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Ràdio Lleida emet el 24 de gener 
el primer dels quatre programes de 
l'espai 'Empresaris' que es 
faran des del CEEILleida 
 

 
Ràdio Lleida-Cadena SER emetrà el dimecres 24 de gener el primer dels quatre programes 
d'Empresaris que es gravaran a l'aula de formació del CEEILleida, i al qual hi participaran 
emprenedors del nostre viver. També, tothom qui ho vulgui, hi podrà assistir com a 
públic. Empresaris és el programa de referència del món econòmic de les Terres de Lleida, 
i que ja compta amb 18 anys d'història. Emprenedors que esteu i han estat en el CEEILleida 
tindran l'oportunitat d'explicar a través dels micròfons d'aquest prestigiós espai radiofònic la 
vostra experiència com a empresaris. Els programes es gravaran entre les 11 i les 12 dels 
dies 24 de gener, 21 de febrer, 21 de març i 18 d'abril, i s'emetran aquests mateixos dies 
entre les 13.30 i les 14.00 hores. Apunteu-vos-ho a l'agenda i animeu-vos a assistir-hi.   

http://cadenaser.com/emisora/radio_lleida/


 

 
 

 

Aviat farem un nou vídeo sobre les 
empreses que esteu instal·lades en 
el CEEILleida. Necessitem la 
col·laboració de tots vosaltres!!! 

 
El CEEILleida, i de la mà de Teleponent, empresa instal·lada al CEEI-2, farà un nou vídeo 
corporatiu, en el qual hi sortiran les actuals empreses que esteu instal·lades en el viver. En 
aquest sentit, us demanem la vostra col·laboració per tal que sigueu partíceps de la filmació, 
que es portarà a terme al llarg dels pròxims dies. Passarem aviat per cadascun dels vostres 
mòduls per concretar dia i hora perquè la càmera passi pels vostres espais. Us deixem 
aquest enllaç perquè tingueu una idea del que volem fer:  
https://youtu.be/cbAwQj6ZX04 
 

Important per a les start-ups: El 
CEEILleida us convida a assistir a 
la jornada 'Empreses emergents i 
finançament' a Girona   

Girona acull el pròxim 1 de febrer la jornada Empreses emergents i finançament, organitzada 
per la Cambra de Comerç gironina, que es va haver de suspendre el passat novembre. 
Aquesta jornada, a la que empreses del CEEILleida ja han confirmat que hi assistiran, 
acompanyats de dos tècnics del viver, és un punt de trobada entre les empreses emergents 
i els inversors mitjançant activitats de speedmeeting i jornades tècniques amb l’objectiu de 
facilitar la creació de noves relacions empresarials i impulsar la cooperació i els fluxos 
comercials dels agents del sector de les startup a banda i banda dels Pirineus. CCI 
PirineusMed és un projecte creat i impulsat per les Cambres de Comerç d’Andorra, Girona, 
Lleida i Perpinyà, en el marc del programa europeu Interreg V-Poctefa, cofinançat pel 
FEDER, que va adreçat especialment a les pimes, als autònoms i a les microempreses. 
 

https://www.teleponent.cat/
https://youtu.be/cbAwQj6ZX04
http://www.cambragirona.cat/esdeveniment/startup-empreses-emergents-i-financament/
http://www.cambragirona.cat/
http://www.cambralleida.org/
http://www.cambralleida.org/
http://www.cambralleida.org/


Si esteu interessats en assistir a la jornada, ens ho podeu fer saber al correu electrònic 
ceei@ceeilleida.cat 
 

 
 

 

Canvis en alguns conceptes de la 
facturació que rebeu cada mes   

Des d'aquest mes de gener hem modificat alguns conceptes en la facturació que rebeu cada 
mes, sense que això suposi cap canvi en les tarifes. En aquest sentit, el consum de llum 
queda englobat dins del concepte "serveis comuns", mentre que el servei de fibra òptica està 
dins de la denominació "serveis de dades". 

 

 

 

 

https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/dossier-PROGcat-startup1F-1.pdf
http://cambralleida.mailrelay-iii.es/newslink/1029695/394.html
http://cambralleida.mailrelay-iii.es/newslink/1029695/393.html


PIMEC Joves Lleida organitza una 
jornada Afterwork adreçada a joves 
empresaris   

PIMEC Joves Lleida organitza una jornada afterwork adreçada a joves empresaris i 
empresàries del territori, amb l’objectiu d’incrementar la seva xarxa de contactes 
professionals i de generar noves sinergies. En aquesta ocasió, podràs gaudir d'una 
degustació de gintònic. Anima't a participar en aquesta jornada que et permetrà relacionar-
te amb empresaris del teu entorn en un ambient diferent! T'esperem demà dimarts 16 de 
gener, a les 20 h. Aprofita el Networking i fes créixer la teva xarxa! Més informació 
 

 
 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/afterwork-pimec-joves-lleida-networking-degustacio-gintonic-0
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/afterwork-pimec-joves-lleida-networking-degustacio-gintonic-0
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/afterwork-pimec-joves-lleida-networking-degustacio-gintonic-0

