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AM Domotics, Spaceboost i 
Solenver, protagonistes aquest 
dimecres a Ràdio Lleida   

 
AM Domòtics, Spaceboost i Solenver, instal·lades totes al CEEILleida, seran les 
protagonistes aquest dimecres, 27 de març, al programa Empresaris de Ràdio Lleida-
Cadena SER. El programa es gravarà a partir de les 11 del matí a l'aula de formació del 
CEEILleida, i serà emès el mateix dimecres a les 13:30 hores, en els dials 93.4 i 106.6 de la 
FM. Ja sabeu que també podeu assistir com a públic.  
 
 

 
 

 
 

http://www.amdomotics.com/
https://www.spaceboost.com/
http://solenver.com/


Entrevista al director del CEEILleida 
a Ràdio Rosselló  
El director del CEEILleida, Antoni Piñol, va ser entrevistat la setmana passada a Ràdio 
Rosselló, on va parlar sobre l'emprenedoria a les terres de Lleida i sobre el conjunt 
d'empreses i serveis que hi ha al CEEILleida. Podeu escoltar l'entrevista en aquest enllaç 
 

 
Antoni Piñol va se entrevistat per Carla Aparicio 

 

INTECH3D exposa a Graphispag, 
el saló de la indústria gràfica 
L'empresa INTECH3D exposa des de demà, i fins divendres 29, en el saló Graphispag, 
impulsat per Fira de Barcelona, un punt de trobada únic per a la indústria gràfica i la 
comunicació visual. La impressió 3D estarà àmpliament representat. En aquest sentit, s'han 
organitzat sessions on es parlarà sobre el 3D en les arts gràfiques, impressió 3D i packaging, 
o la transformació analògica-digital amb la impressió 3D. 

 
  

http://radiorossello.cat/#!/programs/rqr/radiorossello_podcast_999?s=8909
http://radiorossello.cat/#!/programs/rqr/radiorossello_podcast_999?s=8909
http://radiorossello.cat/#!/programs/rqr/radiorossello_podcast_999?s=8909
http://radiorossello.cat/#!/programs/rqr/radiorossello_podcast_999?s=8909
http://www.graphispag.com/ca/graphispag-2019
http://www.graphispag.com/ca/home


Presentació del Digital Talent Day 
dimecres 27 a Barcelona 

 

El 27 de març vinent es presentarà Barcelona Digital Talent, una aliança en la que Catalunya 
Emprèn i la Generalitat de Catalunya col·laboren amb altres agents públics i privats per 
posicionar Barcelona com a capital del talent digital. 
Per celebrar aquest llançament s’ha organitzat una jornada amb ponents de primer nivell en 
la qual s'explicaran les diferents línies de treball del projecte i els propers passos a seguir 
per assegurar la competitivitat de la ciutat com a hub tecnològic. 
La trobada se celebrarà a l’Auditori Imagina (Edificio Mediapro) i comptarà, entre d'altres 
experts en l'àmbit del talent, amb la presència de Carl Benedikt Frey, Programme Director 
of Oxford Martin School, que presentarà la seva visió sobre el futur del treball. 
Catalunya Emprèn confia que vulgueu esdevenir còmplices en aquesta estratègia, que 
determinarà la competitivitat i l’ecosistema d’emprenedoria del futur. Per aquest motiu us 
convidem a que participeu i compartiu l’acte amb els vostres contactes. 
 

 

 
 

Xerrada de Sergi Grimau, expert en 
lideratge i habilitats comunicatives, 
a Torrefarrera 

Sergi Grimau, exjugador de bàsquet professional, expert en lideratge i habilitats 
comunicatives, farà una xerrada motivacional per carregar-nos d'energia i ens donarà dosis 
de realitat. L'acte, coorganitzat pel CEI Torrefarrera, tindrà lloc aquest dijous, 28 de març, a 
les 19:30 hores a l'Ajuntament de Torrefarrera. 

 

https://goo.gl/maps/acLYhjzkuXT2
https://barcelonadigitaltalent.com/bdt-day/?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=bdt_day&utm_term=save_the_date&utm_content=cta_superior


Si ets autònom, Consolida't!!!   

 
L'Associació Multisectorial d'Autònoms de la Província de Lleida (AMALL), amb la finalitat 
de donar recolzament al treball autònom del territori de Lleida, col·labora en l'execució del 
programa CONSOLIDA'T, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, dirigit a consolidar, 
fer créixer i mantenir els negocis empresarials i professionals dels treballadors autònoms. 
Per a més informació consulteu aquest tríptic i mireu el video on els participants en el 
Programa CONSOLIDA'T ens expliquen la seva experiència. Si voleu més informació, o 
inscriure-vos, envieu un mail a amall@coell.org o telefoneu al 973232166 (Sra. Rosalia). 

 
 

 

Organització personal i gestió eficç 
del temps, la càpsula del 4 d'abril   

 
El CEEILleida oferirà el dijous 4 d’abril la càpsula formativa, Organització personal i 
gestió eficaç del temps, una formació que anirà a càrrec d’Óscar Becerril, formador de 
Tàctica 360º, que té com a objectiu descobrir les tendències personals en la pròpia gestió 
del temps. La sessió es portarà a terme entre les 16:00 i les 20:00 hores. Inscripcions: enviar 

el DNI escanejat al correu ceei@ceeilleida.cat  

 

 

http://www.coell.org/Files/Noticias/d%C3%ADptic%20programa%20amall.pdf
http://www.coell.org/Files/Noticias/CONSOLIDAT-VIDEO%20FINAL.mp4
mailto:ceei@ceeilleida.cat
http://www.coell.org/Files/Noticias/d%C3%ADptic%20programa%20amall.pdf


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

 

 
 


