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Contenidors per a envasos, paper i 
rebuig a les sales de descans  

 

Les sales de descans del CEEI-2 i del CEEI-3 compten amb nous contenidors 
per a envasos, paper i cartró i rebuig, amb la finalitat de facilitar la recollida 
selectiva. El CEEILleida ha instal·lat aquest material després de rebre el 
suggeriment d'alguns emprenedors en aquest sentit. Us preguem que si teniu 
més suggeriments sobre qualsevol tema ens ho feu saber. Moltes gràcies. 
 

 
Contenidors de recollida selectiva a la sala de descans del CEEI-3 
 



Espai a les fires Sant Miquel i 
Municipàlia per a empreses 
creades a partir de 2012  

GLOBALleida ha contractat un espai a la fira Sant Miquel i un altre 
a Municipàlia per a que tots els que ho desitgeu pugueu estar presents a 
l’estand comú. GLOBALleida us ofereix un espai propi dins de la zona per a 
empreses de la Xarxa de CEIs l’estand que el consorci ha contractat. L’únic 
requisit és que l’empresa que vulgui participar en aquesta acció hagi estat 
creada amb posterioritat a l’1 de gener de 2012. 
 
El preu bonificat de participació per cada empresa serà només de 50 euros per 
cada certamen. El preu inclou: taula personalitzada amb el logotip de 
l’empresa, tamboret, zona comú per atendre visites, moqueta, assegurança 
obligatòria, drets de participació i presència com a expositor individual en tota la 
comunicació del certamen produïda per Fira de Lleida. 
Totes les empreses interessades en aquesta proposta han d’omplir les 
sol·licituds de Sant Miquel i/o Municipàlia i enviar-lo a orosell@globalleida.org. 
 
El termini per fer la sol·licitud finalitza el 1 de juny de 2017. 
 

Finançament de l'ICF per a les 
empreses  

 

La delegació del Govern a Lleida acollirà el dimarts 30 de maig una sessió 
informativa sobre finançament de l'ICF per a les empreses. Si esteu interessats 
us podeu inscriure en aquest enllaç.  
 

 

Convocatòries d'EBN per a 
emprenedors   

 

La xarxa europea de centres d'empresa i innovació EBN, de la qual en forma 
part el CEEILleida, publica sovint covocatòries per impulsar projectes que 
poden ser del vostre interès. En aquest enllaç podeu trobar les darreres 
oportunitats disponibles per als membres d'EBN i els seus clients. 

 

http://firadelleida.com/santmiquel/?lang=es
http://firadelleida.com/municipalia/?lang=es
http://ceeilleida.com/wp-content/uploads/Sol·licitud-Sant-Miquel.pdf
http://ceeilleida.com/wp-content/uploads/Sol·licitud-Municipàlia-1.pdf
mailto:orosell@globalleida.org
http://ceeilleida.com/wp-content/uploads/icf.png
http://ceeilleida.com/wp-content/uploads/icf.png
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc341uFzgmwjVxwzu1KM30ex37SGlVOENMeo_XMcU26s4v87w/viewform
http://ebn.be/
http://ceeilleida.com/
http://newsletters.ebn.eu/webview/1e6b86?fe=1&pact=827045-139146655-9887435499-b3afe1871da0af079d493ff53709c6b19f1f64


Vols anar al BIZ Barcelona?  

Fira de Barcelona acull una nova edició del BIZ Barcelona, que se celebra els 
dies 31 de maig i 1 de juny. Si esteu interessats en assistir-hi, el CEEILleida 
disposa d'un número limitat d'entrades gratuïtes per a les empreses que hi tenim 
instal·lades. 
 

 
Invelon i Tr3dland van presentar la mà biònica al BIZ Barcelona 2016 
 

Càpsula formativa sobre com 
utilitzar Linkedin 

 

El Ceeilleida acull aquest dijous, 18 de maig, la càpsula formativa: Tinc 
Linkedin. Com l’utilitzo per a la recerca de feina. Les inscripcions estan obertes. 
 

Problemes per enviar i rebre 

correus electrònics 

 

El Ceeilleida pateix aquest dilluns problemes per enviar i rebre correus 

electrònics, de la mateixa forma que està passant en molts altres llocs. Us 

preguem que si voleu contactar amb nosaltres a través d'aquest canal afegiu 

també l'adreça lleidaceei@gmail.com per garantir la recepció del missatge. 

Quan els problemes estiguin solucionats us ho notificarem. 

Disculpeu les molèsties. 

http://www.firabarcelona.com/ca/
http://www.bizbarcelona.com/ca/
http://ceeilleida.com/linkedin-lutilitzo-recerca-feina-no-capsula-formativa-ceeilleida/
http://ceeilleida.com/linkedin-lutilitzo-recerca-feina-no-capsula-formativa-ceeilleida/
mailto:lleidaceei@gmail.com

