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Tres empreses del CEEILleida, en 
la jornada sobre emprenedoria 
organitzada per Ilerna   

 
Tres empreses del CEEILleida van participà el passat divendres, 8 de març, en la jornada 
sobre emprenedoria organitzada per Ilerna. John Amin d'INTECH3D; Sergi Almacelles, de 
Kopen Software, i Àlex Surroca, de USE-IT, van ser els protagonistes de la taula rodona 
Emprendre a Lleida, va estar moderada per Jordi Verdú, tècnic del CEEILleida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Participants i organitzadors de la jornada sobre emprenedoria del passat divendres  
 

 

https://www.ilerna.es/es
https://www.intech3d.es/
http://www.kopen.es/
https://www.useit.es/


'Repaq, emprendre innovant' 
conferència de Montse Castillo en 
les XIX Jornades sobre 
Emprenedoria i Innovació de la 
UdL    

 
La sòcia-directora de Repaq Packaging Consulting, Montse Castillo, va pronunciar una 
conferència el passat 5 de març amb el títol Repaq, emprendre innovant, que va tenir lloc en 
la sala de juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme del campus de Cappont de la 
Universitat de Lleida. La conferència va estar emmarcada dins de les XIX Jornades 
d'Emprenedoria i Innovació. Dona i Emprenedoria. 

 

 

 
La conferència de Montse Castillo va tenir lloc a la facultat de Dret, Economia i Turisme 

 

 
 
 
 

https://www.repaq.es/
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/sites/default/files/Conferencia_Repaq_V1.jpg


USE-IT participa en l'Eshow, la fira 
més important de software, Apps, 
innovació tecnològica i màrqueting 
digital 

 
L'empresa USE-IT participa els dies 12 i 13 de març en l'Eshow, la fira més important sobre 
Apps, software, innovació tecnològica i màrqueting digital, que tindrà lloc en el Pavellló 1 de 
Fira de Barcelona. USE-IT estarà instal·lada en l'estand 28 i el recinte està obert entre les 
les 9:30 i les 19:00 hores. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

https://www.useit.es/


Ja pots reservar el teu espai per a 
la Fira de Sant Miquel i per a 
Municipàlia, dins l'estand de 
GLOBALleida 

 
En el seu afany de donar suport als emprenedors de la Xarxa de Centres d’Empreses 
Innovadores, GLOBALleida ha contractat un espai a la fira Sant Miquel i un altre a 
Municipàlia per a que tots els que ho desitgeu pugueu estar presents a l’estand comú. 
GLOBALleida us ofereix un espai propi dins de la zona per a empreses de la Xarxa de CEIs 
a l’estand que el consorci ha contractat. L’estand a la Fira Sant Miquel el tindrem situat com 
és habitual al pavelló 3 mentre que per Municipàlia estarà al pavelló 4. 
L’únic requisit és que l’empresa que vulgui participar en aquesta acció hagi estat creada amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2014. 
 
El preu bonificat de participació per cada empresa serà només de 50 euros per cada 
certamen. El preu inclou: taula personalitzada, tamboret, zona comú per atendre visites, 
moqueta, assegurança obligatòria, drets de participació i presència com a expositor 
individual en tota la comunicació del certamen produïda per Fira de Lleida. 
Totes les empreses interessades en aquesta proposta han d’omplir l’apartat 1 i 2, l’espai del 
número de compte i signar del full de sol·licitud de Sant Miquel i/o Municipàlia (adjunt) i 
enviar-lo a orosell@globalleida.org. 
 
Descarrega't aquí la sol·licitud per a la Fira de Sant Miquel 2019. 
Descarrega't aquí la sol·licitud per a Municipàlia 2019. 
 
El termini per fer la sol·licitud finalitza el 15 de juny de 2019. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

http://firadelleida.com/santmiquel/?lang=es
http://firadelleida.com/municipalia/?lang=es
mailto:orosell@globalleida.org
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/SM2019-EU2019-Sol%C2%B7licitud-CA-ES-Editable.pdf
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/MU2019-IC2019-Participa-CA-ES.pdf
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/SM2019-EU2019-Sol·licitud-CA-ES-Editable.pdf
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/MU2019-IC2019-Participa-CA-ES.pdf


Jornada Dones&Emprenedoria 
el 13 de març al Caixafòrum  
 
Dimecres 13 de març tindrà lloc al Caixafòrum la Jornada Dones i Emprenedoria, una 
jornada organitzada per l'Ajuntament de Lleida i GLOBALleida pensada per promoure la 
formació i el debat sobre l’emprenedoria femenina, presentar experiències, compartir 
aprenentatges, crear un espai de trobada entre les empreses lleidatanes i visualitzar el talent 
femení com a motor social. Més informació i inscripcions  

 

 

https://www.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Avinguda+de+Blondel,+3+Lleida+Lleida+25002
http://www.paeria.es/cat/
http://www.globalleida.org/
https://mailchi.mp/globalleida/globalleida-dones-emprenedoria?e=0ce8b7bdb1


Arriba l'Open Innovation 2019   

 
Fins el 18 de març teniu temps per inscriure-vos a l'edició d'enguany de l'Open Innovation, i 
tenir l'oportunitat d'oferir solucions tecnològiques als reptes plantejats per les empreses 
tractores. Si esteu interessat en participar-hi cliqueu aquest enllaç per conèixer les 
condicions. En la imatge de sota, tens la relació d'empreses tractores. 

 
 

Descobreix els secrets de l'èxit 

 
La Cambra de Comerç de Lleida us convida a la 2ª edició del Business Secret Day que es 
celebrarà el 13 de març a Lleida. Es tracta d’un espai de reflexió i trobada empresarial, amb 
5 conferències d’especialistes d’alt nivell que oferiran a les empreses del territori una visió 
pràctica dels secrets a aplicar per ser una companyia capdavantera. 
Entrada gratuïta. Inscripcions  

 

 

http://www.ances.com/llega-ances-open-innovation-2019
http://cambralleida.mailrelay-iii.es/mailing/1562442/419.html?t=50504a43590401535047055e575454635c535006555904035b0e02530003065c5046415c0506505010065750
http://cambralleida.mailrelay-iii.es/mailing/1562442/419.html?t=50504a43590401535047055e575454635c535006555904035b0e02530003065c5046415c0506505010065750
http://cambralleida.mailrelay-iii.es/mailing/1562442/419.html?t=50504a43590401535047055e575454635c535006555904035b0e02530003065c5046415c0506505010065750


La Cambra de Comerç ofereix 
cursos que et poden interessar 

 
 

 

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

 

 

 

 

https://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2202:lideratge-emocional-motivacio-i-productivitat-pnl&catid=12:habilitats-directives-i-rrhh&Itemid=174
https://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2223:matematica-financera-amb-excel-eina-per-la-presa-de-decisions&catid=10:gestio-empresarial&Itemid=174

