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El CEEILleida s'adhereix a la nova 
Xarxa d'Allotjaments Empresarials 
de Catalunya 
 
La Xarxa d’Allotjaments Empresarials de Catalunya (XAEC) s’ha constituït recentment al 
Centre de Serveis per a les empreses i l’emprenedoria de Can Gavarra de Polinyà (El Vallès 
Occidental). Estarà integrada per 14 institucions catalanes que gestionen vivers d’empresa, 
de les quals 5 seran de les comarques de Lleida, concretament la Fundació CEEILleida, el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell (aquest a l’espera que 
el ple de l’ajuntament ratifiqui la seva adhesió), a més de l’Institut Municipal d’Ocupació 
Salvador Seguí de Lleida i l’Ajuntament de Torrefarrera. 
La XAEC és la unió d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres entitats d’arreu 
de Catalunya que gestionen espais d’allotjament empresarial i de serveis a l’emprenedoria, 
la innovació i d’assessorament en la planificació i creació d’empreses. El seu objectiu 
principal és el de millorar la coordinació interadministrativa i treballar de manera conjunta 
per tal de compartir iniciatives i experiències. 
L’adhesió a la XAEC permetrà als seus membres coordinar accions formatives i de captació 
de talent i projectes empresarials que es puguin allotjar en aquests espais, la creació de 
noves sinèrgies que potenciïn les empreses allotjades i la defensa dels interessos comuns. 
Els allotjaments empresarials a Catalunya disposen d’aproximadament 700 despatxos i una 
trentena de coworkings o espais de treball compartits, i actualment donen servei a més de 
300 empreses del territori. 
La resta d’institucions adherides a la XAEC són els ajuntaments de Cambrils,  Castellar del 
Vallès, Forallac, Gandesa, Martorell, Polinyà i Granollers, i el Consell Comarcal de la Selva. 
 
 

https://ceeilleida.com/cinc-institucions-de-lleida-formaran-part-de-la-nova-xarxa-dallotjaments-empresarials-de-catalunya/


 
Representants dels vivers presents en l'acte de constitució de la XAEC 

 
  

Un mitjà digital francès es fa ressò 
del Projecte VOLUM    

El mitjà digital francès especialitzat en impressió3D A3DM Magazine s’ha fet ressò de la 

col·laboració entre INTECH3D i el CEEILleida en el desenvolupament del Projecte VOLUM, 

un programa mitjançant el qual vol fer possible la transferència de la tecnologia de la 
impressió 3D al teixit productiu, de la mà d’una empresa referent del sector, com és la 
companyia INTECH3D. La revista A3DM és una publicació de referència a França i a nivell 
europeu sobre impressió 3D, fabricació additiva, prototipatge ràpid i desenvolupament de 
productes. Llegiu l'article sencer. 

 
 

 

GLOBALleida convida a les 
empreses de la Xarxa de CEIs al 
CONNECTA Lleida Business   

 
La jornada empresarial CONNECTA Lleida&Business se celebrarà dilluns vinent, 5 de 

https://www.facebook.com/A3DMmagazine/?__tn__=K-R&eid=ARBUwDxci7Juci-EkTX_qvYXk4vzls6aJ6I7CqpIR2tsZVIgnSeBLbVYeKGMIijFAZbp8e_fJryeo5IV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB8rAmV3-36gR5sxx51XwNnvZBt_meZbg9E5bNOFE-yH_42AGCQO7_rYr_NF9gygQhzd2SSJe4eDtyHZak8y-fZc53mmnMj3Ql3-5xjFKddat2iBzvbDd9Axl55-ycBAyok-dSWzZ8cu4JCu5B7eTPYV7XECah2WHB-ANHJV3yWxxNP2r4F_G-XSAG4ScYK7kacCnm6z9saOxVMnMgm9wtoY0s
https://www.facebook.com/intech3d/?__tn__=K-R&eid=ARA8ERqyKRL_qgqU37-riN_29oCWy27DIRDoSXuw9q1ynmTA0Np6SoChHtgdIDCmmkG9idpqAJzXzUep&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB8rAmV3-36gR5sxx51XwNnvZBt_meZbg9E5bNOFE-yH_42AGCQO7_rYr_NF9gygQhzd2SSJe4eDtyHZak8y-fZc53mmnMj3Ql3-5xjFKddat2iBzvbDd9Axl55-ycBAyok-dSWzZ8cu4JCu5B7eTPYV7XECah2WHB-ANHJV3yWxxNP2r4F_G-XSAG4ScYK7kacCnm6z9saOxVMnMgm9wtoY0s
https://www.facebook.com/ceeilleida/?__tn__=K-R&eid=ARCKtyHOV61iKYuSV4ma471Z6-nzP8MAmsjXW-Hn7-8mbBOLhNdSW97QswC_MDraTb7yBmH4MaOrE1UC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB8rAmV3-36gR5sxx51XwNnvZBt_meZbg9E5bNOFE-yH_42AGCQO7_rYr_NF9gygQhzd2SSJe4eDtyHZak8y-fZc53mmnMj3Ql3-5xjFKddat2iBzvbDd9Axl55-ycBAyok-dSWzZ8cu4JCu5B7eTPYV7XECah2WHB-ANHJV3yWxxNP2r4F_G-XSAG4ScYK7kacCnm6z9saOxVMnMgm9wtoY0s
https://www.a3dm-magazine.fr/news/toutes-industries/volum-un-projet-additif-espagne
https://www.a3dm-magazine.fr/news/toutes-industries/volum-un-projet-additif-espagne


novembre, a la Llotja de Lleida, amb l’objectiu de donar veu a  les empreses i crear  noves 
formes de relació per potenciar l’economia del territori.La II Jornada CONNECTA està 
emmarcada dins els programes de creixement empresarial  de GLOBALleida, que agrupen 
des d’autònoms i micropimes, a pimes o startups. Reunirà una cinquantena  d’empreses, 
que participaran en una sessió de networking empresarial, dinamitzat per Rosaura Alastruey, 
i una ponència d’Àlex Rovira, oberta al públic, sota el títol El món que ve, tendències i 
humanització.  
La Jornada també servirà per reconèixer la participació, esforç i implicació de les empreses 
que han participat en els programes empresarials de GLOBALleida. Més informació i 
inscripcions 

 
  

INTECH3D participa en el Congrés 
d'Edutec, a la UdL     

INTECH3D ha participat recentment en el XXI Congrés EDUTEC, una iniciativa d'EDUTEC 
(Associació per al desenvolupament de la Tecnologia Educativa i de les Noves Tecnologies 
aplicades a l'educació) que es va celebrar a la Universitat de Lleida sota el lema: Educació 
amb tecnologia: un compromís social 
 

 

 

http://www.globalleida.org/propera-jornada-empresarial-connecta-lleidabusiness/
http://www.globalleida.org/propera-jornada-empresarial-connecta-lleidabusiness/


Aquesta setmana tenim taller de pla 
d'empresa    

L'aula de formació del CEEILleida acull des d'avui i fins dimecres un nou taller sobre com 
realitzar un pla d'empresa, que anirà a càrrec del tècnic de GLOBALleida, Josep Maria 
Barrufet. El passat dijous vam acollir la càpsula Com captar clients potencials a través de 

Google i xarxes socials en pilot automàtic, amb una molt bona afluència d'inscrits.  

 

 

 
Imatge del curs sobre xarxes socials ofer la setmana passada  
 

Devfest Lleida, el major 
esdeveniment tecnològic de l'any 
per a joves a Lleida, aquest 
dissabte el PCiTAL     

La sala Joan Oró de l'edifici CEDICO del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
(PCiTAL) acull aquest dissabte, 3 de novembre, el Devfest Lleida, High School Developers 
Parade, considerat el major esdeveniment tecnològic de l'any a Lleida adreçat a joves 
programadors experts i novells i gent interessada en les noves tecnologies en general. L'acte 
està organitzat pel Google Developer Group de Lleida i el PCiTAL, i comptarà amb la 
participació de l'empresa del CEEILleida, INTECH3D. Més informació  
 
 

https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/Presentació-Google-Code-in-per-tercers-GCI-2018.pdf
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/Presentació-Google-Code-in-per-tercers-GCI-2018.pdf
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/Presentació-Google-Code-in-per-tercers-GCI-2018.pdf


 
 
 
 

 

Agenda formativa de la Cambra de 
Comerç de Lleida per aquest 
novembre    



La Cambra de Comerç de Lleida ofereix aquest novembre cursos que et poden interessar 
sobre internacionalització, de temàtica econòmica-financera, comerç i màrqueting, 
producció logística i d'habilitats directives i de recursos humans. Més informació 
 

 
 

 

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

 
 

http://cambralleida.mailrelay-iii.es/mailing/1423494/378.html?t=57564b4359050552504a035e000906310a040403005e57070c0957560355020653124e0c530404054a06025c
http://cambralleida.mailrelay-iii.es/mailing/1423494/378.html?t=57564b4359050552504a035e000906310a040403005e57070c0957560355020653124e0c530404054a06025c
http://cambralleida.mailrelay-iii.es/mailing/1423494/378.html?t=57564b4359050552504a035e000906310a040403005e57070c0957560355020653124e0c530404054a06025c
http://www.globalleida.org/ocupacio/

