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Aquest divendres, 20 d'abril, tall
d'internet entre les 13.00 i les 15.00
hores en els tres edificis del
CEEILleida
Aquest pròxim divendres, 20 d'abril, entre les 13.00 i les 15.00 hores, es produirà un tall en
el servei d'internet per portar a terme millores en el servei. Aquesta aturada del servei
d’internet és per motius de substitució del dispositiu firewall del CEEILleida, per un model
superior. El dispositiu actual ja no disposa de la capacitat ni els recursos necessaris per
suportar la gestió de les connexions de tots els mòduls. Amb el canvi de dispositiu, es pretén
poder disposar dels recursos necessaris per a la gestió de totes les connexions dels mòduls
actuals, així com augmentar la capacitat de creixement de la infraestructura de
comunicacions del CEEI, per a futures integracions de mes mòduls. El nou dispositiu, també
ens permet millorar la seguretat, qualitat i administració del servei d’internet al disposar de
noves millores a nivell funcional. Moltes gràcies per la vostra comprensió i disculpeu les
molèsties.

AgroPIG, nova empresa del
CEEILleida, instal·lada en el
mòdul1.7
Des d'aquest mes d'abril comptem al CEEILleida amb una nova empresa. Es tracta
d'AgroPIG, està instal·lada en el mòdul 1.7, i es dedica a l'assessorament en el tractament
i la gestió de residus ramaders.
Com tots sabem, és molt important que tots els emprenedors del CEEILleida coneguem a
qui tenim de veïns, ja que el networking facilita l'augment de contactes, que poden ser
beneficiosos pel desenvolupament dels respectius negocis. És per això, que us animem a
que us aneu coneixent.

Presentació davant de més de 60
empresaris del nou projecte
VOLUM en la jornada "La impressió
3D. La nova revolució industrial"
Més de 60 empresaris van assistir a la jornada "La impressió 3D. La nova revolució
industrial", que es va celebrar el passat 10 d'abril a la UdL, i que va organitzar conjuntament
el CEEILleida i INTECH3D. Durant l'acte, el director del CEEILleida, Antoni Piñol, va
presentat el projecte VOLUM, que consisteix en fer possible la transferència de la tecnologia
3D al teixit productiu de la mà d’una empresa referent en el sector, com és INTECH3D.
L'acte, que va inaugurar el diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Enric
Mir, va comptar amb les intervencions de la cap de vendes de l'empresa HP per a la
Península Ibèrica i Itàlia, Inma Vázquez; Pau Virtudes, del Clúster de Materials Avançats de
Catalunya, i Joan Folguera, CEO d'INTECH3D. La jornada la va cloure el vicerector de
Planificació, Innovació i Empresa de la UdL, Ferran Badia. Podeu veure el vídeo de la
jornada clicant aquí

El diputat Enric Mir va inaugurar la jornada, que es va celebrar a la UdL

Ja podeu sol·licitar el vostre espai
en l'estand de GLOBALleida a la
Fira de Sant Miquel
En el seu afany de donar suport als emprenedors de la Xarxa de Centres d’Empreses
Innovadores, GLOBALleida ha contractat un espai a la fira Sant Miquel (27 a 30 de
setembre) per a que tots els que ho desitgeu pugueu estar presents a l’estand comú.
GLOBALleida us ofereix un espai propi amb taula personalitzada, tamboret/s i espai darrera
per posar-hi suport comunicatiu. L’estand el tindrem situat com és habitual al pavelló 3.
L’únic requisit per poder accedir és que l’empresa que vulgui participar en aquesta acció
hagi
estat
creada
amb
posterioritat
a
l’1
de
gener
de
2013.
El preu bonificat de participació per cada empresa és de només 50 euros. El preu inclou:
taula personalitzada amb el logotip de l’empresa, tamboret, espai darrera per posar-hi suport
comunicatiu, zona comú per atendre visites, moqueta, assegurança obligatòria, drets de
participació i presència com a expositor individual en tota la comunicació del certamen
produïda per Fira de Lleida.
Totes les empreses interessades en aquesta proposta han d’omplir l’apartat 1 i 2, l’espai del
número de compte i signar del full de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç i enviar-lo
a orosell@globalleida.org.
El termini per fer la sol·licitud finalitza l’11 de juny de 2018.

Imatge de l'estand de GLOBALleida en la pasada edició de la Fira de Sant Miquel

Formació: "Les finances com a
eina competitiva"
Saps interpretar la informació financera del teu negoci? T'interessa conèixer amb més
profunditat l'impacte de les teves decisions empresarials?
Sessió formativa "Les finances com a eina competitiva" d'@acciocat a Lleida. Més
informació

Aquest dimecres toca emetre un
nou
programa
de
l'espai
'Empresaris' de Ràdio Lleida des de
la nostra aula de formació
Aquest dimecres, 18 d'abril, emetrem des de l'aula de formació del CEEILleida el quart
programa de l'espai empresaris, que emet Ràdio Lleida-Cadena SER. Comptarem amb la
presència de tres empresaris que van impulsar el seu negoci al CEEILleida: el soci fundador
i director comercial d'Ecostudi, Ricard Vizcarra; el soci fundador i cap executiu de bTactic,
Óscar Ortega i Robert Cabrera, cofundador de Blackpier, a més del cofundador d'Skilbo,
Josep Lluís-Sánchez-Fortún, actualment al CEEILleida. A més, comptarem amb la presència
de Joan Buchaca, director del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
(Promeco), organisme autònom de la Diputació de Lleida que enguany compleix els seus 25
anys.

Imatge amb els participants en el programa emès el mes passat

La font d'aigua de la sala de
descans del CEEI-2 ja es troba en
funcionament
Des de fa uns dies, i amb l'objectiu d'anar millorant el servei per als emprenedors, funciona
la font d'aigua de la sala de descans del CEEI-2.

Si algú es troba unes ulleres amb la
seva funda, preguem que ens les
feu arribar a les oficines del
CEEILleida
Una persona que treballa al CEEILleida ha perdut les seves ulleres, amb la seva
corresponent funda. Si algú les troba us preguem que ens les porteu a les mateixes oficines
del CEEILleida.

Sessió sobre mitjans de pagament
internacionals a la Cambra de
Comerç de Lleida

