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El newsletter també el podeu llegir, 
des d'avui, en la nova aplicació del 
CEEILleida per a telèfons mòbils. 
Ja te l'has descarregat?    

 
Aquest newsletter també el podeu llegir, des d'avui, i d'ara en endavant, a través de la nova 
aplicació del CEEILleida, Ei!, que us vam presentar en la reunió celebrada el passat 21 de 
juny. En aquest sentit, si encara no us l'heu descarregat, us convidem a fer-ho i a utilitzar-lo 
per comunicar-vos entre vosaltres, enviar-nos les incidències i suggeriments que puguin 
sorgir, i estar informats de les diferents qüestions que us afecten. L'aplicació Ei! és un canal 
de comunicació per a tots els emprenedors del viver, que us la podeu descarregar a través 
de l'AppStore i Google Play. Per a qualsevol dubte, o consulta sobre dades d'accés a 
l'aplicació, ens ho podeu venir a preguntar. 
 

 



 

  

 

A quines fires voldríeu estar 
presents com a empresa del 
CEEILleida? 

 
Fa uns dies es va celebrar una reunió de tècnics de tota la província de Lleida de la Xarxa 
de CEI’s i va sortir la proposta de fer-vos arribar un qüestionari per saber a quines fires 
voldríeu estar presents com a empresa instal·lada en el CEEILleida. 
Després de les experiències a les fires Sant Miquel i Municipàlia des de l'any 2013, 
GLOBALleida vol estudiar la possibilitat d’oferir un espai en diverses fires a les empreses 
integrants de la Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores que gestiona el consorci lleidatà. 
Per aquest motiu, ens demanen que ens indiqueu, per ordre de prioritat, tres fires a les que 
us agradaria disposar d’un espai on poder oferir els vostres productes o serveis en el marc 
d’un estand conjunt contractat per GLOBALleida. Per aquest motiu, preguem que us 
descarregueu i ompliu aquest formulari i el reenvieu a Jordi Verdú (jverdu@ceeilleida.cat) el 
resultat de les vostres peticions. 

Gràcies i esperem les vostres respostes. 

Curs a la Cambra de Comerç de 
Lleida: 'Com gestionar els teus 
impostos'?     

La Cambra de Comerç de Lleida ofereix els dies 26 i 30 de juliol un curs de 8 hores de 
durada (de les 9:30 a les 13:30 hores els dos dies), que anirà a càrrec de l'economista Pere 
Sierra. Inscripcions. 

 

 
 

http://www.globalleida.org/
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/questionarifires18.docx
http://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=139&refid=2143&Itemid=177&PHPSESSID=ib4m0fqt76mtr7th7kt8a6r3q4
http://www.cambralleida.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2143:curs-a-lleida-com-gestionar-els-impostos&catid=39:consorci-formacio-continua&Itemid=328


Busques ajuts, subvencions 
finançament o serveis? 
Per conèixer tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que 
ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses de Catalunya, 
només necessites consultar aquest cercador. Amb pocs clics podràs filtrar per temes o zona 
geogràfica i trobar aquell ajut o servei que estàs buscant. No esperis més a fer la teva cerca! 

 

 
 

 
El Newsletter del CEEILleida 
tornarà amb vosaltres el 3 de 
setembre 

 
El pròxim Newsletter del CEEILleida tornarà amb vosaltres el 3 de setembre. Fins llavors, 
esperem que tothom gaudiu d'un bon estiu. 

 

 

 
 

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/?utm_medium=nothoperdis2_link1&utm_source=ai221&utm_campaign=acc10informa
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/?utm_medium=nothoperdis2_link1&utm_source=ai221&utm_campaign=acc10informa

