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Benvinguda després del petit 

parèntesi de la Setmana Santa 

 

El parèntesi de la Setmana Santa ha fet que el tercer newsletter del Ceeilleida surti en 

dimarts. Esperem que aquest petit descans hagi servit per agafar forces i posar en 

pràctica noves idees. 
 

Col·locació d'intèrfons al CEEI-2 

Continuen avançant els treballs per instal·lar els intèrfons a l'edifici del CEEI-2. Els 

timbres ja funcionen, ara només falta connectar els telèfons. Esperem que ben aviat 

siguin operatius. Com ja haureu vist,els polsadors estan instal·lats tant al costat de la 

porta d'accès al CEEI-2, com a la façana de l'edifici de Gerència, que dóna a 

l'aparcament. 

 

 
 

 

 



Reportatge de les empreses del 

Ceeilleida al Facebook 

Cada setmana publiquem al Facebook un breu reportatge sobre les empreses 

instal·lades o que han pasat pel Ceeilleida. Fins ara han passat per la xarxa social les 

empreses Repaq Packaging Consulting, Arum Serveis Ambientals, Agència Itaca i Ge 

Plus. Demà dimecres tenim previst publicar un reportatge sobre Useit.  

 

Canvis en l'equip del Ceeilleida 

El Ceeilleida ha registrat canvis en el seu equip de personal. Per una part, Lídia Mor 

modifica les seves tasques incorporant-se a GLOBALleida per desenvolupar nous 

projectes. Per la seva part, Salvador Pifarré, amb 10 anys d'experiència en creació 

d'empreses i en experiència professional en desenvolupament d'idees de negoci en 

diferents sectors, s'ha incorporat recentment a l'equip del Ceeilleida. 
 

Voleu descarregar adrenalina? A la 

sala de descans del CEEI-3 hi ha 

un futbolí a la vostra disposició 

La jornada de treball és molt llarga i de tant en tant es necessita fer un descans. Des 

del Ceeilleida hem pensat que una manera de fer més amena la jornada i generar un 

bon ambient entre els emprenedors és millorar les sales de descans. Per això hem 

instal·lat un futbolí al CEEI-3. Us animeu a organitzar una lligueta entre les empreses 

instal·lades al Ceeilleida?  

http://www.repaq.es/
http://www.arumsa.com/
http://agenciaitaca.com/wp-content/uploads/itaca-cat-esp.pdf
http://www.useit.es/
http://www.globalleida.org/

