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El día 26 d’octubre  s’han celebrat a Lleida els VII PREMIS FUNDE en la magnífica catedral de la 
Seu Vella de Lleida.  
  
Uns Premis consolidats a nivell Nacional liderats i organitzats per FUNDE, associació d’ Empresàries, 
Professionals i Directives. 
  
Aquest any  s’han celebrat la VII edició. Els Premis Funde neixen amb la finalitat de reconèixer l’èxit de 
dones que són al capdavant d’una empresa amb èxit, d’un projecte d’investigació científica, d’una 
empresa internacional o innovadora, les directives d’empreses o departaments, les professionals d’algun 
sector com l’educació o l’esport, l’activitat artística o cultural més representativa i les ONG d’ajuda 
humanitària o de treball social. També són un reconeixement als mitjans de comunicació que tinguin 
sensibilitat amb la retransmissió de l’actualitat, de manera que els èxits de les dones 
empresàries, directives o professionals, també siguin considerats notícies. 
  
Els Premis Funde consten de 16 disciplines, que premien a aquestes dones actives, amb empenta, amb 
l’objectiu de fer-les visibles. També es premia a empreses per una bona tasca social i empresarial com la 
creació de Llocs de Treball, entre altres. 
  
El dia 27 de setembre es va reunir el tribunal qualificador, que va decidir, entre les més de 60 
candidatures, les empreses premiades i les guardonades, que són: 
  
  

1. 1. Creació de llocs de treball.  
ONDARA LOGISTICA SL. A la Sra. Cristina Roca i Sr. Lluís Silvestre.                          Socis Fundadors 

1. 2. Igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral.  
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA PARC DEL SEGRE.  A la Sra. Amaya Roncal,                       Gerent 



1. 3. L’empresa més innovadora.  
ENÈRESI SL Sr. Jordi Torres Director General, Dra. Montse Galiano  Responsable de l’Àrea 
d’Odontopediatria, Ortodòncia i Estètica                               Dental i Aurora Ortiz, Cap de personal 

1. 4. Planificació, adaptació i estratègia.  
PLAT PREU, CULINARIUM, A la Sra. Montse Robinat, gerent 

1. 5. Conciliació vida laboral i familiar.  
AMAT IMMOBILIARIS. Sres. Joana i Imma Amat 

1. 6. A la millor empresària agrària.  
Sra. Esther Morgó. Empresària 

1. 7. Per la consolidació d’un projecte de microcrèdit.  
Sra. Sara Solans Directora de TERÀPIES NATURALS LLEIDA 

1. 8. A la millor empresària de comerç.  
Sra. Mariona Parramón. JEAN LOUIS DAVID. 

1. 9. A la directiva de l’any.  
Sra. Maria Garaña Presidenta de Microsoft Espanya. 

1. 10. Al mitjà de comunicació i/o programa que hagi c ontribuït a mostrar la realitat econòmica i 

social femenina. Per la figura de la defensora d’Igu altat  
  
Sra. Eva Peruga. Defensora d’Igualtat del PERIODICO. EDICIONS PRIMERA PLANA S.A. 

1. 11. A la millor esportista individual o equip.  
HOQUEI CLUB ALPICAT 

1. 12. A l’activitat artística i/o cultural més repres entativa.  
FIRATÀRREGA 
13. A l’emprenedora més jove.  
Sra. Gina Prat. Sòcia fundadora LIVE SCIENCE CONSULTANCY 
14.A l’estudiant més brillant de la Universitat de Lleida  
Premi desert degut al nou Pla d’estudis. No hi ha promocions al 2011 que hagin acabat la carrera 

1. 15. En l’ajut humanitari a l’entitat o persona més r ellevant.  
CLUB LIONS LLEIDA Sr. Lluis Vigatà. President 

1. 16. A la trajectòria i recerca investigadora.  
Sra. Loreta Medina. Investigadora IRB LLEIDA FUNDACIÓ DR. PIFARRÉ, 
  
  
FUNDE des de fa 3 anys, fa un reconeixement especial  a dones emblemàtiques, Un reconeixement 
de la pròpia associació.  
Aquest any:  
Premi ESPECIAL FUNDE, Guardó especial per a una dona embl emàtica i extraordinària, per la seva 
empremta personal i professional a Lleida recau a l a figura de  
Sra. Julieta Agustí. Centre de Titelles  
En aquesta VII edició dels PREMIS FUNDE més de 350 persones van assistir a la Seu Vella. Un èxit 
d’organització, d’assistència, i sobretot d’emoció i sentiments. Un any més la Gala dels Premis FUNDE va 
deixar palesa que tot i la conjuntura econòmica i social actual, hi ha persones capaces, motivades i amb 
empenta que fan gran el nostres país. 
  
La Gala va tenir el seu final en l’entorn d’un sopar al Palau de Congresos: La Llotja de Lleida. 


