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Tornem a estar amb vosaltres  

 

El butlletí intern del CEEILleida torna avui amb tots vosaltres després del 
parèntesi estiuenc. Esperem que sigui un curs ple de bones notícies i que tothom 
vingui amb les piles carregades. 

 

 

Noèlia Soto, nova incorporació del 
CEEILleida  

 

El CEEILleida ha ampliat el seu equip de treballadors amb la incorporació de 
Noèlia Soto, que amb el càrrec de tècnica empresarial està a la vostra disposició 
per atendre les vostres consultes. 

 
Noèlia Soto és la nova tècnica empresarial del CEEILleida 

https://ceeilleida.com/


Tornen les càpsules formatives 
amb un curs sobre Wordpress 

La formació torna al CEEILleida amb una formació sobre com crear i gestionar 
el wordpress, que tindrà lloc aquest dijous 7 de setembre, i que anirà a càrrec 
d'Albert Calzada, desenvolupador i programador web. 

 

 

Intech3D amplia les seves 
instal·lacions i es trasllada a dos 
nous mòduls  

 
creix. Ha ampliat les seves instal·lacions i s'han traslladat als mòduls 1.1 i 1.2, 
passant dels 45 metres quadrats que tenien fins ara als 128 actuals. Disposen 
de molt més espai per fer funcionar les seves impresores i per exposar els 
treballs que desenvolupen. Intech3D 

https://ceeilleida.com/vols-aprendre-utilitzar-wordpress-vine-capsula-que-ofereix-ceeilleida-7-setembre/
https://www.intech3d.es/
https://ceeilleida.com/vols-aprendre-utilitzar-wordpress-vine-capsula-que-ofereix-ceeilleida-7-setembre/


 

 
 

 
Els nous mòduls d'Intech3D. Els trobareu ara a l'1.1 i a l'1.2 

 
 
 
 



Tres noves empreses entren al 
CEEILleida 
 

Tres noves empreses han obert les seves portes al CEEILleida entre juliol i fins 
avui. Es tracta de Forsys System, Mente en Blanco y Clubjamon, totes elles 
instal·lades al mòdul 3, i a les quals els hi donem la benvinguda. 
 

Jornada sobre emprenedoria i 
innovació, demà dimarts a la UdL 

La sala d'actes de l'edifici del Rectorat de la UdL acull aquest dimarts, 5 de 
setembre, la Jornada sobre Emprenedoria i Innovació, que organitzen 
conjuntament l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UdL, el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, GLOBALleida i la 
Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària.  
 

 

http://mentenblanco.es/
http://www.clubjamon.com/
http://www.ice.udl.cat/ca/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
http://www.globalleida.org/
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/agenda/jornada-emprenedoria-i-innovaci%C3%B3-del-treball-projectes-la-gesti%C3%B3-del-talent


 

Aconsegueix 75.000 euros per la 
teva start-up tecnològica 

Ets una start-up tecnològica que comença i necessita finançament? ACCIÓ ofereix un ajut 
directe de fins a 75.000 € per a start-ups tecnològiques en fases inicials. Més informació 

 

Formació a la Cambra de Comerç 
de Lleida 

En aquest enllaç et pots informar del programa de formació de la Cambra de Comerç de 

Lleida de setembre a desembre de 2017              

http://accio.gencat.cat/cat/estrategia-empresarial/start-ups/startup-capital/index.jsp?utm_medium=titol&utm_source=ai200&utm_campaign=acc10informa
https://ceeilleida.com/wp-content/uploads/cursos-cambra-2017.pdf

