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John Amin i Joan Folguera i les 
consultores INTECH3D i Invelon, 
guardonades amb el Premi Mensa 
al coneixement emprenedor 2019   

Els emprenedors John Amin i Joan Folguera, i les consultores INTECH3D i Invelon, han 
estat guardonats amb el Premi Mensa Lleida 2019 al coneixement emprenedor 
L’Auditori Joan Oró de l’Edifici CEDICO del Parc Científic i Tecnològic de Lleida 
acollirà aquest dijous, 11 d’abril, a partir de les 19.00 hores, el lliurament dels Premis 
Mensalleida; el grup local de l’associació Mensa lliura aquests premis al Coneixement amb 
la intenció de fer palesa l’activitat feta per part dels col·lectius de científics, investigadors i 
emprenedors per millorar la qualitat de vida i el coneixement de la societat en tres àmbits: 
científic i tecnològic, humanístic i artístic i emprenedor. En definitiva es valora i premia la 
trajectòria, l’exemple i la contribució a la millora de la qualitat de vida i el coneixement de les 
persones. Més informació. 

 

  

https://www.intech3d.es/
https://www.intech3d.es/
https://www.invelon.com/
https://www.invelon.com/
https://www.mensa.es/
https://www.mensa.es/
https://ceeilleida.com/john-amin-i-joan-folguera-emprenedors-del-ceeilleida-i-les-consultores-intech3d-i-invelon-guardonats-amb-el-premi-mensa-lleida-2019-al-coneixement-emprenedor/
https://ceeilleida.com/john-amin-i-joan-folguera-emprenedors-del-ceeilleida-i-les-consultores-intech3d-i-invelon-guardonats-amb-el-premi-mensa-lleida-2019-al-coneixement-emprenedor/


 
John Amin i Joan Folguera han impulsat Invelon i INTECH3D 

 

 

Aerofor participa en les jornades 
On Innovem de Castelldefels  

 
L'empresa Aerofor va participar la setmana passada a les jornades On Onnivem 2019 que 
va tenir lloc a Castelldefels, on va presentar el seu Pack Agrotech 360. Les Jornades ON 
2019 permeten posar en contacte al sector empresarial amb la recerca i investigació. El 
públic és, majoritàriament, format per persones interessades en la innovació, 
l'emprenedoria i les últimes tendències dels tres sectors claus de les jornades: Els drons i 
les seves aplicacions, el turisme i la seva gestió, i l’alimentació adequada als nostres dies. 
 

 
Eduard Ibáñez, d'Aerofor, a l'estand ON 2019 

 

 

https://www.jornadeson.com/?fbclid=IwAR1d6zUf2J16p3PGdT7woWGrKfpJFn6qU6TIRHUHd25y_LwYyYdEjlz_D4Y
https://www.jornadeson.com/?fbclid=IwAR1d6zUf2J16p3PGdT7woWGrKfpJFn6qU6TIRHUHd25y_LwYyYdEjlz_D4Y


 

Reuneix-te amb experts 
internacionals europeus per fer 
negoci en altres països 
Vols saber si pots créixer o introduir-te en els mercats d'Europa? Els International Business 
Days volen apropar les oportunitats de negoci actuals dels mercats d'Europa a les empreses 
catalanes per impulsar els seus acords comercials amb altres mercats d'arreu del món. 
Sol·licita una entrevista amb el director de l'Oficina Exterior d’ACCIÓ a Copenhaguen, que 
serà a Lleida aquest dijous, 11 d'abril, i junts explorareu les possibilitats reals que té la teva 
empresa de fer-hi negoci a països com Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Letònia, Lituània, 
Noruega i Suècia. Més informació. Lloc: Delegació d’Acció a Lleida. 

 

                                             
 

Jornada tècnica a Bell-lloc: 
Aprenent del nostre negoci per 
treure'n el màxim rendiment   

La Incubadora d’Empreses de Bell-lloc d’Urgell organitza la JORNADA TÈCNICA 
GRATUÏTA “APRENENT DEL NOSTRE NEGOCI PER TREURE'N EL MÀXIM 
RENDIMENT”, a càrrec de Ramon Badia, consultor financer, i Marco Yagüé, consultor 
estratègic. Amb aquesta jornada tècnica pretenem donar un seguit de pautes i consells com 
a eines indispensable per les empreses i la creença de què hauran de tenir el seu propi 
model de planificació i reflexions a nivell estratègic organitzatiu, productiu, de satisfacció del 
client, de minimització de riscos,... per treure’n el màxim rendiment. La jornada es farà aquest 
dijous, 11 d'abril, a les 19:30 hores. Inscripcions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2019/04/11/1095900/international-business-days-focus-europa-lleida?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s29032019/i24/wfocus%20europa
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2019/04/11/1095900/international-business-days-focus-europa-lleida?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s29032019/i24/wfocus%20europa
https://www.google.com/maps/place/Rambla+de+Ferran,+1,+25007+Lleida,+Espanya/@41.617281,0.629263,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12a6e0687b44ad43:0x8282e75d918a88a9!8m2!3d41.6172806!4d0.6292629?hl=ca
https://www.google.com/maps/place/Rambla+de+Ferran,+1,+25007+Lleida,+Espanya/@41.617281,0.629263,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12a6e0687b44ad43:0x8282e75d918a88a9!8m2!3d41.6172806!4d0.6292629?hl=ca
https://www.google.com/maps/search/incubadora+d'empreses+de+bell-lloc/@41.6307764,0.7766496,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/incubadora+d'empreses+de+bell-lloc/@41.6307764,0.7766496,17z/data=!3m1!4b1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR6FWPsA7vM6dVbEu_kR2FpR3Iq9qbZA7N2LPfAVcAlEwVPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR6FWPsA7vM6dVbEu_kR2FpR3Iq9qbZA7N2LPfAVcAlEwVPg/viewform
http://agenda.accio.gencat.cat/inscripcions/-/inscripcio/2019/04/11/b58KKpsEIBQ9nz_z85jUAA/international-business-days-focus-europa-lleida?


Jornades Universitat-Empresa, 
aquest dimecres, amb reptes i 
tendències de futur en el 
màrqueting 

La Facultat de Dret, Economia i Turisme organitza el pròxim 10 d'abril les  que aquesta edició 

giraran al voltant dels reptes i tendències de futur en la gestió de màrqueting.XXX Jornades 

Universitat-Empresa 
El programa de les jornades inclou conferències que tractaran la importància de les xarxes 

socials des de la perspectiva del màrqueting i l'entorn digital, les tendències en marquèting 

digital, així com el Neuromàrqueting i la comunicació. Teniu el programa complert i us hi 

podeu inscriure en el següent enllaç 

 
 

Curs a la Cambra de Comerç 
aquest divendres: Dinamitza la teva 
marca en un món omnicanal 

 
La Cambra de Comerç ofereix aquest divendres, 12 d'abril, entre les 9:30 i les 11:30 hores, 
la sessió de Workshop Dinamitza la teva marca en un món omnicanal, que anirà a càrrec 
de  Ricard Pàmies,  enginyer tècnic en informàtica de Sistemes i programador web, amb la 
ponència  El teu web o e-commerce com a centre de la teva estratègia omnicanal, i  Xavier 
Verdú, tècnic informàtic i expert en servidors web, visualització i posicionament web, amb la 
ponència Assoleix els teus objectius empresarials posicionant, analitzant i actuant en el teu 
web o e-commerce.   

 

http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Reptes-i-tendencies-de-futur-en-la-gestio-de-marqueting
http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Reptes-i-tendencies-de-futur-en-la-gestio-de-marqueting
http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Reptes-i-tendencies-de-futur-en-la-gestio-de-marqueting
http://www.fdet.udl.cat/ca/agenda/Reptes-i-tendencies-de-futur-en-la-gestio-de-marqueting
http://www.departamentade.udl.cat/export/sites/Aegern/ca/.galleries/ACTIVITATS/XXX-JORNADES-UNIVERSITAT-EMPRESA.pdf
http://www.departamentade.udl.cat/export/sites/Aegern/ca/.galleries/ACTIVITATS/XXX-JORNADES-UNIVERSITAT-EMPRESA.pdf
http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Agenda/2018-19/Jornades-Uni-Empresa.pdf
https://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139&refid=2225&Itemid=177


 

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

 

 
 

http://www.globalleida.org/ocupacio/

