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El nostre equip d’experts en gestió 
d’empreses li aportarà solucions 
fi nanceres innovadores que s’adaptin 
al seu perfi l: serveis transaccionals de 
pagaments i cobraments, productes 
de fi nançament i de tresoreria, 
cobertures de risc fi nancer... 
I, naturalment, el servei de banca 
on-line líder* a Espanya, Línia Oberta.

En els negocis, sempre 
estem al seu costat



Novament ens retrobem a la Gala de Lliura-
ment dels Premis Funde, que aquest any as-
soleix la seva IX Edició. Aquests premis han 
aconseguit esdevenir un reconeixement so-
cial i institucional al món empresarial, a la ve-
gada que ja són uns guardons de referència 
per a la Ciutat de Lleida i comarques.

Els premis Funde tenen com a objectiu 
reconèixer l’èxit de les dones com a em-
presàries, directives o professionals en di-
ferents àmbits com la cultura, l’art, l’esport, 
la comunicació i l’emprenedoria. També a 
aquelles empreses que assoleixen reptes im-
portants en la societat actual com la igualtat 
d’oportunitats em l’àmbit laboral, la concilia-
ció, la innovació, l’ajut humanitari, entre altres.

11 disciplines diferents i 2 reconeixements 
especials composen l’edició d’aquest any.

BENVINGUTS/DES A LA IX EDICIÓ DELS PREMIS FUNDE

L’ampli ventall de candidatures, la varietat de 
disciplines i l’alt nivell assolit dels premis ator-
gats en edicions anteriors, fan possible que 
els Premis Funde hagin consolidat, any rere 
any, allò que en el món de l’empresa té un va-
lor gairebé incalculable: la Marca, que permet 
identificar uns premis de qualitat a la vegada 
que es consolida el reconeixement al poten-
cial femení d’empresàries, directives i profes-
sionals, que són la raó de ser de Funde i dels 
Premis a l’Excel·lència.

L’associació de dones empresàries, directives 
i professionals FUNDE és una associació sen-
se ànim de lucre que integra més de 100 em-
presàries i directives del sector privat i públic 
de Lleida i de Barcelona.

Benvinguts/des a la IX Edició dels Premis 
Funde 2014!



AGRAÏMENTS

FUNDE vol donar les gràcies a totes les persones 

i empreses col·laboradores i amigues que han fet 

possible un any més la celebració de la IX Gala dels 

Premis Funde, especialment als patrocinadors i 

patrocinadores pel seu suport.

També un agraïment especial a les sòcies que feu 

gran a FUNDE.   

Els Premis ja són la Nostra marca fora de les nostres 

terres, i tenim el compromís de vetllar perquè aquests 

segueixin sent un exemple de reconeixement a 

l’esforç, a la imaginació i a la superació.

A tots i a totes moltes gràcies.

Rambla Ferran, 32     25007 LLEIDA
Tel. 973 232 166
E-mail: administracio@funde.net    
www.funde.net
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN L’ÀMBIT LABORAL I CONCILIACIÓ FAMILIAR I 
PERSONAL.

1

CATEGORIA

Recull el premi

Lliura el premi

Sr. Miquel Cabús

Sra. M. Rosa Ball             
Regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat

Director de l’Àrea d’Administració i Finances 
d’ActelGrup

Miquel Cabús
Director de l’Àrea d’Administració i 
Finances d’ActelGrup

ACTEL
Grup Actel és l’entramat cooperatiu que han creat, 

en col·laboració amb altres entitats, Ponent Export, 

Central d’Assegurances, Indulleida i Ibercereal. 

Cooperativa de segon grau formada per més de 

120 cooperatives de Lleida i Osca. Va presentar 

el seu pla estratègic 2013-2017 amb la missió de 

l’empresa com un equip de persones que consti-

tueix un projecte social i empresarial innovador en 

l’àmbit agroalimentari i que aporta solucions saluda-

bles. Destaquen valors corporatius com el compro-

mís amb les persones, amb la responsabilitat so-

cial i ambiental i amb els resultats. La plantilla està 

constituïda per 288 persones, 118 dones i 170 

homes. Disposa d’un departament de RRHH. En 

2010 s’implanta el pla d’igualtat, que establí com a 

accions prioritàries la descripció dels llocs de treball, 

el disseny d’un pla de formació intern i l’establiment 

de mesures per a la conciliació de la vida personal, 

familiar i laboral, i altres accions quant a la política 

de selecció de personal en termes objectius, pla 

d’acolliment per garantir l’accés no discriminatori i 

un anàlisi i una valoració dels llocs de treball per tal 

d’establir una política retributiva no discriminatòria.



PLANIFICACIÓ, ADAPTACIÓ, ESTRATÈGIA, INNOVACIÓ I EXPORTACIÓ.2

CATEGORIA

Recull el premi

Lliura el premi

Sra. Lídia Claramunt

Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet                
President de la Diputació de Lleida

General Manager Magnifique Brands, S.L.

Lídia Claramunt
General Manager Magnifique Brands, S.L.

MAGNIFIQUE BRANDS, SL
L’empresa neix el 2011. Forma part d’un grup em-

presarial familiar, dedicat des de fa més de 20 anys a 

la importació, l’exportació i la distribució de begudes 

a l’engròs. La voluntat de tenir una marca o marques 

pròpies és el que genera la creació d’aquest projec-

te. La idea inicial és la creació d’una tònica prèmium 

amb gust i aroma de fruits vermells i de color rosa, 

i acaben desenvolupant també una tònica clàssic i 

una altra de color blau amb gustos cítrics, una de 

verda amb gust de menta i una de vermella amb 

gust de cirera. Aquest any 2014, han dissenyat i 

adquirit un motllo propi de vidre i han canviat l’envàs; 

han presentat una tònica ultra prèmium amb aromes 

i imatges japonesos, la nova Yuzu Ocha, que acaba 

de rebre el premi de finalista a la millor ampolla de 

vidre al World Beverage Innovation Awards 2014. 

Amb la voluntat de diversificar, han incorporat la cer-

vesa amb aroma de ginebra Dog’s Nose, fruit de 

l’estudi de tendències actuals de consum. Són el 

departament d’innovació i la flexibilitat en la produc-

ció els principals valors del grup, atès que això és el 

que els diferencia de la competència. 

Estratègicament, l’exportació és la prioritat en els 

propers anys. Compten amb una filial a Itàlia (Mag-

nifique Brands Itàlia SL).  Estan actualment presents 

a Itàlia, Portugal, Alemanya, Bèlgica i Andorra. L’ob-

jectiu per al 2015 és Anglaterra i els Estats Units 

i tancar acords amb empreses d’Israel, Noruega i 

Turquia, entre d’altres. 

Fa tres anys van començar amb un equip de dues 

persones i actualment hi ha sis persones involucrades 

en el projecte. Al final d’aquest segon exercici creuen 

que hauran facturat per sobre del milió d’euros, amb 

una venda d’aproximadament 1.400.000 ampolles.



A LA MILLOR EMPRESÀRIA AGROALIMENTÀRIA.3

CATEGORIA

Recull el premi

Lliura el premi

Sr. Dolors Esmet Gobern

Sr. Miguel García Teruel                
Director de Mapfre Lleida en nom de 
Fundación Mapfre

Resp. Dpt. de Qualitat i Administració

Dolors Esmet és membre de la tercera generació 

d’una empresa familiar de la Noguera, Embotits i 

Cansaladeria Cal Esmet SL, que compta amb més 

de 55 anys de tradició i bon fer en l’elaboració d’em-

botits provinents del porc, en el marc d’una empre-

sa en la qual la majoria del personal que hi col·labora 

són dones i moltes de la mateixa població d’Albe-

sa, punt que consideren de vital importància per 

al futur i la sostenibilitat de l’empresa. Actualment 

desenvolupa tasques de control de qualitat i és la 

responsable d’Administració. El principal objectiu de 

l’empresa és oferir als seus consumidors una carn 

i uns embotits artesanals elaborats amb matèries 

primeres naturals de la millor qualitat. Treballen en 

projectes d’innovació i desenvolupament que mar-

quen la diferència en l’alimentació sana i natural en 

benefici dels seus clients, per satisfer sempre els 

paladars més exigents. Compten com a projecte de 

futur imminent la seva expansió a França.

Dolors Esmet Gobern
Resp. Dpt.de Qualitat i Administració

EMBOTITS I CANSALADERIA 
CAL ESMET, S.L



A LA MILLOR EMPRESÀRIA DE COMERÇ O RESTAURACIÓ.4

CATEGORIA

Recull el premi

Lliura el premi

Sra. Carme Mora

Sr. Carles Sales                
Cap de vendes de Garatge Dalmau

Cuinera i propietària

Nascuda a Rubí l’any 1961, fa més de trenta anys 

que viu a les Garrigues. Cuinera de Vocació, deci-

deix, l’any 2007, fer realitat un dels seus somnis i 

es converteix en cuinera de professió i obre el seu 

propi restaurant a Cervià de les Garrigues: Els Fo-

gons de la Carme. Es va formar a la cuina de la seva 

mare i de la seva sogra, les dos grans herències 

culinàries que avui per avui traspuen en els seus 

plats. Va buscar el toc professional a l’escola Jo-

viat, a Manresa, i posteriorment en diferents tallers 

de cuina. De caràcter emprenedor, riallera, xerraire, 

incansable, atrafegada i profundament il·lusionada 

amb el seu projecte, la trobareu sempre fent honor 

al nom del restaurant, davant dels fogons. Casada, 

mare de dos filles i àvia de la Urgell, la seva primera 

néta, la Carme és en gran part autodidacta.  

Treballa des dels 16 anys i obre el restaurant a Cervià 

de les Garrigues l’any 2006, després de dedicar-se 

durant molts anys al món de l’estètica per compte 

propi. Compta amb diversos premis. I actualment 

aposta per posicionar-se en diferents associacions i 

xarxes de promoció turística. Un dels seus objectius 

clars és el d’aconseguir guanyar-se la vida fent allò 

que més li agrada.

Carme Mora
Cuinera i propietària de Els Fogons de 
la Carme

ELS FOGONS DE LA CARME



A LA DIRECTIVA DE L’ANY.5

CATEGORIA

Montse Monjo, natural de Tàrrega. Màster Universi-

tari Superior en Direcció i Adminsitració d’Empreses, 

Màster en Bellesa i Salut, Màster en Estètica Inte-

gral, Màster Especialista en Dermocosmètica. Tèc-

nica superior d’auxiliar de clínica i altres. Des de ben 

petita, l’estètica ha estat la seva passió. El tracte 

amb la gent i poder ajudar-los a eliminar complexos 

i fer-los gaudir de millor salut i benestar és la seva 

vocació i el lideratge d’un equip la seva motivació. 

Entra a formar part de Clíniques Nexus a Lleida al 

gener de 2002, a l’edat de 23 anys, com a coordi-

nadora, i tres anys més tard com a directora gerent. 

Ha pogut fer de la seva passió, vocació i motivació 

quelcom quotidià. Aquest cocktail de sentiments l’ha 

portada a dur a terme la seva tasca plena de dedi-

cació, il·lusió i optimisme, i reconvertir així les adver-

sitats en oportunitats. A Nexus ha trobat els valors 

de la innovació i la seguretat mèdica i aquests han 

estat els eixos en la manera d’exercir davant dels 

pacients i afrontar un mercat que es mou, es trans-

forma i viu en un canvi constant. Tenint en compte 

aquests fets, ha apostat sempre per tractaments 

d’avantguarda per tal de satisfer tots els clients. 

Amb tecnologia d’avantguarda, que l’ha portat a po-

sicionar el centre com un referent d’estètica integral. 

L’any 2008, va ampliar les instal·lacions i crea dues 

línies de serveis per diferenciar les activitats d’estè-

tica avançada de les de mèdica i quirúrgica: Nexus 

Bioestètic i Nexus Biomèdic. Crea una xarxa de més 

de 120 centres col·laboradors Nexus arreu de Ca-

talunya i Aragó. Ha iniciat una nova via d’expansió: 

Neos, un model de franquícia medicoestètica amb 

tecnologia d’avantguarda i amb l’inconfusible segell 

dels valors que distingeixen Nexus. Paral·lelament 

a aquesta tasca professional, ha fet de Nexus una 

empresa socialment responsable, solidària i com-

promesa amb la nostra ciutat.

Recull el premi

Lliura el premi

Sra. Montse Monjo

Sra. Núria Balada             
Directora Executiva de I’institut Català de 
les Dones

Directora Gerent de Clíniques Nexus

Directora Gerent de Clíniques Nexus

MONTSE MONJO



AL MEDI DE COMUNICACIÓ, PERIODISTA O PROGRAMA QUE HAGI CONTRIBUÏT 
A MOSTRAR LA REALITAT ECONÒMICA I SOCIAL FEMENINA.
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CATEGORIA

Lídia Heredia neix a Badalona l’any 1971. Periodis-

ta catalana. Ha desenvolupat la seva carrera a la 

ràdio, la televisió i la premsa escrita. Realitzà estu-

dis primaris a l’Escola Gitanjali. Els secundaris els 

va realitzar a l’Institut Badalona, on cursà batxillerat 

humanístic. És llicenciada en Ciències de la informa-

ció per la Universitat Autònoma de Barcelona, tot i 

que la decisió d’encaminar-se cap al periodisme va 

venir lligada al fet d’haver realitzat unes pràctiques a 

Ràdio Ciutat de Badalona, als 18 anys, on va que-

dar-se abans d’iniciar la carrera a la UAB. Ha treballat 

a Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Barcelona i Onda 

Rambla. En premsa escrita ha estat col·laboradora 

del diari Avui. En televisió ha treballat a Canal+, com 

a gestora de drets de televisió i com a redactora i 

presentadora de Telecinco. L’any 2000 va fitxar per 

Televisió de Catalunya, on ha estat reportera del 

programa En directe, redactora i presentadora dels 

informatius del canal 3/24 i presentadora del Tele-

notícies vespre. Va ser presentadora d’Els matins de 

Televisió de Catalunya, juntament amb Josep Cuní. 

Amb Raquel Sans, va presentar l’any 2008 la Mara-

tó de TV3 contra les malalties mentals greus. Entre 

2009 i 2012 va dirigir el programa Banda ampla i, a 

partir de l’abril de 2012 va començar a presentar el 

Telenotícies migdia de TV3, juntament amb Carles 

Prats. Durant el 2014 es va estrenar Collita pròpia, 

un programa conduït per la Lídia sobre productes 

de proximitat. Té dos fills i intenta conciliar la vida 

laboral i la familiar de la manera més còmoda i eficaç 

possible. 

Recull el premi

Lliura el premi

Sra. Lídia Heredia

Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo                
Alcalde de Lleida

Periodista

Periodista

LÍDIA HEREDIA



A LA MILLOR ESPORTISTA INDIVIDUAL O EQUIP.7

CATEGORIA

La vida de la Núria Picas sempre ha anat lligada a 

la natura i l’esport. El massís de Montserrat la va 

veure néixer i créixer com a esportista i és aquí on va 

descobrir el món de la muntanya, passió que li van 

saber transmetre els seus pares des de ben petita. 

La passió per l’escalada va començar a compagi-

nar-la amb les curses de muntanya i als 22 anys 

va córrer la seva primera marató. Malauradament, la 

seva progressió es va veure truncada poques set-

manes després a causa d’un greu accident d’es-

calada a Montserrat. Els metges li van dir que no 

podria tornar a córrer. Va ser llavors quan es va de-

cantar per la bicicleta de muntanya i això, de rebot, 

li va obrir les portes als raids d’aventura, la seva altra 

gran passió. Sempre diu que aquest accident la va 

fer més forta i, malgrat que li va tancar algunes por-

tes, la vida li’n va obrir d’altres. Després d’estar dos 

anys opositant durament, al gener del 2007 va ser 

nomenada bombera de la Generalitat de Catalunya. 

En contra dels pronòstics dels metges, la Núria, de 

mica en mica, va tornar a començar a córrer i l’any 

2010 la Selecció Catalana la va integrar dins l’equip 

de curses de muntanya. El 2011 participava per pri-

mera vegada en una ultra trail, la Cavalls del Vent, 

que acabaria guanyant. Va ser finalment amb les 

curses de muntanya que es va convertir en espor-

tista d’elit, i es va proclamar campiona de la Copa 

del Món d’Ultra Trails. Des d’aleshores ha obtingut 

victòries en les curses més importants del planeta i 

ha estat campiona del món en diverses ocasions. 

Actualment, viu i treballa a Berga, on comparteix la 

vida amb la seva parella i els seus dos fills, l’Arç i el 

Roc, i on realitza pràcticament tot l’entrenament. A 

la Núria no li agrada parlar de límits, però té clar que 

el seu límit arribarà quan deixi de gaudir. 

Recull el premi

Lliura el premi

Sra. Núria Picas

Sr. Ignasi Fanlo             
Director d’Àrea de Negoci de “La Caixa” a 
Lleida Ciutat

Esportista catalana, coronada com la millor 
corredora d’ultradistància del món

NÚRIA PICAS

Esportista catalana, coronada com la 
millor corredora d’ultradistància del món



A L’ACTIVITAT ARTÍSTICA O CULTURAL MÉS REPRESENTATIVA.8

CATEGORIA

La Companyia Cassigalls de Juneda ofereix propos-

tes culturals de poesia, narracions i contes d’autors 

catalans en espectacles de petit format adaptats a 

tots els públics. Fruit de l’experiència teatral, la Com-

panyia Cassigalls de Juneda va iniciar l’any 2008 

una proposta de divulgació de l’obra, la personalitat 

i el pensament d’escriptors ponentins i de la resta 

de Catalunya amb el format de recital audiovisual. 

Quatre veus descobreixen els pensaments més 

íntims de Màrius Torres, de M. Mercè Marçal i de 

Mercè Rodoreda. Els espectacles de petit format, 

ideals per a biblioteques i espais reduïts. També ofe-

reixen un divertimento basat en els poemaris sobre 

les bèsties de Josep Vallverdú i d’altres escriptors 

catalans. Ara presenten un espectacle teatralitzat 

sobre el món literari de Manuel de Pedrolo, amb el 

títol de Aquesta nit tanquem. Els formats són una 

combinació de poemes, relats, música, teatre, imat-

ges i interpretacions musicals en directe. Els guions, 

sobris, estructurats, significatius, potents, tendres, 

durs, treballats, van al gra. L’escenografia, austera, 

però cuidada amb detall, i els missatges, directes, 

ferms i precisos, amb l’objectiu de crear complici-

tats i arribar a l’espectador directament. Des de l’any 

2008 han realitzat 68 representacions. Tenen pro-

jectes per al 2015 com ara un espectacle de petit 

format al voltant de la literatura i l’oli en el marc de 

l’any de les biblioteques 2015, entre altres.

Recull el premi

Lliura el premi

Srs. Joan Comudella i Dolors Aldomà

Sr. Pep Tort                
Director del Consorci del Turó de la Seu Vella

Directors Tècnics Companyia Cassigalls

COMPANYIA CASSIGALLS



A L’EMPRENEDORA JOVE.9

CATEGORIA

Alba Minguella, nascuda fa 25 anys, viu a Vilagras-
sa. Confessa que, tot i que la moda no era una cosa 
massa reconeguda al seu poble, ella sempre havia 
volgut ser dissenyadora. Després d’haver estudiat 
disseny de moda i patronatge a Barcelona, va poder 
veure des de dins un parell d’empreses del sector, 
que la van ajudar a comprendre el funcionament, els 
requisits i el sacrifici que forma aquest fabulós món 
de la moda. El 2014 ha estat l’any de la decisió i 
per fi ha obert les portes l’Atelier, a Tàrrega, un espai 
creatiu on el taller ocupa tot el que l’envolta, on la 
roba, els fils i els dibuixos són les seves eines diàries 
i des d’on crea encàrrecs personalitzats per a totes 
aquelles persones que busquen i no troben el que 
la seva imaginació somia.

El procés és ben artesanal: els dissenys són a mida i 
les clientes reben un assessorament total. Ella mateixa 
selecciona, un a un, els teixits, els acabats i els detalls 
que els formen. Per a cada una de les clientes realitza 
un esbós i un patró únic a mà d’on surt la forma del 
model que després talla en la roba per cosir-lo i em-
provar-lo fins que el resultat és el que les dues volen.

Cada peça que surt de l’Atelier ha passat només 
per les meves mans i ha estat realitzada amb tota la 
seva cura i el seu esforç per tal d’aconseguir que, 
sigui quin sigui l’objecte final d’aquesta: enllaç, es-
deveniment, simple caprici…, el dia que es dugui la 
clienta se senti tal i com ella és realment.

Núvies amb personalitat, noies decidides i dones 
amb caràcter són les clientes que venen a l’Atelier. 
No està pensat per competir amb grans franquícies, 
sinó que la persona que va a veure-la sabrà que el 
producte tindrà un valor afegit.

Actualment està a punt de presentar la seva primera 
col·lecció de núvies en el marc de la fira DeNuvis a Llei-
da, on espera poder trobar un punt de partida per a 
aquest projecte tan somiador i que li permeti continuar 
endavant amb la seva petita però il·lusionada empresa.

Recull el premi

Lliura el premi

Sra. Alba Minguella

Sr. Oriol Oró                
Conseller Delegat de GLOBALleida

Dissenyadora i gerent de l’Atelier

Dissenyadora i gerent de l’Atelier

ALBA MINGUELLA



A L’ESTUDIANT MÉS BRILLANT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.10

CATEGORIA

Nascuda a Aravell (Alt Urgell), enguany ha estat 

graduada en Administració i Direcció d’Empreses per 

a la Universitat de Lleida amb una nota d’expedient 

de 8,77 i premiada pel Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, Delegació de Lleida, al millor expedient 

acadèmic del grau en ADE. Actualment, està 

cursant el màster de Comptabilitat, Auditoria 

i Control de Gestió a la mateixa Universitat. Li 

agradaria orientar el seu futur professional en àrees 

de comptabilitat i finances de l’empresa privada 

o bé en auditoria. Les pràctiques acadèmiques 

les va realitzar a la Intervenció Territorial de Lleida 

(Generalitat de Catalunya) on desenvolupà tasques 

en comptabilitat administrativa i financera públiques, 

motiu pel qual no descarta preparar-se i presentar-

se a les oposicions de tècnic de l’Agència Tributària, 

sense deixar de banda les tasques en l’empresa 

familiar. Per aquest motiu, sempre que ha tingut 

l’oportunitat ha assistit a jornades i cursos que s’han 

realitzat a la Universitat sobre el desenvolupament 

i la gestió d’empreses familiars. Per fer-les créixer 

i buscar noves oportunitats d’inversió i de mercat, 

tant en l’explotació ramadera Valls Gol, com en el 

complex turístic Era Cal Gol.

Recull el premi

Lliura el premi

Sra. Aida Moliné

Sr. Ferran Badia                
Vicerector de Planificació, Innovació i 
Empresa de la Universitat de Lleida

 

AIDA MOLINÉ



A LA TRAJECTÒRIA I RECERCA INVESTIGADORA.11

CATEGORIA

Natàlia Alonso Martínez (Barcelona, 1967). Llicen-

ciada en Prehistòria i Història Antiga per la Univer-

sitat de Barcelona (1990). Doctora en Història, amb 

menció europea, per la Universitat de Lleida (1997) 

i Premi Extraordinari de Doctorat per la mateixa uni-

versitat (2000). La seva tesi doctoral va ser publi-

cada en 1999 a la col·lecció Monographies d’Ar-

chéologie Méditerranéenne (CNRS, França) amb el 

títol De la llavor a la farina. Actualment és professora 

agregada de Prehistòria a la Universitat de Lleida. 

La seva recerca se centra principalment en els sis-

temes agrícoles prehistòrics i protohistòrics del Me-

diterrani nord-occidental i engloba estudis arqueo-

botànics, tecnològics i paleoecològics. És membre 

del Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat 

GRAPHA des del qual codirigeix diversos projectes 

del Grup d’Investigació Prehistòrica de la UdL. És 

investigadora associada a l’UMR5140 Archéologie 

des sociétés méditerranéennes del CNRS i pertany 

a l’equip de recerca del jaciment de Lattara (Lattes, 

Hérault) des de 1988. Forma part de l’equip del pro-

jecte El Souidat: ethnoarchéologie d’un village agri-

cole en Tunisie (Le Kef). Durant els darrers anys ha 

treballat en projectes d’arqueologia experimental i és 

la investigadora principal del programa Recercaixa, 

Arqueologia Experimental al Centre d’Experimen-

tació de la Protohistòria de Verdú (CEP), recerca i 

serveis educatius. Ha iniciat una sèrie de projectes 

didàctics tant amb escoles, en el marc de Recer-

caixa, com amb alumnat de la Facultat de Ciències 

de l’Educació de la qual també és professora. Ha 

publicat nombrosos treballs en revistes nacionals 

i internacionals, així com diverses monografies en 

relació amb aquests projectes. De manera paral·lela 

realitza i publica estudis arqueobotànics centrats en 

altres èpoques històriques com la romana o la me-

dieval de diversos jaciments catalans. Té dos fills.

Recull el premi

Lliura el premi

Sra. Natàlia Alonso Martínez

Hble. Sra. Joana Ortega                 
Vicepresidenta del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i Consellera de Governació i 
Relacions Institucionals

Doctora en Història

Doctora en Història

NATÀLIA ALONSO MARTÍNEZ



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

RECONEIXEMENT

Recull el premi

Lliura el premi

Sra. M. Jesús Cabau Gort

Junta Directiva de Funde

 

M. Jesús Cabau Gort neix a Lleida el 1947. Mestra 

d’Educació Primària des de 1968. Llicenciada en 

Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de 

Barcelona (1973-1974). Ha impartit la docència 45 

anys en els nivells d‘educació primària, EGB, ESO, 

BUP i batxillerat al Col·legi Lestonnac “L’Ensen-

yança” de LLEIDA, alhora que en els darrers 25 anys 

ha desenvolupat tasques de direcció pedagògica. 

L’inici de la seva trajectòria com a directora coincidí 

amb un període de grans canvis i profundes trans-

formacions que afectaren tota la comunitat educa-

tiva de l’escola i que plantejaven grans reptes, però 

amb l’objectiu clar d’afrontar-los amb visió de futur, 

tot mantenint les arrels històriques i els valors que 

donen sentit i significat a la identitat Lestonnac. La 

seva implicació l’ha entès sempre com un repte que 

aplegava un projecte d’escola i un projecte de vida 

on l’alumne esdevé l’objectiu principal, la família un 

referent  importantíssim i imprescindible i els mes-

tres i educadors l’instrument professional necessari 

per treure el millor de cada alumne. 

“Cal plantejar instruments de revisió, fomentar el 

treball en equip i participar en una formació conti-

nuada. Fomentar la col·laboració amb les diferents 

institucions i entitats educatives i alhora estar oberts 

a l’exterior i als nous avenços pedagògics i culturals 

que proporcionaran eines perquè, partint de l’ob-

jectiu d’educar persones, aconseguim nois i noies 

ben preparats, ciutadans compromesos i il·lusionats 

davant el seu futur.”

M. JESÚS CABAU GORT



A L’ENTITAT O PERSONA MÉS RELLEVANT EN L’AJUT HUMANITARI I/O 
COOPERACIÓ.

RECONEIXEMENT

L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) 

és una ONL, declarada d’utilitat publica, que fa 61 

anys que lluita per disminuir l’impacte que causa 

aquesta malaltia, acompanyant els malalts i les se-

ves famílies. Formada per voluntaris, professionals i 

socis, suma sinergies amb el sector públic i privat 

per lluitar contra el càncer. Té com a missió infor-

mar, conscienciar i sensibilitzar la societat sobre 

totes les mesures i els mecanismes possibles per 

prevenir la malaltia i influir en el seu comportament, 

amb campanyes d’informació i prevenció orientades 

a promoure la salut, programa d’hàbits de vida sa-

ludables adreçats a joves i solidaritat en l’empresa. 

També donar suport i acompanyar i estar a prop 

dels malalts i les seves famílies. Atenció psicolò-

gica, social, autocures, servei de fisioteràpia i 

rehabilitació, etc. Compta amb un programa de 

deshabituació tabàquica, colònies d’estiu per a 

nens amb càncer, voluntariat testimonial, a l’hos-

pital i a domicili, i promou i financia una recerca 

oncològica excel·lent, que serveix de pont entre 

la societat i la recerca científica. Recerca social: ob-

servatori del càncer i recerca biomèdica.

Recull el premi

Lliura el premi

Sr. Manuel Lopez Morell

Carme Salla, tresorera de FUNDE, fa entrega 
del Xec símbòlic recaptat durant les 
diferents activitats de l’any 2014 que ha 
anat realitzant FUNDE 

President de AECC-Catalunya contra el 
càncer de Lleida

AECC-CATALUNYA CONTRA 
EL CÀNCER DE LLEIDA
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VITHAS HOSPITAL 
MONTSERRAT
URGÈNCIES
BLOC QUIRÚRGIC
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
HOSPITALITZACIÓ
Bisbe Torres, 13. Lleida

www.vithassalut.com
Cita online

UN NOU CONCEPTE 
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA 
INTEGRAL

Av. Tortosa, 4. Lleida
Tel. 973 26 63 00





Ctra. C-13, km 8.5 · 25191 - Lleida · Tel. 973 050 026  · Fax 973 212 010 · www.asysum.com

Nuestra misión es ofrecer una 
amplia gama de productos nuevos y 
reconstruidos para la automoción a 
los distribuidores, tanto nacionales 
como internacionales, proporcionan-
do un servicio integral al consumidor 
y con la máxima calidad en los pro-
ductos y en la atención al cliente.

MOTORES

TURBOS

CULATAS

CAJAS DE CAMBIO

BOMBAS INYECTORAS

DIREC. ASISTIDAS

ALTERNADORES

COMPRESORES  AIRE

DIFERENCIALES

RECTIFICADORA

Asysum es la unión de un 
grupo de empresas con 
una filosofía común: dar 
nueva vida a componentes 
de automoción.





UN TAST DE LES SÒCIES DE FUNDE



CENTRE BENESTAR
CAMPS ELISIS

lleida.herbal@gmail.com

...I MOLT MÉS A FUNDE.NET



Beetle.
Que el Beetle ha canviat? Això és evident. Que ara és més potent, més fort i més enèrgic? Salta a la vista. 
I que, a més, les seves formes són completament esportives? Perfecte. Com si et diuen que porta tot el 
que porten els grans. I és que, per molt increïble que et sembli el Beetle, res no es pot comparar amb 
el seu preu. Ara pots tenir un Beetle des de 16.900 €. Increïble, oi?

Si et sembla increïble, espera’t a veure’n el preu.

Torna el Beetle des de 16.900 e*.

Llantes d’aliatge de 16” “Mikca”

Seients davanters amb funció EasyEntry

Control de velocitat de creuer Tempomat

8 altaveus i connexió Aux-In

Ancoratges ISOFIX amb Top-Tether

ESP, ABS, ASR, EDL i EDTC 

Un arbre per neutralitzar el CO2 dels primers 2.190 km (entra a www.ThinkBlue.es i neutralitza més emissions).

Beetle 1.2 TSI 105 Beetlemania per 16.900 e* equipat amb:

Llums antiboira davanters i posteriors amb llum estàtica de gir  

Aire condicionat Climatic

Ràdio-CD amb funció de reproducció d’mp3

6 airbags

Assistent d’arrencada en pendents

5 estrelles Euro NCAP

Garaje Dalmau
Av. de l’Exèrcit, 44 - Tel. 973 288 090 - 25002  Lleida                                www.volkswagenlleida.com

4anys de 
manteniment 
inclosos**

P L A

Beetle 1.2 TSI 105 CV/ 77 kW Beetlemania: consum mitjà (l/100 km): 5,9. Emissió de CO2 (g/km): 137.

*PVP recomanat a la Península i les Balears: 16.900 € per a un Beetle 1.2 TSI 105 CV/77 kW Beetlemania (inclou IVA, transport, impost de 
matriculació, descompte de marca i concessionari i Pla PIVE) per a totes les operacions amb lliurament a canvi de cotxe de més de 10 anys i 
clients particulars que financin un crèdit mínim de 12.000 € a través de la campanya de manteniment de Volkswagen Finance S.A. EFC 
(segons les condicions contractuals). ** Inclou gratis el paquet de manteniment plus Volkswagen durant 60.000 km o 4 anys finançant amb 
Volkswagen Finance S.A. EFC. Oferta vàlida fins finalització del Pla PIVE. Volkswagen Financial Services és una marca comercialitzada 
per Volkswagen Finance, S.A. EFC. Av. Bruselas, 34, 28108 Alcobendas (Madrid).Model visualitzat: Beetle Design amb opcionals.
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ESP, ABS, ASR, EDL i EDTC 
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Quintet Arezzo és un projecte musical que neix de la il·lusió, el compromís, 
l’esforç i la passió per la música de cinc estudiants de les terres de ponent. El 
nostre repte és fer gaudir qui ens escolta i apropar els instruments clàssics, a 
la societat d’avui, amb la interpretació de peces actuals conegudes per una 

gran majoria. 

Oferim acompanyament musical per amenitzar tot tipus de celebracions i 
cerimònies (bodes, batejos, aniversaris, convits, inauguracions...)

www.facebook.com/QuintetArezzo
arezzoquintet@gmail.com

654 51 45 35 (Domènec)       657 84 06 07 (Aurora)
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