
 

 

Newsletter CEEILleida 

nº29 

27-11-2017 

 

El CEEILleida segueix creixent i 

dobla la capacitat de la xarxa de 

fibra, que augmenta de 50 a 100 

Mbps 

 

Amb l'objectiu de seguir oferint un bon servei a tots els emprenedors, el CEEILleida ha doblat 

la capacitat de la xarxa de fibra òptica, passant dels 50 Mbps a 100 Mbps. Per prendre 

aquesta mesura des del CEEILleida hem tingut en compte el fet que en pocs mesos ha 

augmentat el número d'empreses que s'han instal·lat en el viver (de 24 a 32) i, en 

conseqüència, s'ha vist incrementat també el número de treballadors (de 82 a 134). 
 

 

 



Aquest dimecres t'esperem a l'acte 

de lliurament de claus a les 9 

empreses que s'han instal·lat el 

darrer semestre. Agraïriem 

que vinguéssiu tots 

 
 

 
 

Hem donat color a l'aula de 

formació 

Hem decidit donar color a l'aula de formació. Una de les parets llueix un logotip gegant del 
CEEILleida, donant d'aquesta manera més calidesa a la sala, i que permet identificar millor 
l'espai on ens trobem. Si voleu veure en un minut com es va desenvolupar l'obra, cliqueu 
aquí.  
 

https://www.facebook.com/ceeilleida/videos/1946459508702198/


 
Imatge del logotip que s'ha pintat a l'aula de formació 
 

Heu lliurat el qüestionari que ens 

servirà per millorar el nostre 

servei?   

Durant la setmana passada us hem lliurat, sigui presencialment o per correu electrònic, un 

qüestionari de control, que ens servirà per saber com podem anar millorant els serveis que 

oferim des del CEEILleida. Us agraïríem que l'anéssiu complimentant per poder disposar de 

totes les dades el més aviat possible, i així poder prendre les mesures que calguin amb 

immediatesa. També podeu omplir el qüestionari clican aquest enllaç 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/AopAs88jtx4vrinB3


El Consell Directiu de la Fundació 

CEEILleida planifica les activitats 

per al 2018    

El Consell Directiu de la Fundació CEEILleida s'ha reunit recentment per planificar les 

activitats previstes per a l'any 2018. 

 

 

 
Reunió del Consell Directiu de la Fundació CEEILleida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Necessites fer networking, donar a 

conèixer el teu cas d'èxit o cercar 

finançament?, el Foro Transfiere de 

Màlaga t'esperan 

El 14 i 15 de febrer de 2018 se celebra, com cada any, el Foro Transfiere de Màlaga, el gran 

fòrum professional i multisectorial per a la transferència de coneixement i tecnologia, i que 

mostra qui és qui en l'ecosistema de l'I + D + I nacional i internacional. Les inscripcions estan 

obertes fins el 31 de desembre i els participants hi poden: 

 

 

- Establir contactes B2B. 

- Transferir coneixement científic i línies de recerca tecnològica. 

- Donar a conèixer els seus productes i serveis innovadors. 

- Conèixer les necessitats tecnològiques de l'Administració pública. 

- Aconseguir finançament per a projectes innovadors. 

 

Si et vols inscriure, ens ho pots fer saber i t'ho gestionem des del CEEILleida.  

 

 

 

 

 

 

http://transfiere.malaga.eu/es/informacion-general/#.WhV1gEriaUk
http://transfiere.malaga.eu/


'Receptes d'èxit en models de 

negoci que funcionen. Com 

adaptar-les en el teu projecte o 

empresa' la formació del 

CEEILleida pel 12-D 

El CEEILleida acull dimarts, 12 de desembre, i de 4 a 8 de la tarda, la càpsula 

formativa Receptes d'èxit en models de negoci que funcionen. Com adaptar-les 

al teu projecte o empresa, que anirà a càrrec de Jordi Puigdellívol, sherpa 

empresarial. La càpsula té com a objectiu  donar a conèixer patrons d’èxit en models de 

negoci que funcionen en empreses reals per identificar-ne bones pràctiques. Podeu 

inscriure-us, enviant còpia escanejada del DNI, al correu ceei@ceeilleida.cat 
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