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Un centenar de joves visiten el 
CEEILleida en una setmana  

 
Un total de 112 joves van visitar el CEEILleida la passada setmana amb l'objectiu de 
conèixer els serveis i prestacions que ofereix el viver d'empreses. Els joves que ens han 
visitat són alumnes dels instituts La Caparrella, de Lleida, i Joan Solà, de Torrefarrera, a més 
dels centres Ilersis Shalom, Associació Reintegra i Prosec. Montse Castillo, de Repaq; Sergi 
Almacellas, de Kopen Software; Eduard Ibáñez, d'Aerofor, i Jesús Ferrer, d'INTECH3D, han 
explicat als joves la seva experiència com a emprenedors, i quina activitat desenvolupa 
cadascuna de les seves empreses. 

 
 

 



 

 
Mosaic fotogràfic amb les visites dels joves que vam rebre la setmana passada al CEEI 

 
 

Com pots fer que Google s'enamori 
de tu?, vine el 29 i el 30 de maig a 
la càpsula que oferim al CEEILleida  

El CEEILleida oferirà el dimecres 29 i dijous 30 de maig, entre les 16:00 i les 20:00 hores, la 
càpsula formativa Treballem els 30 factors perquè Google et posicioni i s’enamori de 
tu, que anirà a càrrec d’Àngel Fulquet, Game Designer i CEO de Gamification Games i 
Vianvi Mobile. Aquesta càpsula té com a objectiu analitzar punt per punt els possibles 
conflictes que podem tenir en la web. En aquest sentit, es treballarà amb programes que 
ajudaran a resoldre aquests conflictes. Les sessions tindran lloc a l’aula de formació del 
CEEILleida. Per a inscripcions, envieu el vostre DNI escanejat al correu ceei@ceeilleida.cat 

 
 

 



Tarifa especial per a les empreses 
CEEI per assistir a la Trobada 
Empresarial al Pirineu, el 6 i 7 de 
juny  

 
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. 

 
PROGRAMA I INSCRIPCIONS  

Aprofiteu la bonificació i gaudiu d'una experiència única en un entorn únic. Us hi esperem! 
 

 
  
 

 

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


Entrades gratuïtes per anar al 

BizBarcelona, l'esdeveniment de 

referència a Catalunya en matèria 

d'emprenedoria     

Dimecres 12 i dijous 13 de juny se celebra BizBarcelona, l’esdeveniment de referència a 

Catalunya en matèria d’emprenedoria, del qual la Generalitat n’és entitat promotora. En el 

següent enllaç teniu accés a totes les ponències que Catalunya Emprèn realitzarà en el 

Bizbarcelona. Per poder assistir-hi de forma gratuïta o amb descompte, us facilitem uns 

codis. Us recomanem que feu el registre el més aviat possible, ja que les invitacions són 

limitades.  

Invitacions gratuïtes:  codi 6EF0AF37  

Descompte 40%  entrada general (il·limitat): codi 61CCE879 

  

 

 

Acte de PIMEC Joves aquest 15 

de maig sobre sostenibilitat i 

mobilitat, amb ponents de 

Volkswagen, Jorfe i l'Agència de 

Transports Metropoltans    

Joves Pimec ha organitzat pel dimecres 15 de maig, a les 18:45 hores, un acte sobre 

sostenibilitat i mobilitat en termes econòmics, de la mà de ponents com Samuel de la Fuente, 

de l'Àrea de Mobilitat i Gestió de Serveis d'ATM, i també es comptarà amb l'experiència de 

Jorfe Eficiència Energètica i de Volkswagen, que us aproparan a les darreres novetats en 

l'àmbit de mobilitat pública i privada. Finalment, es realitzarà un Q&A i podeu gaudir d'un 

espai de networking, per tal d'intercanviar impressions entre els participants a la jornada i 

crear sinergies. L’acte tindrà lloc a Garatge Dalmau-Volkswagen Lleida. Cal inscripció prèvia 

AQUÍ 

http://www.bizbarcelona.com/ca/
http://catempren.gencat.cat/ca/actualitat/cat-empren-biz/
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/mobilitat-zero-emissions-una-eina-competitivitat
http://www.bizbarcelona.com/ca/


 

 

 

Presenta la teva app per al sector 
agroalimentari o rural i guanya 
3.000 euros    

 
El Premi Ruralapps, organitzat per la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració 
d'Eurecat, té l’objectiu de distingir les empreses que han desenvolupat aplicacions mòbils 
que contribueixen a la millora del sector agroalimentari, forestal i pesquer i que acosten 
aquests sectors a la ciutadania. El premi té dues modalitats: Ruralapps-Professional, amb 
Apps que ajudin als professionals del sector agroalimentari, rural, forestal i pesquer en la 
seva activitat; i Ruralapps-Ciutadania, amb Apps que aportin solucions innovadores i 
coneixement del sector als ciutadans. Totes dues modalitats tenen un premi de 3.000 euros 
cadascuna i el termini per presentar propostes finalitza el 17 de juny. Més informació  

 

 
 

 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/mobilitat-zero-emissions-una-eina-competitivitat
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/mobilitat-zero-emissions-una-eina-competitivitat
http://cdn.bdigital.org/PDF/RURALAPPS2019/Premis%20Ruralapps_Infografia.pdf
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/noticia/-/journal_content/2002/20181/5600889/convocada-la-vi-edicio-del-premi-ruralapps-2019


Vols saber els punts clau d'un 
emprenedor i fer networking amb 
altres professionals del sector?   

 
L'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, ha organitzat pel dimarts 21 de maig 
la sessió Startup Talk: El decàleg de l'emprenedor, que té com a objectiu conèixer els 
punts clau d'un emprenedor i fer networking amb altres professionals del sector. En aquesta 
sessió, orientada si ets emprenedor, o tens una startup es farà: 

1. Orientar tota l'organització a les vendes, perquè fins que no ho fas el procés de 
generació d'ingressos no arrenca. 

2. Networking, especialment per part del CEO, i relacionar-lo amb els resultats. 

3. Seleccionar les inversions més apropiades segons la fase de l'empresa. 

Els 7 punts restants te’ls explicarà el pròxim 15 de maig l'Albert Cervera, CEO de Simbiotia, 
una empresa que crea entorns terapèutics a través de la natura.  

 

 

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

 

 
 

https://www.simbiotia.com/
http://agenda.accio.gencat.cat/inscripcions/-/inscripcio/2019/05/21/73UMI_wyR689nz_z85jUAA/startup-talk-el-decaleg-de-l-emprenedor?

