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El dijous 21 de juny, acte de 
presentació de les noves empreses 
del CEEILleida, del nou vídeo 
corporatiu, on hi surts tu, i de moltes 
altres coses que no et pots perdre 

 
El dijous 21 de juny esteu convidats a participar en una trobada amb tots els emprenedors 
del CEEILleida, en la qual us presentarem:  

• Les noves empreses que han entrat en el viver. 
• El nou vídeo corporatiu del CEEI, on hi surts tu.  
• La nova APP per a mòbil del CEEILleida.  
• La zona Àgora prevista en el CEEI-2.  
• La nova zona Campus CEEI. 

L'acte començarà a les 12 del migdia a l'aula de formació i tindrà una durada prevista serà 
de dues hores. A l'acabar farem un aperitiu en la nova zona Campus de davant de la porta 
principal del CEEILleida. 
 
Esperem la vostra presència i preguem ens confirmeu l'assistència al correu 
ceei@ceeilleida.cat 

mailto:ceei@ceeilleida.cat


 
 

 
  

Ja pots consultar la Memòria 
d'Activitats del CEEILleida de l'any 
2017  

 
La Junta de Patrons de la Fundació CEEILleida va aprovar la setmana passada la Memòria 
d'Activitats de la institució, corresponent a l'any 2017. La podeu consultar en aquest enllaç 
 

 
Reunió de la darrera Junta de Patrons de la Fundació CEEILleida 

https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/MEM%C3%92RIA-CEEI-2017-1.pdf
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/MEM%C3%92RIA-CEEI-2017-1.pdf
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/MEM%C3%92RIA-CEEI-2017-1.pdf


 

Vine a la càpsula ‘Estratègia i 
transformació digital per a 
empreses’, el 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. Inscriu-te a ceei@ceeilleida.cat  
 

 

 
 

Curs a la Cambra de Comerç de 
Lleida per aprendre a gestionar la 
teva ment per liderar la teva vida 
personal i professional 
 
La Cambra de Comerç de Lleida ofereix els dies 19, 21 i 26 de juny el curs Gestió emocional, 
enfocament i acció!, que té com a objectiu ensenyar a gestionar la teva ment per liderar la 
teva vida personal i professional. Les tres sessions, que es faran de les 16:00 a les 20:00 
hores, aniran a càrrec de Sebastián Darpa, expert en Programació Neurolingüística certificat 
per John Grinder. Formador, expert en coching, conferencista internacional i autor dels 
llibres "La Rebelión del Ser" i "La Habilidad maestra. Como hablar en público con claridad, 
confianza y emoción". 
Cada alumne rebrà com a obsequi i material de suport el llibre de desenvolupament personal 
de Sebastián Darpa. Programa del curs i Inscripcions 

 

mailto:ceei@ceeilleida.cat
http://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2095:gestio-emocional-enfocament-i-accio-lideratge-de-la-vida-personal-i-professional-pnl&catid=12:habilitats-directives-i-rrhh&Itemid=174
http://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2095:gestio-emocional-enfocament-i-accio-lideratge-de-la-vida-personal-i-professional-pnl&catid=12:habilitats-directives-i-rrhh&Itemid=174
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rOZ1mzl3urY
http://www.cambralleida.org/images/stories/PNL.pdf
http://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139&refid=2095&Itemid=177&referencia=Taller%20Personal%20Pitch.%20si%20no%20comuniques%20la%20teva%20marca%20personal....%20alg%C3%BA%20altre%20ho%20far%C3%A0%20per%20tu
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