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Us esperem aquest dimecres 24 de 
gener, a les 11 del matí, a la 
gravació del primer programa de 
l'espai 'Empresaris' que es farà a 
l'aula de formació del CEEILleida 

 
L’aula de formació del CEEILleida serà aquest dimecres 24 de gener un estudi de ràdio. Tots 

vosaltres esteu convidats a la gravació que farà Ràdio Lleida-Cadena SER del 

programa Empresaris, un dels espais radiofònics dedicats a l’àmbit econòmic de més 

prestigi i tradició. En aquest primer programa. dels quatre que s'emetran des del CEEILleida, 

comptarem amb la presència dels emprenedors Rafa Ramírez, de l’empresa Cardionlive, 

i David Vara, de l’empresa Blueindic, A més, també hi participaran el diputat de Promoció 

Econòmica de la Diputació de Lleida i president del Consell Directiu del CEEILleida, Enric 

Mir, i el director del CEEILleida, Antoni Piñol. El programa s’emetrà per Ràdio Lleida 

(1.287 Khz, Ona Mitjana / 93,4 Mhz, FM), a les 13.30 hores. Si algú de vosaltres, 
emprenedors que esteu instal·lats en el CEEILleida, teniu interès en participar en 
algun dels programes previstos per explicar el què feu, ens ho podeu fer saber al 
correu electrònic lleidaceei@gmail.com.  

http://cadenaser.com/emisora/radio_lleida/
https://www.cardionlive.com/ca
https://www.blueindic.com/
mailto:lleidaceei@gmail.com


 

 
 

 

 

 

Encara sou a temps d'assistir a la 
jornada 'Empreses emergents i 
finançament' que es fa l'1 de febrer 
a Girona. Del CEEILleida hi anem 8 
persones   

Vuit persones del CEEILleida s'han inscrit a la jornada Empreses emergents i finançament, 
organitzada per la Cambra de Comerç de Girona, i que tindrà lloc a la capital gironina el 
pròxim 1 de febrer. Aquesta jornada 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. 
Si esteu interessats en assistir a la jornada, ens ho podeu fer saber al correu electrònic 
lleidaceei@gmail.com.  

http://www.cambragirona.cat/esdeveniment/startup-empreses-emergents-i-financament/
http://www.cambragirona.cat/
http://www.cambragirona.cat/
http://www.cambralleida.org/
http://www.cambralleida.org/
http://www.cambralleida.org/
mailto:lleidaceei@gmail.com


 

 
 

Noves cadires per a la sala de 
reunions del CEEI-2 
 
La sala de reunions del CEEI-2 compta des d'avui dilluns amb noves cadires. Aquestes 
cadires són per ús exclusiu per aquesta sala de reunions. Preguem que entre tots en feu un 
bon ús. 
 
 

 
Noves cadires per a la sala de reunions del CEEI-2 

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


ACCIÓ informa a Lleida dels ajuts 
per a projectes d'R+D locals i 
internacionals i la incorporació de 
talent  

 
ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa oferirà el pròxim dilluns, 29 de gener, 
un acte per informar dels ajuts per a projectes d'R+D locals i internacionals i la incorporació 
de talent. L'objectiu de l'acte és donar a conèixer les característiques de les convocatòries 
dels programes per part d’ACCIÓ i d’AGAUR, i resoldre dubtes dels assistents. La sessió, 

gratuïta, està dirigida a les empreses amb seu operativa a Catalunya, entitats amb el segell 
TECNIO o personal investigador. Més informació i inscripcions. 

 
 

 

 

Estudiants de l'institut Joan Oró 
visiten el CEEILleida   

Estudiants de l’assignatura d’Emprenedoria de l’Institut Joan Oró de Lleida han visitat les 
instal·lacions del CEEILleida, on han rebut una sessió informativa sobre les prestacions que 
ofereix el viver, de la mà del tècnic del CEEILleida, Salvador Pifarré. Posteriorment, els 
alumnes han visitat les instal·lacions del CEEILleida i han entrat als mòduls de 

l’empresa INTECH3D, on un dels seus directius, John Amin, els ha ofert una interessant 

sessió sobre el món de la impressió 3D. Les visites dels estudiants al CEEILleida formen 
part del Programa Integral de Foment de l’Emprenedoria, que s’ofereix conjuntament 

amb GLOBALleida.  

 

 
Els estudiants van visitar els mòduls d'INTECH3D 

https://goo.gl/Eo52Db
https://www.intech3d.es/
http://www.globalleida.org/
http://accio.gencat.cat/ca/inici/

