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El CEEI-2 guanya un espai per a fer 
reunions  

Seguim amb les millores en les instal·lacions del CEEILleida. Hem començat aquest any 
2018 habilitant un espai per a fer reunions, que a la vegada també pot servir de descans. Es 
tracta d'una zona enllumenada equipada amb taula i quatre cadires. Esperem que us sigui 
d'utilitat.  
 

 
El nou espai es troba al costat del mòdul 2.11 

 

 

 

 



Comencem el 2018 amb la 
incorporació de l'empresa Krea i la 
sortida de Flips Media i Sabor a 
Jamón  

El CEEILleida ha iniciat l'any amb la incorporació de Krea, una empresa  tecnològica 
especialitzada en energia fotovoltaica i compromesa amb el medi ambient. Desenvolupa 
projectes integrals en les principals tecnologies renovables: solar, microhidràulica i 
biomassa. La seva especialitat és l’energia solar fotovoltaica. Per la seva banda, han decidit 
marxar dels seus mòduls Flips Media, a causa d'un canvi d'estructura societària, i Sabor a 
Jamón, que gràcies a uns acords amb altres companyies, han reorientat el seu negoci. 
 

 
 
L’empresa Krea està instal·lada en el mòdul 2.9 
 

Bloqueig de pàgines web d'ús 
fraudulent o il·legítim a partir d'avui  

Amb l'objectiu de rendibilitzar al màxim el servei d'internet, i seguint instruccions del nostre 
administrador, a partir d'avui, 8 de gener, es posa en marxa un sistema de bloqueig de 
pàgines web d'ús fraudulent o il·legítim. En el cas de bloquejar-se una web que considereu 
necessària, preguem que ens ho notifiqueu per tal que sigui desbloquejada. La imatge que 
surt en pantalla és la següent: 
 
 

 
 

http://www.kreaenergia.com/es/inicio/
https://www.facebook.com/flips.media/
http://www.clubjamon.com/
http://www.clubjamon.com/
http://www.kreaenergia.com/es/inicio/


 

 
Programa Consolida't, per fer 
créixer i mantenir els negocis 
empresarials i professionals dels 
treballadors autònoms 
 
L’Associació Multisectorial d’Autònoms de la Província de  Lleida, (AMALL) ,  amb la finalitat 
de donar recolzament al  treball autònom del territori de Lleida,  col·labora en l’execució del 
programa  Consolida't, subvencionat per la Generalitat de Catalunya i dirigit 
a  consolidar,  fer créixer  i mantenir  els negocis empresarials i professionals dels 
treballadors autònoms. L'objectiu del programa és la diagnosi de l’escenari  actual del negoci 
de l’autònom , detecció de necessitats  i identificació d’oportunitats de millora , establint un 
pla d’acció   individualitzat  per augmentar la competitivitat del teu negoci. Més i nformació. 
 
 
 

 
 

https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/díptic-programa-amall-.pdf
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/díptic-programa-amall-.pdf


 

 
 
Vols assistir al festival de les 
startups industrials?  
 
L'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona acull el pròxim 25 de gener l'IQSTech Fest, el 
festival de les startups industrials, amb xerrades inspiradores, foro d'inversió i closing party. 
Hi participen empreses de sectors tan diversos com Tècniques Industrials Avançades; 
Automatització i Robòtica; Ciències de la vida: Nous Materials; Energia i Medi Ambient; 
Wearables; Alimentació i Esport. Més informació. 
 
 

 
 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-iqs-tech-fest-el-festival-de-las-startups-industriales-39614620396

