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El CEEILleida ha reunit als seus 
emprenedors per parlar sobre les 
novetats del viver 
 
El CEEILleida va reunir als seus emprenedors el 14 de febrer per parlar sobre les novetats 
que es portaran a terme en el viver a curt termini. Si algú de vosaltres necessiteu més 
informació sobre el que es va parlar, la direcció del CEEILleida us atendrà amb molt de gust. 
 

 
La reunió va tenir lloc a l'aula de formació 



Us esperem aquest dimecres, dia 
21, a l'emissió del segon programa 
'Empresaris' que emetrà Ràdio 
Lleida-Cadena SER des del 
CEEILleida 

   
Les empreses IN SITU, Nearcrumbs, RepaQ i USEIT seran les empreses 
participants en el segon programa de l'espai Empresaris que emetrà Ràdio Lleida-
Cadena SER aquest dimecres 21 de febrer des del CEEILleida. Tal i com van fer 
Cardionlive i Blueindic en el primer programa, les empreses explicaran durant mitja 
hora els productes què ofereixen, així com la seva història com a empresa i la seva 
vinculació al CEEILleida. Si algú de vosaltres s'anima a participar en el tercer 
programa, previst pel 21 de març, ens ho podeu dir enviant un missatge al correu 
cee@ceeilleida.cat 

 

 
 

 
 
 

http://www.in-situ.cat/empresa/
http://www.nearcrumbs.com/es/
http://www.repaq.es/
http://www.useit.es/
http://cadenaser.com/emisora/radio_lleida/4
http://cadenaser.com/emisora/radio_lleida/4


El CEEILleida rep aquesta setmana 
un grup d'estudiants de la 
República Txeca i Lituània i dos 
més de l'Institut Caparrella 

   
Tres grups d'estudiants visitaran el CEEILleida aquesta setmana per conèixer els 
serveis que ofereix als emprenedors i les seves instal·lacions. La primera visita serà 
aquest dimarts i està formada per un grup d'estudiants d'Erasmus procedents de la 
República Txeca i Lituània. 
Els altres dos grups restants vindran entre dijous i divendres i són alumnes de 
l'Institut Caparrella, concretament del cicle formatiu de grau mitjà i superior de 
Sistemes Informàtics en Xarxa i d'Electromecànica de Vehicles Industrials. 

 
ACCIÓ t'informa com trobar 
finançament en 5 clics...   

Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, t'explica en només 5 clics com pots 
trobar el finançament que necessites. En aquest sentit, ha creat un Recomanador de 
Finançament Alternatiu i per utilitzar-lo només has de tenir clar quina mena d’empresa ets, 
en quina fase et trobes, quina és la teva situació financera, l’import que busques i l’objectiu 
d’aquest finançament. Més informació 
 

 
 

 

 

 

http://accio.gencat.cat/ca/inici?utm_medium=headerlogo_accio&utm_source=ai210&utm_campaign=acc10informa
http://accio.gencat.cat/ca/serveis/financament/recomanador-financament-alternatiu/?utm_medium=noticiacentral01link1&utm_source=ai210&utm_campaign=acc10informa
http://accio.gencat.cat/ca/serveis/financament/recomanador-financament-alternatiu/?utm_medium=noticiacentral01link1&utm_source=ai210&utm_campaign=acc10informa
http://accio.gencat.cat/ca/serveis/financament/recomanador-financament-alternatiu/?utm_medium=noticiacentral01link1&utm_source=ai210&utm_campaign=acc10informa
http://accio.gencat.cat/ca/serveis/financament/recomanador-financament-alternatiu/?utm_medium=noticiacentral01link1&utm_source=ai210&utm_campaign=acc10informa
http://accio.gencat.cat/ca/serveis/financament/recomanador-financament-alternatiu/?utm_medium=noticiacentral01link1&utm_source=ai210&utm_campaign=acc10informa


 

 

...i organitza a Lleida un 'showroom' 
de finançament per a la 
internacionalització el pròxim 6 de 
març 

Al Showroom de Finançament rebràs informació sobre 6 tendències en fonts de 
finançament en presentacions de 5 minuts cada una, i al final de la sessió podràs tenir 
una reunió individual amb els ponents que desitgis per fer una simulació del finançament 
que necessites (import, costos, terminis,...). 
L’acte tindrà lloc a la delegació d'ACCIÓ a Lleida i t'interessa si ets una pime en creixement 
i amb necessitats financeres que vol exportar o ja exporta i vol incrementar les seves vendes 
a l'exterior. Taambé si tens prevista una inversió directa a un altre país o ja l'estàs fent. 

 
 

Economia catalana, present i futur, 
conferència d'Oriol Amat el 28 de 
febrer a la Cambra de Comerç 
 

 

https://www.google.com/maps/place/Rambla+de+Ferran,+1,+25007+Lleida/@41.6172806,0.6270742,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a6e0687b44ad43:0x8282e75d918a88a9!8m2!3d41.6172806!4d0.6292629
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2018/03/06/1049010/showroom-de-financcedilament-per-a-internacionalitzacioacute-lleida?utm_medium=titulo&utm-campaing=ACT&utm-source=ACT18-023
http://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=15&refid=EcoCatPF2018-1

