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El CEEILleida s'adhereix a
l'aturada general d'aquest dimarts,
3 d'octubre
El CEEILleida, a l'igual que la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, portarà
a terme una aturada general aquest dimarts, 3 d'octubre. Per a qualsevol consulta podeu
trucar al telèfon 618419166 (Antoni Piñol).

El CEEILleida, en el lloc 23 del
ranking estatal de Funcas sobre
vivers d'empreses
La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) situa en el lloc 23 sobre 50 al
CEEILleida en el ranking estatal, i en el número 3 en el ranking català, en qualitat de vivers
d'empreses, en el seu informe corresponent a l'any 2016 presentat la setmana passada, en
el marc de l'assemblea de l'Associació Nacional de Centre Europeus d'Empreses i Innovació
(ANCES). Auest estudi valora el fet que el CEEILleida ofereix serveis orientats a recolzar la
consolidació de les empreses i crear un vincle amb elles, i que tot plegat serveixi per crear
un cinturó productiu en el seu entorn.

Un equip del CEEILleida us visitarà
en breus dies per actualitzar la
informació de cadascuna de les
empreses
Un equip del CEEILleida visitarà cadascuna de les empreses que estan instal·lades al
viver per demanar-vos informació, amb la finalitat de tenir el màxim d'actualitzats els
nostres arxius.

Cardionlive és notícia als mitjans
de comunicació per la seva nova
app. Teniu més iniciatives per
poder-les divulgar?
L'empresa Cardionlive, instal·lada al mòdul 3.13, ha estat notícia als mitjans de comunicació
pel disseny de la seva aplicació que avisa a voluntaris per sócorrer, amb immediatesa, a
persones que requereixen de primers auxilis. Si alguna de les vostres empreses està
treballant en projectes que creieu interessants, ens ho podeu fer saber per divulgar-ho.
Envieu un correu a jjover@ceeilleida.cat i en parlem.

Cardionlive ha estat notícia pel disseny de la seva nova app

La Jove Cambra organitza la
segona edició del Speed
Networking
La Jove Cambra (JCI Lleida) celebra aquest dijous, 6 d'octubre, la segona edició del Speed
Networking, que té com a finalitat celebrar cites ràpides entre les empreses participants amb
l’objectiu de crear sinergies professionals i noves oportunitats de negoci. La participació és
gratuïta. Més informació i inscripcions.

El cartell de l'acte, que tindrà lloc a l'Hotel Comtes d'Urgell

La Cambra de Comerç organitza
una sessió d'automotivació
La Cambra de Comerç de Lleida ha organitzat una sessió d'automotivació, que anirà a
càrrec de Javier Rodríguez, formador y dinamitzador d'habilitats personals i clima laboral
en organizacions. Rindrà lloc a l'Espai Avet (carrer Alfred Perenya 22). Inscripcions.

"Vols solucions? Pensa diferent",
per a empresaris actius i
innovadors
La delegació d'ACCIÓ a Lleida acollirà dimecres 11 d'octubre a la sessió "Vols solucions?
Pensa diferent", per conèixer eines pràctiques per aplicar la innovació a qualsevol
empresa. L’objectiu és que descobreixis els avantatges de la innovació, que estiguis
preparat pels canvis constants del mercat i que puguis adaptar-te a les necessitats dels
teus clients. Més informació i inscripcions.

