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Nearcrumbs passa a gestionar el 

servei i manteniment de la xarxa de 

fibra òptica 
L'empresa Nearcrumbs, instal·lada en el mòdul 2.4 del CEEILleida, és l'encarregada des del 

passat 1 de febrer de gestionar el servei i el manteniment de la xarxa de fibra òptica. Amb 

aquest canvi intentem donar un servei de proximitat per a una infraestructura que és vital 

per al funcionament de les vostres empreses. A partir d'ara, per a qualsevol incidència 

que tingueu en el servei, envieu un missatge al correu electrònic 

soporte@nearcrumbs.com, o bé truqueu al telèfon 973 28 25 71. Pròximament us 

convocarem a tothom a una reunió per parlar sobre aquest i altres temes d'especial interès 

per a tots vosaltres. 

 
 

 

http://www.nearcrumbs.com/es/
http://www.nearcrumbs.com/es/


GLOBALleida obre el període 

d'inscripció pel programa 

d'acceleració empresarial 

  

GLOBALleida serà aquest 2018, un cop més, l’acceleradora d’empreses de la província de 
Lleida. Un programa de creixement empresarial cofinançat per ACCIÓ i gratuït per a les 
empreses participants. LleidaStartUP ofereix un programa d’acompanyament a l’empresa 
d’un màxim de 8 mesos de durada amb l’objectiu de reduir el període de validació i d’arribada 
al mercat del producte/servei, i aconseguir que els equips promotors es capacitin per 
executar un pla de creixement. 
És un programa pensat per a empreses en fase inicial, que ha de permetre reforçar el model 

de negoci, incrementar el nombre de clients, augmentar la facturació i aconseguir un 

posicionament de marca. El Pla proporciona acompanyament expert per posar les bases 

d’un creixement sòlid i sostenible. L’objectiu és reduir el període de validació i d’arribada al 

mercat del producte/servei i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar 

un pla de creixement que acceleri les primeres vendes. Podeu fer les inscripcions enviant el 

formulari adjunt a l’adreça lmor@globalleida.org fins el dia 16 de febrer de 2018. Més 

informació 
 

• A QUI S’ADREÇA? 
• El programa s’adreça a startups i/o PIME innovadores: 
• Empreses que tinguin menys de 5 anys de vida. 
• Empreses amb un component innovador (ja sigui al seu model de negoci, producte, 

servei,...) amb potencial de creixement elevat. 
• Empreses que tinguin un equip promotor compromès i com a mínim, una persona 

dedicada a temps complet al projecte. 
• Empreses amb establiment operatiu a la província de Lleida. 

A més es tindrà en compte: 

1. Empreses que tinguin necessitat de suport en alguna àrea específica. 
2. Empreses que coneguin el sector al qual es volen dirigir i tinguin detectada una 

necessitat de mercat que volen cobrir amb el seu projecte. 

 

 

http://www.globalleida.org/
mailto:lmor@globalleida.org
https://goo.gl/uuD3qi
https://goo.gl/uuD3qi
https://goo.gl/uuD3qi
https://goo.gl/uuD3qi


Nova font d'aigua a la sala de 

descans del CEEI-2 

 Amb l'objectiu d’anar millorant el nostre servei als emprenedors, a partir de demà 

dimarts es posarà en funcionament una nova font d'aigua, que s'ha instal·lat en la 

sala de descans del CEEI-2. Esperem que sigui de la vostra utilitat. 

 

 

La font d’aigua es troba a la sala de descans del CEEI-2 

 

 

Startups del CEEILleida, en la 
jornada 'Empreses emergents i 
finançament' de Girona 
 
Les empreses Cardionlive, INTECH3D i Skilbo, instal·lades al CEEILleida, han 
participat en la jornada ‘Empreses emergents i finançament’, que es va celebrar el 
passat 1 de febrer a Girona, i que va reunir firmes andorranes, de la Catalunya Nord, 
gironines i altres empreses lleidatanes. Aquest acte, que ha estat coordinat per les 
cambres de comerç de Girona, Lleida, Andorra i dels Pirineus Orientals francesos, 
ha servit perquè startups hagin pogut explicar la seva activitat a inversors. En aquest 
sentit, va tenir lloc un Speed meeting, on empreses emergents explicaven el seu 
projecte a inversors, com va ser el cas d’Skilbo. 
Així mateix, Joan Folguera, director executiu d’INTECH3D, va participar en la taula 
rodona sobre empreses emergents, juntament amb empreses de Girona, Andorra i 
Perpinyà. Folguera va incidir sobre a importància creixent de la impressió 3D per a la 
indústria i el fet d'estar instal·lat al CEEILleida i poder disposar dels seus serveis. 

 

https://www.cardionlive.com/es/home
https://www.intech3d.es/
https://skilbo.es/


 
Membres de la delegació lleidatana participant en la jornada 

 

 

Càpsula formativa 'Linkedin per a 
professionals i empreses, els dies 
14 i 15 de febrer al CEEILleida 
El CEEILleida oferirà el 14 i 15 de febrer la càpsula formativa Linkedin per a professionals 
i empreses, que té com a objectiu aprendre a desenvolupar els punts clau d’un bon perfil 
que permeti potenciar la visibilitat i notorietat de la seva marca 2.0. Les principals tècniques 
per tal d’utilitzar Linkedin per a generar oportunitats de negoci. Per a professionals i 
empreses. Anirà a càrrec d'Albert Polo i Parra, expert en transformació digital i Consultor 
en estratègies digitals i es farà de 4 a 7 de la tarda els dos dies. 

 

 

https://ceeilleida.com/events/capsula-ceeilleida-linkedin-professionals-empreses-2/


La Cambra de Comerç de Lleida 
ofereix noves sessions formatives 

Durant aquest febrer la Cambra de Comerç de Lleida ofereix noves sessions formatives de 
temàtica variada. Més informació. 
 
 

 
 

http://cambralleida.mailrelay-iii.es/mailing/1059122/267.html?t=56574443590102585541055e055a54655857550e540b06550c5c0b535552085559151a5c5704530611000502
http://cambralleida.mailrelay-iii.es/mailing/1059122/267.html?t=56574443590102585541055e055a54655857550e540b06550c5c0b535552085559151a5c5704530611000502

