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Actuació immediata per eliminar la 
plaga de termites del voltant de 
l'edifici CEEI-3  

 

El Ceeilleida ha contractat una empresa per eliminar la plaga de termites que es troba 
al voltant de l'edifici del CEEI-3, i que està afectant l'interior d'alguns mòduls. 
L'execució dels treballs no suposarà cap molèstia per a les empreses que estan 
instal·lades. 
 

 
Ilerna ofereix cursos gratuïts als 
emprenedors del CEEI  

 

El Centre Integral de Formació Professional Ilerna ofereix als emprenedors del 
CEEILleida cursos gratuïts subvencionats el 100% pel Consorci de Formació 
Contínua. Un dels cursos és el de Personal Branding, d'una durada de 30 hores, a 
càrrec de Xavier Roca, que comença aquest divendres, 2 de juny. Us hi podeu 
inscriure enviant un correu a ilerna@ilerna.com 
 

 
Fins aquest dijous, 1 de juny, 
podeu reservar espai a les fires 
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Sant Miquel i Municipàlia 

 

Darrers dies per reservar espai a les fires de Sant Miquel i Municipàlia. Tal i com us 
vam dir la setmana passada, la reserva es pot fer fins aquest dijous, 1 de 
juny. 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. 
 
Animeu-vos!!! 
 
 

                               
Estand de GLOBALleida a la Fira de Sant Miquel 2016 

  
 

Acte el 30 de maig sobre 
finançament de l'ICF per a les 
empreses  

Us recordem que la delegació del Govern a Lleida acull demà dimarts, 30 de maig, 
una sessió informativa sobre finançament de l'ICF per a les empreses. Si hi esteu 
interessats us podeu inscriure en aquest enllaç.  
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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 hi esteu interessats en assistir, el CEEILleida disposa d'un número 
limitat d'entrades gratuïtes per a les empreses que hi tenim instal·lades. En aquest sentit, 
com a soci del Club Cambra Lleida, us podem facilitar un codi per registrar-vos com a 
visitant, de manera totalment gratuïta. 
 

 
  

 
Si fem un bon ús de les 
instal·lacions, tothom hi 
surt guanyant  

Recentment hem ampliat i millorat diferents serveis del CEEILleida, un d'ells la sala de 
reunions del CEEI-3. Fa pocs dies vam comprovar que hi faltava una de les vuit 
cadires que hi havien. Preguem que si algú l'ha agafat per algun motiu, la torni en el 
seu lloc tan aviat com sigui possible. 
 
Gràcies per la vostra col·laboració! 
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