és especialment coneguda per
la cocreació, juntament amb el Dr. Brander, d’un
nou concepte de vacuna terapèutica contra
el VIH, l’anomenada HTI, la patent de la qual
està actualment llicenciada en una spin-off
d’IrsiCaixa, Aelix Therapeutics, de la qual Mothe és consultora. Després de formar-se i exercir
als EUA, torna a l‘Institut de Recerca de la Sida
IrsiCaixa, de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, on s’havia incorporat l’any 2007, i
ara exerceix com a investigadora associada.
Dirigeix, juntament amb el Dr. J. Moltó, la línia de
recerca d’immunologia, vacunes i farmacologia, manté activitat clínica com a metge especialista en VIH a temps parcial i lidera cohorts
clíniques de pacients amb infecció aguda del
VIH i controladors per a una cura funcional,
que permeten realitzar nombrosos estudis per
elucidar els mecanismes naturals de control i
de ràpida progressió de la malaltia. Els èxits
en la investigació d’aquesta doctora lleidatana se succeeixen de forma imparable i ens
omplen d’esperança.

SRA. BEATRIZ MOTHE

fjc
#Investigació #PremisApLleida2018

Recull el premi
Dra. Beatriz Mothe
Investigadora

Lliura el premi
Il·lma. Sra. Rosa M. Perelló
Presidenta de la Diputació de Lleida

GUARDÓ ESPECIAL PER A UNA DONA EMBLEMÀTICA
I EXTRAORDINÀRIA PER LA SEVA EMPREMTA PERSONAL I
PROFESSIONAL A LLEIDA
RECONEIXEMENT

SRA. JOS FARRENY

Josepa Farreny, més coneguda per Jos Farreny,
nascuda a Alguaire i resident a Lleida, esposa, mare i àvia, o Nona, com li agrada que
li diguin. Podem dir del seu currículum que és
infermera —treballa al centre públic geriàtric
de Lleida Llar de Sant Josep— i que fa classes
a la Creu Roja, i en altres entitats, a estudiants
d’auxiliar de geriatria. Ha estat des de sempre
vinculada al món de la dona. Promotora de
Salut i, des que es va crear, el 2009, presidenta
de Dona Balàfia Associació. Impulsora i coordinadora de la taula rodona Dona i Esport de
Balàfia, i impulsora dels premis que s’hi lliuren.
Presidenta de l’Assemblea Territorial de les Dones de Lleida (ATDLL), representant de Lleida
al Consell Nacional de Dones de Catalunya
durant 8 anys i integrant del grup de dones
catalanes assistents al fòrum mundial de l’ONU
a Nova York el 2010. Inclosa al cercador d’expertes de l’Institut Català de les Dones, agent
d’igualtat de l’AVV de Balàfia, coordinadora
de Lleida Camina i un llarg etcètera. Però qui
coneix la Jos sap que va molt més enllà, que és
molt més, que és exemple de superació personal, i que transmet tota la força que porta dins
a tothom que l’envolta. Treu sempre el millor de
si mateixa i posa cor i ànima en tot i tots. Una
dona valenta que deixa empremta.

fjc
Recull el premi
Sra. Jos Farreny
Presidenta de Dona Balàfia Associació

Lliura el premi
Junta directiva Ap! Lleida

#DonaEmblemàtica #PremisApLleida2018

RECONEIXEMENT
ESPECIAL
		

A UNA ENTITAT DEL TERCER SECTOR SOCIAL
PER LA SEVA TASCA PER LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL, AMB ESPECIAL
ATENCIÓ ALS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES DE LA SOCIETAT

La tasca de la Fundació Esclerosi Múltiple a
Lleida és admirable. Va inaugurar al juny del
2000 el seu Hospital de Dia, actualment conegut
com a Centre Miquel Martí i Pol de la Fundació
Esclerosi Múltiple (FEM), on fa principalment un
servei de neurorehabilitació, destinat a aconseguir una recuperació neurològica acompanyada d’una recuperació funcional per mitjà
de la col·laboració coordinada de les diferents
disciplines terapèutiques que hi intervenen. I no
només al servei de la persona afectada, sinó
també del seu entorn familiar. Des de la fundació manifesten que el seu objectiu principal és
“disminuir les limitacions en les activitats i la restricció en la participació social de les persones
amb discapacitat neurològica progressiva, i millorar la seva qualitat de vida”. I ho fan, i tant
que ho fan. Tot i les dificultats sorgides, cerquen
incansablement solucions per millorar el finançament, la consciència social, la col·laboració
(tothom coneix la campanya Mulla’t)..., en una
lluita permanent per poder garantir l’assistència
continuada, la recerca i el benestar del pacient
en l’àmbit sanitari i sociosanitari. D’aquest esforç
i dedicació imparables sorgeixen els seus eixos
fonamentals, reforçats, a més, amb projectes
d’inserció i formació laboral.

FUNDACIÓ ESCLEROSI
MÚLTIPPLE

Des de l’any 2016 disposa d’un nou centre, amb
més espai per donar atenció amb les últimes
tecnologies.
El 2018 ha endegat amb gran impuls un nou
projecte, adreçat a pacients amb EM en edat
pediàtrica.

Recull el donatiu
Fundació Esclerosi Múltiple de
Lleida

Una immensa tasca que ens encoratja perquè,
entre tots, FEM front a l’esclerosi múltiple.

fjc

Lliura el donatiu

#EntitatTercerSector #PremisApLleida2018

Sra. Carme Salla
Tresorera d’Ap! Lleida

A cada projecte,
el límit el marques tu
COMUNICACIÓ CORPORATIVA | CREATIVITAT I DISSENY GRÀFIC | ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING
CAMPANYES DE PUBLICITAT OFFLINE I ONLINE | DISSENY WEB I ECOMMERCE
XARXES SOCIALS | FOTOGRAFIA I VÍDEO

www.agenciaoma.com

UN TAST DE LES SÒCIES D’AP! LLEIDA

...I MOLT MÉS A WWW.APLLEIDA.COM
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