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Tres empreses nascudes al
CEEILleida participen en la Fira de
Biomassa de Catalunya
Tres empreses nascudes al CEEILleida, Aerofor, Gemma Ambiental i Imartec Energia,
han participat en la Sisena Fira de Biomassa de Catalunya, que va tenir lloc a Vic la
passada setmana. Aerofor, instal·lada en el mòdul 1.11, i que ha compartit espai amb
l'empresa Gemma Ambiental, ha difòs els seus cursos de formació per ús de drons i els
serveis tècnics que ofereix en l'àmbit de la natura, l'agricultura, la indústria, l'emergència
i la seguretat.
Gemma Ambiental i Imartec Energia van coincidir en el CEEILleida entre els anys 2012 i
2014.
Gemma Ambiental és una empresa que treballa per al desenvolupament sostenible. La
seva vocació es impulsar projectes amb viabilitat econòmica ambiental i social en l’àmbit
del món rural.
Així mateix, Imartec Energia és un grup empresarial que desenvolupa la seva activitat en
el sector de les energies renovables, operant principalment en el sector de la termotècnia
avançada, integrant tecnologia per a la conversió energètica de la biomassa procedent
de la indústria forestal i del tractament de la fusta, de l'agricultura, del sector de la indústria
alimentària, dels cultius dedicats i de la neteja del verd urbà.

Gemma Ambiental i Aerofor van estar instal·lats en
l'Espai Socis de la Fira de Biomassa

INTECH3D, present en
In3Dustry de Barcelona

la fira

INTECH3D, empresa instal·lada en els mòduls 1.1 i 1.2 del CEEILleida, va estar present
la setmana passada en la fira In3Dustry de Barcelona, un dels esdeveniments sectorials
a dia d'avui més importants de tot Espanya relacionats amb la fabricació additiva i
tecnologies 3D. Van compartir espai amb el Grup Sicnova, que va mostrar el més destacat
del seu catàleg actual de productes d'impressió 3D i escanejat 3D, com la impressora 3D
intel·ligent JCR 600, o una granja d'impressores Ultimaker, entre altres productes.

Imatge de l'estand d'INTECH3D

Gabriel Garriga, de Garriga
Enginyers, participa en una
jornada sobre l'aplicació del
Reglament d'Instal·lacions de
Protecció Contra Incendis"
L'emprenedor Gabriel Garriga, de l'empresa Garriga Enginyers (mòdul 3.12) participa en
una jornada sobre l'aplicació del Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
(RIPCI), que tindrà lloc aquest dimecres, 24 d'octubre, en la sala d'actes del Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya a Lleida. Garriga, vocal d'Exercici Lliure de Col·legi
d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, intervindrà en l'acte de benvinguda i moderarà
un debat sobre l'aplicació del RIPCI a Catalunya: inspeccions. Posteriorment, participarà
en una taula rodona sobre els reptesi oportunitats del nou RIPCI. La cloenda de l'acte
anirà a càrrec del director dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Empresa i
Coneixement.

Cafè Experience de PIMEC Joves
amb Cafès Batalla
PIMEC Joves Lleida organitza un nou Cafè Experience, adreçat als joves empresaris
i empresàries del territori, amb l’objectiu d’incrementar les xarxes de contactes
professionals i afavorir la generació de noves sinergies en un entorn divertit i diferent. És
un acte que pretén que empresaris de renom i amb experiència contrastada comparteixin
amb joves empresaris les dificultats i les bones decisions que han pres durant la seva
carrera.
En el Cafè Experience previst pel dijous 25 d’octubre, a les 12 del migdia, hi participarà
l’empresa Cafès Batalla. Posteriorment hi haurà un dinar entre els assistents. L'acte tindrà
lloc en la mateixa seu de Cafès Batalla.
Les places són limitades i cal inscripció prèvia.

Recorda, el 25 d'octubre tenim
càpsula formativa: "Com captar
clients a través de Google i xarxes
socials en pilot automàtic"
Aquest dijous, 25 d’octubre, entre les 16:00 i les 20:00 hores, oferim al CEEILleida la
càpsula formativa Com captar clients potencials a través de Google i xarxes
socials en pilot automàtic. La sessió anirà a càrrec de Raül Lucena
Talavera, especialista en màrqueting digital, i té com a objectiu saber com fer servir les
xarxes socials per tal que siguin una eina per difondre la teva marca, donar-te a conèixer
a clients potencials i aconseguir que contactin amb tu.

Postgrau sobre Direcció en
Plantes Industrials 4.0 en la
Cambra de Comerç
La Cambra de Comerç de Lleida ofereix un postgrau sobre Direcció en Plantes Industrials
4.0, que comença a aquest 25 d'octubre, i acaba el 7 de març de 2019 Aquest postgrau
està dirigit a professionals de l'àmbit industrial que volen millorar les seves capacitats,
competències i habilitats en la direcció, organització i gestió d'una planta industrial, tenint en
compte les aportacions relacionades amb l'anomenada Indústria 4.0. Més informació.
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