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Us animem a utilitzar, els qui encara
no ho heu fet, la nova aplicació Ei!
del CEEILleida per enviar-nos les
incidències i suggeriments que
cregueu convenients
Des de la posada en marxa de l'aplicació Ei! el passat mes de juliol, aquest nou canal
intern de comunicació ha servit per notificar-vos qüestions tan variades com publicar
ofertes de feina, demanar que s'arregli el pany d'una porta, fer saber que s'han trobat unes
claus que algú ha perdut, demanar que per qüestió de seguretat es tanqui la porta d'accés
al CEEI-2 a l'acabar la jornada, o reservar alguna de les sales de reunions. També us
enviem els newsletters setmanals del CEEILleida. Us animem, als qui encara no ho heu
fet, que utilitzeu l'aplicació per enviar-nos les incidències i suggeriments que cregueu
convenients, i us recordem que també és un canal per comunicar-vos entre vosaltres, els
emprenedors. Sabeu que podeu baixar-vos l'aplicació a través de l'AppStore i Google Play.
Per a qualsevol consulta sobre dades d'accés a l'aplicació, ens la podeu venir a preguntar.

Jornada sobre impressió 3D per a
professionals el pròxim 20 de
setembre al PCiTAL
El pròxim dijous 20 de setembre, entre les 11:00 i les 14:00 hores, tindrà lloc a l'edifici
CEDICO del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), la jornada
Impressió 3D per a professionals, emmarcada dins del projecte VOLUM, i que impulsa el
CEEILleida, l'empresa INTECH3D, i el GDG Lleida, amb la col·laboració de la firma de
disseny industrial Stimulo.
La jornada té com a objectiu donar a conèixer de primera mà el potencial d’aquesta
tecnologia amb el líder mundial en fabricació d’impressores 3D i es mostrarà la impressora
3D, ULTIMAKER S5, últim model de la multinacional holandesa, líder mundial en la
fabricació d’impressores 3D.
L'acte comptarà amb la presència de Joan Carles Sánchez, de l'empresa Stimulo-Diseño
3D, amb una intervenció amb el títol El dia que el món es va despertar sense disseny, i
Joan Folguera, CEO d'INTECH3D, que donarà a conèixer casos d'èxit en el prototipat
industrial i aplicacions.
També hi haurà una atula rodona, on es mostraran dos casos pràctics i casos d'empreses
industrials usuàries de la tecnologia 3D.
Al finalitzar l'acte se sortejaran dos bateries USB per a mòbil i altres usos per gentilesa de
Xtorm de A Solar. El sorteig s'efectuarà entre els tuits que s'hagin generat per promoció
prèvia i durant la jornada amb el hashtag #parc3d.
L'assistència gratuïta però es requereix d'inscripció en aquest Meetup per temes logístics.

Curs
'Mitjans
de
pagament
internacionals' a la Cambra de
Comerç de Lleida
La Cambra de Comerç de Lleida començarà el 18 de setembre un curs de 90 hores sobre
mitjans de pagament internacionals, totalment subvencionat pel Conforcat i anirà a càrrec
de Pere Serra, professor de la Universitat Ramon Llull. Més informació i inscripcions.

L'Institut Nacional de la Joventut
convoca el certamen de joves
emprenedors 2018
Us recordem que 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.
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