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El newsletter del CEEILleida torna
avui amb vosaltres
El butlletí intern del CEEILleida torna avui amb tots vosaltres després del parèntesi estiuenc.
Esperem que sigui un curs ple de bones notícies i que tothom vingui amb les piles
carregades.

Aquest mes comencen les obres
per crear l’espai Àgora, al CEEI-2
Durant aquest mes de setembre començaran les obres per crear el nou espai Àgora, en
l'actual mòdul 2.7, i que us vam presentar en la reunió que vam fer amb tots vosaltres a l'aula
de formació el passat 21 de juny. En breu us informarem, sobretot als emprenedors que es
veureu afectats directament per les obres, de com es desenvoluparan els treballs, que
afectaran bàsicament al passadís del CEEI-2, on es troben ubicats els mòduls 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9 i 2.10.
Què és l'espai Àgora?
• Un conjunt de zones comuns on poder créixer, experimentar i copsar opinions i
visions que arrodoneixin les diferents idees, enriquint-les i fent-les evolucionar.
• S’habilitarà entre el mòdul 2.7 i la sala de reunions del CEEI-2 Ponent, de 110m2,
que donaran lloc a una nova àrea amb tres subespais:
o
o
o

Sala de reunions: tancada acústicament però oberta visualment.
Zona cabaret: amb àrea de descans i espai per a presentacions i
conferències.
Àrea subzero: amb zona de treball i espai per a reunions i formacions.

Simulació de com quedarà un dels espais de l'Àgora

Renovació de les màquines de
cafè, menjar
i
beure,
amb
instal·lació de font d'aigua i forn
Amb la finalitat que la vostra estada al CEEI sigui el més agradable possible, durant aquest
estiu hem renovat totalment les màquines de 'vending' dels edificis del CEEI-2 i del CEEI-3.
En aquest sentit, s'han instal·lat màquines amb una gran varietat de cafès, menjar i beure,
una font d'aigua purificada i un forn per escalfar el menjar. Amb el nou sistema se soluciona
el problema d'haver de pagar amb les monedes justes, ja que l'abonament es pot fer també
a través del telèfon mòbil (amb l'aplicació Eboca Wallet), tant en efectiu com en tarja de
crèdit.
Per a qualsevol incidència o observació que vulgueu fer us preguem que ens la comuniqueu,
o bé contacteu directament amb l'empresa, a través del número de telèfon que està indicat
en les màquines.

La màquina instal·lada en el CEEI-3 també dóna servei al CEEI-1

El programa 'Empresaris' de Ràdio
Lleida-Cadena SER torna aquest
setembre a emetre's des del
CEEILleida
El programa Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena SER torna aquesta temporada a emetre's
des del CEEILleida. El dilluns 17 de setembre, a les 11 del matí, es gravarà un
primer programa, que s'emetrà per ràdio el següent dimecres 19 de setembre, ales 13:30
hores, en la que hi participaran emprenedors del CEEILleida de les empreses Katae i Sitcons
Studio. També comptarem amb la participació del vicerector de Planificació, Innovació i
Empresa de la Universitat de Lleida, Ferran Badia, i de Marc Cerón, conseller delegat de
l'empresa d'Ilerda Serveis.
Els altres programes d'Empresaris previstos emetre des del CEEILleida estan programats
pels dies 17 d'octubre, 14 de novembre i 19 de desembre. Si hi voleu participar per donar a
conèixer la vostra empresa i la teva experiència com a emprenedor ens ho pots fer saber
enviant un correu a ceei@ceeilleida.cat

El darrer programa de la passada temporada emès des del CEEILleida

L'Institut Nacional de la Joventut
convoca el certamen de joves
emprenedors 2018
L'Institut Nacional de la Joventut (INJUVE) del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar
Social, ha convocat el Certamen Nacional de Joves Emprenedors 2018, que té com a
objectiu recolzar als joves de fins a 35 anys que lideren projectes innovadors en empreses
ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un any, i de tots els
sectors professionals.
Als 10 primers seleccionats se'ls concedeix una ajuda de 20.000 euros, i les sol·licituds es
poden presentar fins el 21 de setembre. Més informació i formularis.

Vols
accedir
als
mercats
internacionals
de
contractació
pública?
Lleida acollirà el pròxim 26 de setembre una sessió d'assessorament sobre com pots accedir
als mercats internacionals de contractació pública. La sessió tindrà lloc a la seu social
d'ACCIÓ de Lleida i consistirà en una entrevista individual de 25 minuts amb un expert en la
matèria, que t'ajudarà a definir la millor estratègia perquè la teva empresa pugui enfocar
l'activitat internacional en l'àmbit de la contractació pública mitjançant diverses eines i
serveis. La sessió es desenvoluparà entre les 9:00 i les 18:00 hores i t'hi pots inscriure aquí.

Has perdut un comandament a
distància per a una porta de
garatge? Potser el tenim nosaltres
Ens han fet arribar un comandament a distància per obrir i tancar una porta de garatge
d’alguna persona que l’ha perdut. Si és d’algú de vosaltres passeu-lo a buscar per les
oficines d'administració del CEEILleida. És el d’aquesta fotografia:

Llistat d'ofertes actives de la Borsa
de Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació
facilitada
per
GLOBALleida

