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NOTÍCIES INSITUCIONALS 
http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=14135&Pagi
naAnterior=/cat/index.asp 

 

l’alcalde de Lleida presideix a l’entrega dels Premis 
Funde 2011, que pretenen reconèixer el mèrit 
empresarial i professional en 16 disciplines diferents 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ i MERCATS 

 

L’Associació d’Empresàries, directives i Professionals FUNDE ha celebrat aquest 
divendres la 6a edició dels Premis FUNDE, guardons que volen reconèixer el mèrit 
empresarial i professional, majoritàriament de les dones, en 16 disciplines diferents. 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit l’acte de lliurament dels Premis, que s’ha fet 
a la Seu Vella. El tinent d’alcalde Rafael Peris i la regidora Maria Rosa Ball han 
acompanyat l’alcalde en aquest acte, que ha aplegat més de 250 persones. 

L’alcalde ha posat de relleu algunes de les virtuts que s’han reconegut durant l’entrega 
de premis, com l’esforç, la solidaritat, la innovació, el treball en equip, la responsabilitat 
social, el talent, la internacionalització o el compromís social i amb la cultura, entre 
altres. Ros ha traslladat la seva felicitació i la de tota la ciutat als guardonats, així com 
també a FUNDE, per aquest acte de reconeixement al món empresarial i professional. 

L'alcalde de Lleida ha lliurat el premi a l'activitat artística o cultural més representativa 
a la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya. Els premis són un reconeixement 
social que atorga FUNDE, entitat integrada per més de 200 empresàries i directives del 
sector privat i del públic de Lleida i Barcelona i que està integrada dins la Business 
Professional Women, BPW, un lobby internacional de dones de negocis i d’empresa 
amb més de 26.000 sòcies. En aquesta edició, s’hi han presentat més de 50 
candidatures, fet que confirma, segons l’entitat organitzadora, l’èxit dels premis i el 
prestigi i la consolidació en àmbit autonòmic. 



 
Els guardons i guardonats han estat: 

• Creació de llocs de treball: Grup Venso- Betualba 
 
• Igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral: Gimnàs Lleida-Ekke 
 
• L’empresa més innovadora: Torrons Vicens 
 
• Planificació, adaptació i estratègia: Castañer 
 
• Conciliació de la vida laboral: Àrea Suport Empresarial 
 
• A la millor empresària agroalimentària: Alba Cases 
 
• Per la consolidació d’un projecte de microcrèdit: Encarnación Berrocal 
 
• A la millor empresària de comerç: Joieria Lavaquial, SA 
 
• A la directiva de l’any: McDonald’s España 
 
• Al mitjà de comunicació i/o periodista que hagi contribuït a mostrar la realitat 
econòmica i social femenina: Rosa M. Calaf 
 
• A la millor esportista individual i/o equip: Araceli Segarra 
 
• A l’activitat artística o cultural més representativa: Mostra Cinema Llatinoamericà de 
Catalunya 
 
• A l’emprenedora més jove: Tactum Atril Digital 
 
• A l’estudiant més brillant d’ADE: Laura Sánchez 
 
• A la trajectòria i recerca investigadora: Grup de Recerca en Mediació Lingüística 
 
• A l’entitat o persona més rellevant en l’ajut humanitari i/o en la cooperació: CIJCA-
Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils 

A més, s’ha lliurat el premi especial Funde, amb un guardó especial, a Antonieta 
Cemelli, presidenta d’UNAE, Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de 
Lleida, “per a una dona emblemàtica i extraordinària”, per la seva empremta personal i 
professional a Lleida. 

L’Ajuntament de Lleida forma part del jurat d’aquests premis i hi col·labora a través de 
les regidories de Promoció Econòmica, Comerç i Mercats i de Drets Civils, Cooperació 
i Igualtat. 



 
 

 

 

http://www.diputaciolleida.cat/actualitat/noticies/view.php?ID=4931 

Perdices participa en la Gala dels Premis 
Funde 
El vicepresident tercer de la Diputació de Lleida ha lliurat el premi a l’empresa 
més innovadora i a l’emprenedora més jove 

El vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Pau Perdices, ha assistit aquest 
divendres al lliurament dels Premis Funde, organitzats per l’Associació d’Empresàries, 
Directives i Professionals de Lleida. 

Durant l’acte, que s’ha celebrat a la Nau Central de la Seu Vella de Lleida, el 
vicepresident tercer de la Diputació de Lleida ha lliurat el premi a l’empresa més 
innovadora a Torrons Vicens i a l’emprenedora més jove a Imma Bogomilova, de 
Tactum Atril Digital. 

Lleida, 21 d’octubre de 2011 

http://www.womenalia.com/noticias/mujer/funde-concede-a-patricia-abril-el-premio-

a-la-directiva-del-ano 

FUNDE concede a Patricia Abril el premio a la directiva del año  

Escrito por Blanca Moreno.  

El pasado día 21 de octubre se celebró en Lleida los VI PREMIOS FUNDE en la 
magnífica catedral de la Seu Vella de Lleida. 

  

Los Premios Funde nacen con la finalidad de reconocer el éxito de mujeres que están al 
frente de una empresa con éxito, de un proyecto de investigación científica, de una 
empresa internacional o innovadora, a las directivas de empresas o departamentos, a las 
profesionales de algún sector como la educación o el deporte, a la actividad artística o 
cultural más representativa y a las ONG de ayuda humanitaria o de trabajo social. 

También son un reconocimiento a los medios de comunicación que tengan sensibilidad 
en la retransmisión de la actualidad, de manera que los logros de las mujeres 
empresarias, directivas o profesionales, también sean considerados noticias. 



 
Un tribunal calificador, formado por 17 miembros entre instituciones, empresas 
privadas y la asociación FUNDE valoraron el 27 de septiembre a más de 60 
candidaturas que optaban a ser ganadores de este Premios. 

El nivel de los presentados fue muy alto, lo que llevó a largas valoraciones por parte del 
Jurado en el momento de las votaciones. 

  

Los Premios FUNDE 2011 se otorgaron a: 

1.Creación de puestos de trabajo para la empresa VENSO, SL 

2.Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para EKKE 

3.A la empresa más innovadora para TURRONES VICENÇ 

4.Planificación, adaptación y estrategia para ISABEL Sauras MUÑOZ, 
PRESIDENTA DE LA EMPRESA CASTAÑER 

5.Conciliación de la vida laboral para ÁREA SUPORT EMPRESARIAL SL 

6.A la mejor empresaria agroalimentaria para ALBA CASAS LATORRE "ALBA-
SOLDEVILA 

7.Para la consolidación de un proyecto de microcrédito para ENCARNACIÓN 
BERROCAL Y NEVADO "PRODUCTOS NATURALES DEL INKA" 

8.A la mejor empresaria de comercio para M. ANTONIA PRAT MORELL, gerente 
de la joyería "Lavaquial" 

9.A la directiva del año, PATRICIA ABRIL, PRESIDENTA DE MC DONALD'S 
ESPAÑA 

10. Al medio de comunicación para la abogada y periodista ROSA CALAF 

11.A la mejor deportista para el alpinista ARACELI SEGARRA 

12.A la actividad artística o cultural más representativa, para la MOSTRA DE 
CINEMA LATINOAMERICANO DE CATALUNYA 

13.A la emprendedora más joven para Inna BOGOMITLOVA Krastev 

14.A del estudiante más brillante de la Universidad de Lleida para LAURA 
SÁNCHEZ PULIDO 



 
15.A la trayectoria e investigación por GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA 

16.A la entidad o persona más relevante en la ayuda humanitaria y / o en la 
cooperación internacional para CIJCA-COLECTIVO DE INICIATIVAS 
JUVENILES 

  

Además FUNDE Reconoce a una mujer emblemática de Lleida por su labor y 
trayectoria y huella en la sociedad. Este año se ha hecho un reconocimiento especial a 
Ma. Antonieta Cemeli. 

Los Premios FUNDE asistieron más de 500 personas, que pudieron disfrutar de una 
magnífica Gala en la majestuosa catedral de la Seu Vella de Lleida. 

 

 

 

 

Televisió 
 

Cafeïna de Lleida Televisió-  Presentació Premis Funde 
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/video/59252  
 
Cafeïna de Lleida Televisió-  Retrasmissió Gala dels Premis Funde. Entrevista Patricia 
Abril 
 
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/video/59984 
 
Lleida Activa- Dones amb empemta 
 
http://lleidatelevisio.xiptv.cat/video/59910 
 
 

Altres 
 

 
 
 
http://www.betulaalba.es/archivos/es/noticies-inici-detall.php?id=310 
 



 

PREMIOS FUNDE 2011 
La Asociación de Mujeres Empresarias, Directivas y Profesionales, FUNDE, entrega a 
Betula Alba el premio CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.  
Durante los últimos 4 años Betula Alba ha hecho un crecimiento progresivo, pasando de 
37 personas en 2007 a 102 en la actualidad, de diversas procedencias y culturas, y con 
una media de edad inferior a los 35 años. Un 90% del personal son mujeres y como 
objetivo a nivel laboral se pretende la creación de un equipo de trabajo estable, con una 
motivación y compromiso con la organización.  
Cristina Vendrell, directora de Betula Alba, recogió el premio entregado por el Sr.. 
Octavio Miarnau, director de Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y 
Empleo en un acto que se celebró el pasado 21 de octubre en la Seu Vella de Lleida.  
 
 
http://www.udl.es/serveis/oficina/Noticies/2011/breus_octubre24.html 
  
 
Premi FUNDE al Grup de Recerca Consolidat en Mediació Lingüística de la UdL  
L'associació de dones empresàries, directives i professionals, FUNDE, ha guardonat al 
Grup de Recerca Consolidat en Mediació Lingüística de la Universitat de Lleida, per la 
seua trajectòria i recerca investigadora. La gala d'entrega dels premis va tenir lloc aquest 
passat divendres a la Seu Vella de Lleida i va comptar amb la presència de mig miler de 
persones. En aquesta sisena edició, més d'una seixantena de persones i entitats van 
presentar candidatura als premis FUNDE. 
 
El grup, que coordina l'actual vicerrectora d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, 
Neus Vila; té com a principals objectius la recerca en l'àmbit lingüístic i de la didàctica 
de la llengua i s'endinsa, entre altres, en la investigació de la lexicografia, el 
plurilingüisme a l'ensenyament, o l'aplicació de les TIC a l'ensenyament de segones 
llengües. L'equip està format per Montserrat Casanovas, Maria Bargalló, Rosa Mateu, 
Olalla Martínez i Anna Serrano. 
 
http://www.mostradelleida.com/mostra/index.php/ca/premsa/notes-de-premsa/285-

la-mostra-rep-el-premi-funde 

 

LA MOSTRA REP EL PREMI FUNDE   
divendres, 28 d'octubre de 2011 08:51  

 

El passat divendres 21 d'octubre, la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya va 
ser guardonada amb el Premi Funde a l'activitat artística o cultural més representativa de 



 
la ciutat de Lleida.  
Els Premis Funde són una iniciativa de l'Associació d'Empresàries, Directives i 
Professionals de Lleida que té com a missió ser un referent del saber femení en el món 
de l'economia i els negocis i esdevenir un lobby cohesionat i de prestigi de dones 
professionals i empresàries. 
Des de la Mostra agraïm que aquesta Associació, en la sisena edició d'aquests Premis, 
hagin valorat la nostra aportació a la vida artística i cultural de la ciutat. 

 

 


