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El 6 i 7 de juny tens la Trobada 
Empresarial al Pirineu. Saps que et 
pots acollir a la tarifa CEEI?  

 
Els dies 6 i 7 de juny se celebra la 30a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu a La Seu 
d'Urgell, un dels esdeveniments empresarials més importants a Catalunya i on hi assisteixen 
600 empresaris d'arreu del territori. La Trobada és un espai per a compartir coneixements a 
partir de taules rodones, debats, ponències i moments de networking amb altres empresaris 
de diferents sectors. Pensem que és interessant per a empreses formades per joves i 
startups poder gaudir d'aquest esdeveniment, per a conèixer altres empreses, inversors, 
diferents punts de vista... Per això, des de l’organització de la Trobada ofereixen una TARIFA 
BONIFICADA a aquelles empreses que formeu part de la Xarxa de Centres d'Empreses 
Innovadores (CEI). Les tarifes següents: 

 
- Tarifa Empreses CEEI: 300 euros + IVA (inclou esmorzars, dinars i sopars. No 
allotjament). 
- Tarifa Jove (empresaris entre 18 i 35 anys): 400 euros + IVA (inclou allotjament, 
esmorzars, dinar i sopars). 
- Preu d'inscripció normal: 800 euros + IVA. 

 
INSCRIPCIONS: En breu us farem arribar la butlleta d'inscripcions, la qual haureu d'omplir 
i enviar a secretaria@trobadaalpirineu.com (a l'atenció de Mireia Mateos). Més 
informació  Aprofiteu la bonificació i gaudiu d'una experiència única en un entorn únic. Us 
hi esperem! 
 

http://www.trobadaalpirineu.com/
http://www.trobadaalpirineu.com/


 
  
 

Dijous 9 de maig, càpsula formativa 
al CEEI: "Marketing i vendes: com 
fer-se un lloc en un mercat saturat i 
complex"  
 
El CEEILleida oferirà el dijous 9 de maig, entre les 16:00 i les 20:00 hores, la càpsula 
formativa "Marketing i vendes: com fer-se un lloc en un mercat saturat i complex". La sessió 
anirà a càrrec de Núria Guixés, llicenciada en Ciències del Treball i diplomada en relacions 

Laborals, i té com a objectiu orientar en la  constitució i posada en marxa de la 

comercialització d’un producte o servei, i com planificar i gestionar els recursos financers 
que assegurin la rendibilitat econòmica i financera de l’empresa. Per a inscripcions, envieu 
sol·licitud al correu electrònic ceei@ceeilleida.cat 

 
 

http://www.trobadaalpirineu.com/


 

 

Curs de la Pimec sobre tipus de 
contractació laboral 
 
PIMEC Lleida inicia aquest dijous, 9 de maig, un curs subvencionat sobre contractació 
laboral, de 20 hores de durada, i que s'oferirà també els dijous 16, 23 i 30 de maig, en horari 
d'entre les 9:45 i les 14:45 hores. Actualment, existeix una gran varietat de contractes 
laborals i resulta interessant saber quin resulta més adient per a la teva entitat. Per això, en 
aquest curs s'exposaran els diferents contractes laborals existents, fent especial menció dels 
més comuns: l’indefinit i el temporal. També s'obtindran els coneixements necessaris 
administratius i legals per poder dur a terme una correcta contractació. Més informació i 
inscripcions  

 
 

      

Descobreix demà dimarts com pot 
afectar el Brexit a la teva empresa? 

 
Segur que fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió 
Europea, però... què passa amb la teva empresa? Com afectarà els teus negocis? Coneixes 
quines eines i serveis tens al teu abast per preparar-te? Tot i que els diferents escenaris de 
sortida del Brexit segueixen oberts, cal preveure els riscos que se’n deriven i neutralitzar els 
possibles impactes. En aquesta sessió descobriràs quins són els aspectes clau que has de 
tenir en compte en dissenyar el teu pla de contingència i coneixeràs diferents eines que 
t’ajudaran a anticipar-te. Tant si ets exportador com importador, vine a descobrir com 
preparar-te per fer front al Brexit en aquesta sessió pràctica i dinàmica. La sessió tindrà lloc 
demà dimarts, 7 de maig, a la delegació d'Acció a Lleida entre les 9:15 i les 11:45 hores. 
Més informació. 

 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/contractacio_lleida_fs2018-1304?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cursos_lleida_24abril2019
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/contractacio_lleida_fs2018-1304?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cursos_lleida_24abril2019
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
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2019/05/07/1098118/com-afectara-el-brexit-a-la-meva-empresa-lleida?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s26032019/wCom%20afectar%C3%A0%20el%20Brexit%20a%20la%20meva%20empresa?
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/contractacio_lleida_fs2018-1304?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cursos_lleida_24abril2019
http://agenda.accio.gencat.cat/inscripcions/-/inscripcio/2019/05/07/KoOGNeq5rwM9nz_z85jUAA/com-afectara-el-brexit-a-la-meva-empresa-lleida


 

Algú ha perdut un auricular? 
Si algú ha perdut l'auricular de la fotografia el podeu passar a buscar a les oficines del 
CEEILleida. Un emprenedor del nostre viver ens l'ha fet arribar. 

 

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

 

 
 


