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Cardionlive, present a la fira
d'emprenedoria digital 4YFN, i
INTECH3D en el Youth Mobile
Festival (Yomo), en el marc del
Mobile World Congress
INTECH3D i Cardionlive han estat protagonistes aquesta setmana en esdeveniments firals
vinculats al Mobile World Congress (MWC), que es va celebrar la setmana passada a
Barcelona. Cardionlive ha participat en el 4 Years From Now (4YFN), la fira d’emprenedoria
digital i una plataforma de negoci d’startups, on va presentar davant d'inversors una aplicació
que avisa a voluntaris preparats per socórrer immediatament a persones que necessiten
urgentment rebre primers auxilis mentre s'espera l'arribada dels serveis d'emergències.
Per la seva part, INTECH3D va estar present en el Youth Mobile Festival (Yomo),

especialment destinat a joves estudiants i inspirat per a la formació en el món de la

ciència, tecnologia i tot el que envolta les matemàtiques. Un dels objectius de la seva
presència en el Yomo va ser el d'ajudar als educadors a integrar a les seves aules
la impressió 3D. Va exposar la impressora Premium 3D d'Ultimaker, altament fiables
i apreciades pels professionals de tot el món.

Àlex Surroca i Rafa Ramírez, al 4FYN, i John Amin i Joan Folguera al Yomo BCN

Un centenar d’estudiants han visitat
el CEEILleida en dos mesos
Un centenar d’estudiants i professors d'ensenyament secundari i cicles formatius han visitat
el CEEILleida en els dos darrers mesos. Els grups d'alumnes que ens han visitat són de
l'Institut Caparrella i també han vingut professors de la República Txeca i Lituània que
participen en un intercanvi amb els instituts Joan Oró, Maria Rúbies, Josep Lladonosa,
Manuel de Montsuar i la Caparrella. Demà dimarts vindrà un altre grup d'estudiants del cicle
formatiu de grau superior d'Educació Infantil de l'Acadèmia Martínez.

Un grup d'estudiants va visitar el mòdul d'INTECH3D

El CEEILleida acull una reunió de la
Xarxa d'Allotjaments Empresarials
de Catalunya
El CEEILleida acull aquest dijous, 8 de març, la quarta reunió de tècnics de la Xarxa
d'Allotjaments Empresarials de Catalunya (XAEC), que té com a un dels seus objectius la
d'impulsar aquesta mateixa entitat per analitzar les principals necessitats dels vivers
d'empreses que hi ha a Catalunya. En aquesta reunió hi haurà representació dels municipis
de Martorell, Granollers, Vic, Castellar del Vallès, Mataró, Polinyà, Forallac, Cerdanyola del
Valles i Santa Coloma de Farners i de la Diputació de Tarragona, a més de Lleida, que
aquest cop serà l'amfitriona. La reunió tindrà lloc a l'aula de formació del CEEILleida.

La darrera reunió va tenir lloc a Vic

Aprèn email màrqueting i com fer un
newsletter professional i eficaç
El CEEILleida oferirà el dijous 15 de març la càpsula Email màrqueting: Com fer
un newsletter professional i eficaç, a càrrec d’Albert Calzada, desenvolupador i
programador web”. L’objectiu de la sessió és el d’analitzar la part teòrica i de gestió d’una
llista de subscriptors. També es veuran 3 de les plataformes més usades: Mailchimp,
Mailrelay i Mailpoet per a WordPress. Horari: De 16:00 a 20:00 hores.

Lleida acull demà dimarts un
showroom de finançament per a la
internacionalització
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. També si tens prevista una inversió
directa a un altre país o ja l'estàs fent.

Vine a la Jornada Dones i
Emprenedoria del 14 de març al
Caixafòrum
El pròxim 14 de març tindrà lloc al Caixafòrum la Jornada Dones i Emprenedoria, una jornada
organitzada per l'Ajuntament de Lleida i GLOBALleida pensada per promoure la formació i
el debat sobre l’emprenedoria femenina, presentar experiències, compartir aprenentatges,
crear un espai de trobada entre les empreses lleidatanes i visualitzar el talent femení com a
motor social. Més informació i inscripcions

