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Jornada sobre les aplicacions de la 
impressió 3D en el sector de 
l'arquitectura, impulsada pel 
CEEILleida i INTECH3D   

 
La Sala d’Actes de la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya acollirà 
demà dimarts, 5 de juny, a les 18.00 hores, la Jornada ‘Impressió 3D. Aplicacions en 
l’arquitectura’. L’acte serà presentat pel tresorer de la Demarcació de Lleida del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Lluís de la Fuente, i comptarà amb la presència del 
responsable de l’Aula d’Impressió 3D de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB), Francesc Gené; del cap executiu de l’empresa INTECH3D, Joan 
Folguera; a més d’Anthony Foy, de l’estudi d’arquitectura Labox Design, de Lleida, i amb 
oficina al Regne Unit; i Jaume Bel, de l’Estudi Bel, de Tortosa. 
En la jornada, en la que també hi haurà un col·loqui, es presentarà el projecte VOLUM, a 
càrrec del director del CEEILleida, Antoni Piñol. En el mateix recinte hi haurà instal·lat un 
show-room amb impressores i demostracions de peces acabades. Inscripcions 

 

https://www.arquitectes.cat/ca
https://ceeilleida.com/jornada-impressio-3d-aplicacions-en-larquitectura-el-5-dabril-al-collegi-darquitectes/
https://ceeilleida.com/jornada-impressio-3d-aplicacions-en-larquitectura-el-5-dabril-al-collegi-darquitectes/
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/laboratori-de-maquetes
https://etsab.upc.edu/ca/serveis/laboratori-de-maquetes
https://www.intech3d.es/
http://www.laboxdesign.com/ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5qYMUTDhTI-6RcTqxMIrCpzldhRQkbiG9vw3_adVQvgcEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5qYMUTDhTI-6RcTqxMIrCpzldhRQkbiG9vw3_adVQvgcEw/viewform


Vine a la càpsula ‘Estratègia i 
transformació digital per a 
empreses’, els pròxims 13 i 14 de 
juny   

 
El dimecres 13 i el dijous 14 de juny, entre les 16:00 i les 19:00 hores, oferirem al CEEILleida 
la càpsula formativa Estratègia i transformació digital per a empreses, una sessió que té 
com a objectiu definir i integrar una estratègia de negoci digital per a la teva empresa, i on 
es proporcionaran les claus bàsiques per desenvolupar una estratègia digital rellevant. La 
formació anirà a càrrec d'Albert Polo, expert en transformació digital i consultor en 
estratègies digitals, i tindrà lloc a l'aula de formació. Envia'ns la teva sol·licitud d'inscripció a 
ceei@ceeilleida.cat  

 
 

 

Descobreix les claus per impulsar 
l'èxit del teu negoci. L'11 de juny 
a la Cambra de Comerç 
La Cambra de Comerç de Lleida ha organitzat pel pròxim dilluns, 11 de juny, una jornada on 
pots descobrir les claus d'èxit de reconegudes empreses, Tous, TripAdvisor, Cacaolat 
o Infojobs entre d'altres. L'acte tindrà lloc a La Llotja entre les 9.15 i les 13.55 hores. L'acte 
estarà moderat  per Javi Giménez, actor a Crackòvia i Polònia, locutor de ràdio en 
programes com Anda Ya i Frincandó Matiner, actor, presentador i guionista. Descarrega't 
el programa i fes la inscripció. 

mailto:ceei@ceeilleida.cat
https://www.youtube.com/watch?v=4xaZSVuGj8M&feature=youtu.be
https://www.ccipirineusmed.com/wp-content/uploads/2018/05/Business-Secret-Week-Programa-ma.pdf
https://www.ccipirineusmed.com/wp-content/uploads/2018/05/Business-Secret-Week-Programa-ma.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrtjJHS-ctA5BeLgzh8xUy1z3869_n3wI4l7pJYmqLpj6bVQ/viewform


             

 
              

 
T'has bloquejat en un procés de 
certificació per exportar el teu 
producte? No et perdis la 
presentació de la Catalonia Trade 
Portal, aquest dimecres 
 
En només una hora i mitja, entre les 9:30 i les 11:00 hores del pròxim dia 6, t'explicaran què 
has de fer si alguna vegada t'has quedat bloquejat en un procés de certificació per exportar 
el teu producte; si tens mercaderies aturades en una frontera o algun problema duaner, o si 
tens dubtes sobre la legislació o les normatives vigents que afecten els teus productes.La 
delegació d'Acció a Lleida acollirà la presentació de la Catalonia Trade Portal, amb l'objectiu 
d'informar a les empreses sobre la comoditat de la seva comoditat i eficàcia com a eina 
d'internacionalització. L'acte està pensat per a empreses que busquen respostes ràpides a 
consultes sobre les problemàtiques i tràmits per accedir als mercats internacionals. Més 
informació. 

https://www.google.com/maps?ll=41.617281,0.629263&z=15&t=m&hl=ca&gl=US&mapclient=embed&q=Rambla+de+Ferran,+1+25007+Lleida
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2018/06/06/1065872/presentacio-practica-del-catalonia-trade-portal-lleida?utm_campaign=accioInforma&utm_source=ai218&utm_medium=agenda_07
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2018/06/06/1065872/presentacio-practica-del-catalonia-trade-portal-lleida?utm_campaign=accioInforma&utm_source=ai218&utm_medium=agenda_07

