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Acte de lliurament de claus i
torronada
El CEEILleida va celebrar el passat divendres l'acte de lliurament de claus a les quatre noves
empreses, que s'han instal·lat en el viver durant el segon semestre de 2018. Es tracta de les
startups Aerofor, InnovaArk, Randombox i Spaceboost.
Entre les quatre startups s’han generat nou llocs de treball. Això comporta que en tot l’any
2018 hagin entrat en el CEEILleida 11 noves empreses, s’hagin emancipat sis i s’hagin creat
43 llocs de treball. La inversió total de les 11 empreses per impulsar la seva creació ha estat
de 124.600 euros.
L’acte va estar presidit pel vicepresident de la Diputació i diputat de Promoció Econòmica,
Enric Mir, i va comptar amb la presència del director del Patronat de Promoció Econòmica,
Joan Buchaca, i del director del CEEILleida, Antoni Piñol.
L’acte va finalitzar amb una torronada amb els emprenedors instal·lats en el viver.

Foto de família al final de l'acte de lliurament de claus

Intervencions d'Edurad Ibáñez,d'Aerofor, i de Ferran Espasa, d'InnovArk

Xavier Cuadros i Maria Vilà, de Randombox, i Héctor Blanco i Jordi Puig de Spaceboost

El CEEILleida arriba al 95%
d'ocupació, l'índex més alt de la
seva història
L’índex d’ocupació del viver d’Empreses del CEEILleida és actualment del 95%, el més alt
de la seva història. A dia d’avui estan instal·lades 35 empreses i entre totes generen 150
llocs de treball.
Aquestes dades es van donar a conèixer el passat 19 de desembre a les reunions del
Consell Directiu i del Patronat de la Fundació, que van ser presidides pel diputat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida, Enric Mir, i que també van aprovar el pressupost de la
Fundació per a l’any 2019, que és de 929.484 euros.
Així mateix, també es va informar que un total de 261 alumnes han cursat alguna de les
formacions que ha ofert el CEEILleida durant l’any, i que 270 estudiants universitaris i de
secundària han visitat enguany les instal·lacions del CEEILleida.

Les reunions van tenir lloc a l'aula de formació del CEEILleida

Invelon Technologies, Kiwisac,
Mediaponent i UGT, en l'espai
'Empresaris' de Ràdio Lleida
Les empreses Invelon Technologies, Mediaponent, actualment al CEEILleida, i Kiwisac,
que va néixer al CEEILleida l’any 2009, van ser les protagonistes, juntament amb el
sindicat UGT-Terres
de Lleida, patró de la Fundació CEEILleida, del
programa Empresaris de Ràdio Lleida Cadena Ser. L’espai radiofònic va estar presenciat
per una trentena d’estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de
Lleida (UdL). Podeu escoltar el programa en aquest enllaç.

Estudiants de la UdL van estar presents en la gravació el programa

Una cinquantena d'estudiants de la
UdL visiten el CEEILleida
Una cinquantena d’estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat de
Lleida (UdL) han visitat, dividits en dos grups, el CEEILleida, amb l'objectiu de conèixer les
seves instal·lacions i per conèixer el paper que fa el servei que fa el viver per impulsar
l’emprenedoria. Aquests grups d'estudiants van visitar els mòduls de les empreses
Cardionlive, USE IT, INTECH3D, Invelon Technologies i Garriga Enginyers.

Estudiants en el mòdul d'INTECH3D

Un altre grup d’alumnes en el mòdul de l'empresa Garriga Enginyers

Curs subvencionat al 100% de la
Cambra de Comerç

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

El Newsletter del CEEILleida
tornarà amb tots vosaltres el
dimarts 8 de gener de 2019.
Molt bon Nadal i bon any nou!

