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La Cambra ofereix alumnes per fer 
pràctiques a les empreses  

 

La Cambra de Comerç de Lleida ofereix la possibilitat que alumnes del curs 
d'Activitats de Gestió Administrativa facin pràctiques a les empreses del 
CEELleida. Aquests alumnes necessiten realitzar 80 hores de pràctiques a les 
empreses, dins de les 690 hores totals de tot el curs, en el que se'ls ha 
ensenyat a fer operacions administratives comercials (atenció al client, 
processos comercials o informàtica), gestió operativa de tresoreria, gestió 
auxiliar de personal, registres comptables, gestió de d'arxius i ofimàtica. 
 
Si esteu interessats a rebre aquest alumnat, o us interessa formar part de la 
borsa d'empreses susceptibles de rebre alumnat en pràctiques, preguem 
que ens ho feu saber a través del correu lleidaceei@gmail.com i contacteu amb 
la Cambra de Comerç mitjançant el correu aescales@cambralleida.org o al 
telèfon 973 23 61 61 (Antoni Escales) abans del 10 de juny. 
 

 
 

http://www.cambralleida.org/
mailto:lleidaceei@gmail.com
mailto:aescales@cambralleida.org


Per estar al CEEILleida tens 
importants descomptes per assistir 
a la XXVIII Trobada Empresarial al 
Pirineu  

 

Tal i com us vam anunciar en un newsletter especial el passat dijous, el 
CEEILleida ha negociat, a petició dels emprenedors, una tarifa reduïda per 
assistir a la XXVIII Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra a La Seu 
d'Urgell el pròxims 15 i 16 de juny, a la que us hi podeu beneficiar pel simple fet 
de formar part d'una empresa instal·lada al CEEILleida.  
 
La tarifa que ens ofereixen des de l'organització és de 300 euros + IVA, que 
inclou: 

• Actes Assistència a tots els actes 
• Menjars 1 dinar: divendres 16 / 2 sopars: dijous 15 i divendres 16 / coffee break: 

matí de divendres 16.  

 

L'organització de la Trobada també ofereix una tarifa de 400 euros + IVA, per a 
joves de 18 a 35 anys, que inclou: 
 

 

• 2 nits Esmorzar 
• Actes Assistència a tots els actes 

• Menjars 1 dinar: divendres 16 / 2 sopars: dijous 15 i divenders 16 / coffee break: 
matí de divendres 16 

Cal tenir present que la tarifa convencional és de 800 euros + IVA, amb 
allotjament, i de 700 euros + IVA, sense allotjament. 
 
Us preguem que si esteu interessats en anar a la Trobada ens ho comuniqueu 
abans del dijous 8 de juny, a les 12 del migdia, al correu electrònic 
lleidaceei@gmail.com 

  

 

 

http://www.trobadaalpirineu.com/
mailto:lleidaceei@gmail.com


El Consell Directiu i el Patronat de 
la Fundació aproven la Memòria 
2016 del CEEILleida   

 

El Consell Directiu i el Patronat de la Fundació CEEILleida van aprovar, en les 
sessions celebrades el passat 24 de maig, la Memòria 2016 de la institució. 
Podeu consultar la Memòria del CEEILleida en aquest enllaç. 

 
Reunió del Patronat de la Fundació CEEILleida 
 

 
Incorporació de dos noves 
empreses al CEEILleida  

Synergie i Growing Together són les dos empreses que s'han instal·lat 
recentment al CEEILleida. Synergie, instal·lat als mòduls 3.1 i 3.2, es dedica a 
la creació de solucions innovadores pels seus clients i són un partner en 
recursos humans, fent créixer al seu client tenint en compte l’excel·lència i la 
qualitat del servei. Per la seva parta, Growing Together (Creixent Junts), 
instal·lat al 3.6, ofereix a les empreses la millora de la seva imatge corporativa 
amb la gestió de les xarxes socials, la confecció d'una pàgina web i la creació 
de dissenys en 3D. 
 

      

http://ceeilleida.com/wp-content/uploads/MEM%C3%92RIA-CEEI-2016.pdf
http://www.synergie.es/
https://www.growingtogetherr.com/


 

 
L'Agència Itaca ofereix packs per 
gesionar la comunicació de la 
vostra empresa  

L'Agència de Comunicació Itaca, instal·lada en el mòdul 1.7 del CEEILleida, 
ofereix packs amb preus especials per gestionar la comunicació de les empreses 
instal·lades en el viver. Itaca ofereix el Pack Bàsic, d'entre 150 i 300 euros 
mensuals, i un Pack Premium, amb més serveis i amb un preu a convenir. Més 
informació: itaca@agenciaitaca.com 

 
 

 
Nearcrumbs segueix creixent i es 
trasllada a un mòdul més gran  

L'empresa Nearcrumbs, instal·lada fins ara al mòdul 3.3, segueix creixent i es 
trasllada a un mòdul més gran, concretament al 2.9, de 105 metres quadrats. 
Nearcrumbs és una empresa que crea solucions per garantir la continuïtat de la 
xarxa informàtica dels seus clients en cas que succeeixi qualsevol incident. 

 
                        
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/agenciaitaca/
mailto:itaca@agenciaitaca.com
http://www.nearcrumbs.com/es/


 
 
 
 
     L'equip de Nearcrumbs, en el seu nou mòdul 
 

Quart taller sobre com crear un pla 
d'empresa  

El Ceeilleida ofereix des d'avui dilluns, i fins dimecres, el 4t taller d’enguany 
sobre com crear un pla d’empresa. Les sessions es faran de 4 a 7 de la tarda a 
l'aula de formació del CEEILleida.   
 

 

Arriba el bon temps. Podeu collir 
nesprons a l'arbre del jardí del 
CEEI-1  

Ja estem a les portes de l'estiu i la fruita prolifera. Davant l'accés principal del 
CEEILleida hi ha un arbre, en concret un nesprer, carregat de nesprons que us 
estan esperant per què els colliu. És una fruita molt apreciada, que té un curiós 
sabor dolç i àcid alhora. 

 
          Els nesprons us estan esperant per ser collits 
 


