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Wattson, nova empresa del 
CEEILleida 

 

El CEEILIeida compta amb una nova empresa. Es tracta de Wattson, una 
instal·ladora de solucions energètiques òptimes, que obre portes en el mòdul 2.1. 
Wattson treballa per utilitzar l'enginy i el coneixement per tal que les instal·lacions 
siguin eficients. Són enginyers i professionals dedicats a investigar, dissenyar i 
executar cada projecte, tenint en compte les seves particularitats per assolir 
l'excel·lència energètica. "El soci perfecte per als constructors, arquitectes, 
empreses, entitats i clients particulars, que busquen solucions integrals en matèria 
d'instal·lacions", afirmen. 
 
 



 
L'equip de Wattson 
 

Flips Media i Cross Point 365 
creixen i s'instal·len en uns mòduls 
més grans 

Flips Media i Cross Point 365, empreses que han entrat enguany al CEEILleida, han 
decidit instal·lar-se en uns mòduls més grans per poder desenvolupar millor el seu negoci. 
D'aquesta manera, Flips Media deixa el mòdul 2.8, de 32 metres quadrats, i se'n va al 3.3, 
de 56 metres quadrats, mentre que Croiss Point 365 deixarà el 2.9, de 16 metres quadrats, 
per anar-se'n al 2.8, on fins ara ha estat Flips Media, que és el doble de gran. 
Flips Media és una empresa de publicitat i serveis audiovisuals que es dedica a cobrir, a 
través de vídeo i fotografia, tot tipus d’esdeveniments i activitats d’oci i a més de dissenyar 
cartells per anunciar esdeveniments.  
Per la seva part, Cross Point 365 es dedica a l’adaptació de solucions de software de 
l’entorn Microsoft per a empreses, utilitzant informàtics propis i freelance. El core business 
de l’empresa no només és solucions informàtiques, sinó també la representació de 
freelance informàtics. 

 

 

 
          

https://www.facebook.com/flips.media/
https://www.crosspoint365.com/es/


Skilbo és notícia per la seva xarxa 
social que intercanvia talent entre 
persones 

Skilbo ha estat notícia en diferents mitjans de comunicació, que s'han interessat per 

creació d'una xarxa social que permet intercanviar talent entre les persones.  Aquesta 

xarxa funciona com un taulell d’anuncis de perfils personals amb habilitats que 
s’ofereixen per un preu establert per l’usuari. Aquestes habilitats són 
emmagatzemades en un menú que ells mateixos gestionen. Per la seva part, altres 
persones poden obtenir aquests serveis al navegar pels diferents cercadors categoritzats 
en 9 tipus diferents, per zona geogràfica o, fins i tot, per paraula clau. Després la comunitat 
posa les eines necessàries per a la trobada entre els dos usuaris i el benefici s’obté per la 
intermediació de les dues parts. Vídeo de LleidaTV 
 

 
El projecte de Josep Lluís Sánchez-Fortún va despertar l'interès dels mitjans de 
comunicació 
 

 
 
 

http://skilbo.es/
https://www.facebook.com/LleidaTV/videos/1701191629912150/


Nova senyalització per facilitar la 
localització de mòduls 

Aquesta setmana s'ha procedit a instal·lar uns panels indicadors per facilitar la 
localització de mòduls. Aquest dilluns s'ha col·locat al CEEI-2, i durant aquesta 
setmana es col·locaran al CEEI-3. 
 

 
El nou indicador del CEEI-2 

 

 
Entrevistes a Lleida amb el director 
de l'Oficina Exterior de Catalunya 
al Brasil 

Lleida acollirà aquest dijous, 16 de novembre, la visita del director de l'Oficina 
Exterior de Catalunya a Sao Paulo, Josep M. Buades, en un acte organitzat per 
ACCIÓ, Agència per la Competitivitat del'Empresa, amb l'objectiu de conèixer les 

possibilitats de creixement de les empreses en el mercat i comentar, definir i 
desenvolupar un pla d'actuacions a mida per a la vostra empresa.  Si esteu interessats 
en conèixer de primera mà aquest mercat, i com ACCIÓ pot ajudar la vostra empresa a 
entrar o consolidar-se en ell, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per concertar 
una entrevista individual amb Josep M. Buades. Per a inscripcions cliqueu aquí 
 

http://accio.gencat.cat/cat/index.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/actes/2017/11/entrevistes-lleida-sao-paulo-novembre-2017.jsp?utm_medium=acte_17_btn&utm-campaing=agenda&utm-source=ag-176

