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La consellera d’Empresa i 
Coneixement es reuneix amb 
emprenedors de 24 startups del 
CEEILleida per conèixer els seus 
projectes i inquietuds 
 

Emprenedors que estan o han estat allotjats en el CEEILleida van tenir l'ocasió d'exposar el 
passat divendres els seus projectes i inquietuds sobre els seus negocis a la consellera 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón. Els 24 empresaris van 
conversar amb la consellera, que va conèixer de primera mà els projectes dels 
emprenedors. També va poder visitar alguns dels mòduls del viver, concretament el 
d'Aerofor, INTECH3D i Invelon Technologies. 
Per la seva part, la presidenta de la Diputació, Rosa Maria Perelló, va expressar el seu 
agraïment per la visita de la consellera a una trobada “on les empreses del CEEILleida han 
pogut fer arribar les seves inquietuds” i ha manifestat que “és important donar l’impuls 
necessari al talent que tenim a Lleida i fer que pugui tirar endavant amb el seu projecte de 
negoci”. 
 



 
L'aula de formació del CEEILleida va acollir l'acte amb la consellera 

 

 
Setmana de formacions al 
CEEILleida: gestió de publicitat a 
les xarxes socials i jornada el règim 
especial dels autònoms 
 
Iniciem una setmana plena de formacions al CEEILleida. Dimarts i dijous, entre les 16:00 i 
les 20:00 hores, oferim la càpsula Facebook Ads: configura i gestiona la teva publicitat 
a les xarxes socials Facebook i Instagram El curs, que anirà a càrrec d'Albert Calzada, té 
com a objectiu ensenyar com crear, configurar, segmentar i medir resultats dels nostres 
anuncis a Facebook i Instagram. LES PLACES ESTAN ESGOTADES. 
 



 
 
Així mateix, el dimecres 13 de febrer, entre les 16:00 i les 17:30 hores a l'aula de formació 
del CEEILleida, s'oferirà la jornada Vols conèixer les darreres novetats sobre el règim 
especial d'autònoms i la seva fiscalitat? organitzada per l'Associació Multisectorial 
d'Autònoms de les Terres de Lleida (AMALL) i la Confederació d'Organitzacions 
Empresarials de Lleida (COELL). Podeu enviar la sol·licitud 
d'inscripció a ceei@ceeilleida.cat  

mailto:ceei@ceeilleida.cat


 

 
 

Vols fer negoci als mercats 
d'Amèrica i Àsia? 
 
Si vols fer negoci als Estats Units, Argentina, Bolívia, Paraguai o 
Uruguai, sol·licita una entrevista aquí >> 
 
Si vols trobar clients, contactes o distribuïdors als Estats Units, o vols aterrar amb èxit a alguns 
dels principals mercats de l'hemisferi sud, parla amb els nostres experts. 
Entrevistes a Lleida el dia 21 de febrer. Places limitades 

http://newsletters.accio.gencat.cat/NewsLinksServlet/43023482/PYO2PQUP7BVGWYQAVEUDU7HHKM


 

Si vols fer negoci a Hong Kong, Taiwan o la Xina, sol·licita una entrevista 
aquí >> 

 
Amb un mercat de 1.382 milions de consumidors, la Xina és la segona economia del món. El 
país es troba en ple procés de transformació per passar del Made in China al Innovated in China. 
Aprofita-ho! 
Entrevistes a Lleida el dia 4 de març. Places limitades 

 

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