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Tall de llum i internet aquest dimecres, 
dia 14, de 20:00 a 20:30 hores, al 
CEEI-3  

  
Aquest dimecres, dia 14, de 20:00 a 20:30 hores, hi haurà un tall en el servei 
elèctric i d'internet en l'edifici del CEEI-3 per portar a terme uns ajustaments 
tècnics. Disculpeu les molèsties. 
 

Nova pissarra en la sala de reunions 
del CEEI-2  
  
Amb l'objectiu de seguir millorant els serveis, i a petició dels mateixos 
emprenedors, la sala de reunions del CEEI-2 compta amb una nova pissarra, 
una eina de treball que s'afegeix a la del monitor de TV, instal·lat fa unes 
setmanes. 

                                                        
La nova pissarra de la sala de reunions del CEEI-2 



Càpsula formativa sobre gestió 
econòmica, laboral i financera en una 
empresa jove, aquest dijous, dia 15   

 
Vols estar informat sobre les necessitats bàsiques que necessita una empresa 
jove en gestió econòmica, laboral i financera? Vine aquest dijous, 15 de juny, 
de 4 a 8 de la tarda, a la càpsula formativa que oferim al CEEILleida i que anirà 
a càrrec de l'economista i professor de la UdL, Josep Maria Rusiñol. 
Inscripcions a ceei@ceeilleida.com 
 

 
  
  
  
 

ACCIÓ organitza missions 
empresarials que poden ser del teu 
interès  

 
L'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ, té en la seva agena 
missions empresarials que poden ser del vostre interès. Destaquem la de la 
visita a la fira Andicom, a Colòmbia, una fira de referència en el sector TIC, que 
se celebra del 21 al 25 d'agost, i una altra missió, en aquest cas a Israel, 
sobre innovar a través de start-up, del 4 al 7 de setembre. Però ofereixen més 
missions empresarials. Clica aquí. 
   
  

mailto:ceei@ceeilleida.com
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/131/55.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/131/56.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/131/57.html


Ilerna ofereix cursos subvencionats al 
100% als emprenedors del CEEILleida 

El Centre Integral de Formació Professional Ilerna ofereix als emprenedors del 
CEEILleida cursos gratuïts, subvencionats el 100% pelConsorci de Formació 
Contínua. Aquest juliol ofereixen tres cursos:Desenvolupament d'aplicacions 
d'Android; Habilitats de comunicació i Programació Orientada amb objectes 
amb Java.  
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