
 
 

 

Newsletter Ceeilleida 

nº4 

24-4-2017 

 

 

Qui és qui al Ceeilleida? 

El Ceeilleida està a la vostra disposició per atendre les necessitats del dia a dia. Us 

mostrem la composició del nostre equip. Si voleu contactar amb algú de nosaltres 

només cal clicar la foto o el nom de qui us voleu dirigir. 

 

  
Antoni Piñol 
Director. 
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Jordi Verdú 

Tècnic de gestió del viver i formació. 

 

 

 
Josep Jover 

Tècnic de comunicació i xarxes socials. 

 

 

 
Salvador Pifarré 

Tècnic de creació empresarial i assessorament. 

 

 

 
Anna Vanessa Caelles 

Administració i comptabilitat. 
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Rosa Mari Guerra 

Administració i recepció. 

 

 

 
Kléber Esteve 

Manteniment i logística. 

 

 

 
Imma Purroy  
Psicòloga. Classes d'anglès i traduccions de documents i webs en anglès i francès. Experta en gestió 

d'emocions. PNL i mindfunless. 
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Invelon Technologies, guanyador 

del Premi Acció Social 2017 

Invelon Technologies ha estat guardonat amb el Premi Acció Social 2017, en la 

categoria d' Innovació social, per la feina que ha desenvolupat per crear una mà 

biònica no invasiva i funcional, manufacturada mitjançant el disseny i impressió 3D i de 

gran similitud al braç humà. Els representants de l’empresa van recollir el passat 

divendres el premi, en un acte que es va celebrar al CaixaForum Girona. 

 

 

ACCIÓ busca start-ups per al 

Fòrum d'Inversió 

Si hi esteu interesats ens ho dieu i des del Ceeilleida us ajudarem a presentar la vostra 

proposta. Atenció!, només hi ha temps fins al 2 de maig per presentar propostes. 21 

projectes. 24 inversors al jurat. 400 reunions de networking. Més de 159 milions 

aixecats en les últimes 7 edicions. Aquestes són les xifres del Fòrum d'Inversió que 

enguany tindrà lloc el 6 de juliol a l’Auditori Axa de Barcelona. L’espai on emprenedors 

i inversors es trobaran per impulsar els seus projectes i per trobar les millors 

oportunitats de negoci. 

 

 

Conveni de col·laboració amb la 

COELL 

El Ceeilleida i la COELL tenen signat un conveni d'assistència tècnica a emprenedors 

per assessorar-los en aspectes com la millor forma jurídica per operar, tràmits, 

obligacions documentals, comptables, fiscals i laborals i assessorament puntual a 

nivell impositiu i de gestió. Pel fet d'estar instal·lats al Ceeilleida us podeu acollir a 

aquestes serveis. Més informació. 
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