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El CEEI-1 guanya un mòdul més i 
ofereix als emprenedors dos nous 
espais de dimensions reduïdes  
 
El CEEI-1 ha passat a tenir de 10 a 11 mòduls després de dividir en dos un dels espais que 
s'oferien fins ara. En aquest sentit, actualment s'ofereixen els mòduls 1.9 i 1.10, que són de 
dimensions reduïdes, de 22 metres quadrats; i s'ha creat el mòdul 1.11, d'una superfície de 
32 metres quadrats. D'aquesta manera, el CEEILleida ofereix més mòduls amb un ventall 
més ampli de superfícies útils per als emprenedors.  

 

 Els mòduls 1.9 i 1.10 tenen una superfície útil de 22 metres quadrats 

 

 



 

El CEEILleida es converteix en un 
estudi de ràdio amb l'emissió del 
primer programa de l'espai 
'Empresaris', de Ràdio Lleida 
Cadena SER 
 
L'aula de formació del CEEILleida es va transformar el passat dimecres en un estudi de 
ràdio, amb la finalitat d'emetre el primer dels quatre programes de l'espai Empresaris, de 
Ràdio Lleida Cadena SER, que s'emetran des del viver, i en els quals hi participaran 
emprenedors del CEEILleida. En aquest primer programa hi van participar  el president del 
Consell Directiu del CEEILleida i diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de 
Lleida, Enric Mir Pifarré; el director del CEEILleida, Antoni Piñol Rodriguez; Rafa Ramírez, 

de Cardionlive i David Vara de Blueindic. En el programa, tant els emprenedors de 

Cardionlive com de Blueindic van explicar la seva trajectòria com a empresaris i els 
productes que ofereix cadascuna de les empreses. Així mateix, en el programa també  es 
va explicar els serveis que ofereix el CEEILleida als emprenedors. Podeu escoltar el 

programa en aquest enllaç: https://goo.gl/qW37oU. 

Si esteu interessats en explicar per la ràdio la teva experiència com a emprenedor i 
difondre allò què ofereix la teva empresa, ens ho podeu fer saber al correu 
ceei@ceeilleida.cat 
 

 
L'aula de formació del CEEILleida es va convertir en un estudi de ràdio 

 

 

http://cadenaser.com/emisora/radio_lleida/4
https://www.cardionlive.com/es/home
https://www.blueindic.com/
https://goo.gl/qW37oU


Tres empreses del CEEILleida 
participen aquest dijous en la 
jornada 'Empreses emergents i 
finançament' de Girona 
Tres empreses del CEEILleida participen aquest dijous a la jornada Empreses emergents i 
finançament, organitzada per la Cambra de Comerç de Girona, i que tindrà lloc a la capital 
gironina. Es tracta de les empreses INTECH3D, Cardionlive i Skilbo. Així, la delegació del 
CEEILleida estarà formada per un total de set persones, que viatjaran amb autocar 
acompanyades de la resta de la delegació lleidatana, que es congregarà a la sortida davant 
la Cambra de Comerç de Lleida.    
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. Està adreçat, especialment 
per a les pimes, als autònoms i les microempreses. 

 

 

 
  
 

Amb un bon manteniment de les 
instal·lacions del CEEILleida, 
tothom hi surt guanyant 
Les instal·lacions del CEEILleida estan a la vostra disposició. Durant el darrer any hem anat 
fent millores en diferents espais perquè tots ens puguem sentir més còmodes i 
treballem més a gust. Si fem un bon ús de les instal·lacions, tothom hi sortirà guanyant. 
 

 

http://www.cambragirona.cat/esdeveniment/startup-empreses-emergents-i-financament/
http://www.cambragirona.cat/esdeveniment/startup-empreses-emergents-i-financament/
http://www.cambragirona.cat/
http://www.cambragirona.cat/
https://www.intech3d.es/
https://www.cardionlive.com/
https://skilbo.es/
http://www.cambralleida.org/


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 informació. 

 
 

Activitats formatives a la Cambra 
de Comerç de Lleida 

Més informació i inscripcions. 

 

https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/díptic-programa-amall-.pdf
http://www.cambralleida.org/

