
 

 

 

 

 

 

Avui hem lliurat les claus a set noves 
'startups' que s'han instal·lat al 
CEEILleida   

 
El CEEILleida ha celebrat aquest dilluns l’acte de lliurament de claus a les set noves startups, 
impulsades per joves emprenedors que s’han instal·lat en el viver durant aquest any 2019. Es tracta 
de les firmes AM Domòtics, Aracom, Solenver, Banzaai, Vestigium, Iolanda Chirinus i Creafi 98. 
Entre les set startups s’han creat 13 llocs de treball. Això fa que entre les 32 empreses que hi ha 
instal·lades en el viver, que té un índex d’ocupació del 92%, estiguin en actiu 152 llocs de treball. 
Cal destacar que dos de les set noves empreses, concretament Iolanda Chirinus i Creafi 98, estan 
acollides al servei de CEEICloud, que consisteix en fixar l’adreça fiscal en el mateix CEEILleida, i a 
la vegada tenir dret a utilitzar els serveis comuns del viver, com ara les sales de reunions i l’aula de 
formació. 
L’acte ha comptat amb la presència del diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, 
Carles Gibert, i del director de la Fundació CEEILleida, Antoni Piñol. 
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L'estudiant Verònica Barbecho farà 
pràctiques laborals al CEEILleida  
 
Des d'avui, i durant un mes, Verònica Barbecho, estudiant d'Activitats de Gestió Administrativa del 
centre General d'Estudis, farà pràctiques laborals al CEEILleida i estarà a la vostra disposició per 
atendre les vostres consultes. L'estada de la Verònica al CEEILleida s'emmarca en l'acord amb 
General d'Estudis perquè alumnes del seu centre puguin fer pràctiques a empreses i institucions. 

 

 
La Verònica farà pràctiques laborals al CEEILleida durant un mes  

 

Nou 'startups' del CEEILleida estaran 
instal·lades a l'estand de GLOBALleida 
de la Fira de Sant Miquel 
 
Nou startups que exposaran a l'estand de GLOBALleida de la Fira de Sant Miquel estan instal·lades 
en el viver del CEEILleida, o ho han estat en els seus inicis. Es tracta de les empreses INTECH3D, 
Forsys Software, Kopen Software, Invelon Technologies, Aerofor i AM Domòtics, instal·lades 
actualment en el viver, a més de Nubulus, Katae i Growing Together, que van néixer i créixer en el 
seu moment al CEEILleida. La Fira tindrà lloc als Camps Elisis del 26 al 29 de setembre. 
 

 
Imatge amb els emprenedors instal·lats a l'estand de GLOBALleida de l'any passat 



 

Vols utilitzar instagram per impulsar la 
teva empresa? El 3 d'octubre t'oferim 
la càpsula formativa que estàs 
esperant    

Si vols conèixer les funcions més útils d'instagram per poder promocionar la teva empresa, el 
CEEILleida ofereix el 3 d'octubre vinent la càpsula formativa Instagram per a empreses, que anirà a 
càrrec de Mariama Sall (Xtrategics). La sessió s'oferirà entre les 16:00 i les 20:00 hores. Aquesta 
càpsula ja es va oferir al CEEILleida l'any passat, amb una molt bona valoració per part de les 
persones que es van inscriure al curs. 

  

  

 

Ajuts Innotec, no deixis cap projecte 
R+D al calaix! 

Aquell nou material adhesiu amb què volies fer el teu producte més sostenible... 

El nou fil que estàs convençut que pots desenvolupar aprofitant residus tèxtils... 

Els nous sensors que tens al cap per multiplicar el rendiment del teu projecte... 

INNOTEC és el servei d'ACCIÓ que t'ajudarà a fer-ho possible. Si tens un projecte d'R+D d’entre 
50.000 i 200.000 euros, l'ajut INNOTEC et pot subvencionar fins a un 70% del seu cost. 
Descobreix l'experiència de Masias Maquinària en l'anterior convocatòria i prepara't! 

La convocatòria 2019 està oberta fins al 17 d'octubre. Sol·licita'l! Més informació 
 

 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/211/199.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/211/200.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/211/206.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/211/207.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/211/208.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/211/208.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/211/208.html


Convocatòria oberta d'ajuts per 
contractar personal R+D qualificat, 
tens temps fins el 30 de setembre 

Fa temps que penses en aquell projecte de recerca que podries desenvolupar però no coneixes a 

la persona apropiada per dur-lo a terme? O si que la coneixes però no et va bé assumir els costos 

que comporta la seva incorporació. 

Per tal de promoure la contractació d’investigadors, ACCIÓ obre la nova convocatòria del programa 

d’atracció de talent Tecniospring INDUSTRY, amb ajuts del 100% per contractar personal d’R+D 

experimentat a les empreses amb seu operativa a Catalunya i a les entitats acreditades TECNIO. 

Ara és el moment de fer realitat els teus projectes de recerca!. Podràs desenvolupar durant dos 

anys un projecte de recerca aplicada a cost zero amb la incorporació del millor talent d'R+D. 

Encara no tens l’investigador? Consulta’ns i t’ajudarem a trobar la persona més adient per dur a 

terme el teu projecte de recerca. 

I si ja l’has trobat, no esperis més i sol·licita ara l’ajut presentant el teu projecte de recerca aplicada 

i les dades de l'investigador que el durà a terme. 

 

  

 

Ajuts per incorporar talent investigador 

 
Tecniospring INDUSTRY. Ajut del 100% per a la contractació de personal d’R+D qualificat durant 
dos anys. Coneix la història de l’Anna, el Pol i la Núria i presenta el teu projecte de la mà de 
l’investigador que el durà a terme! 
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Convocatòria per als qui teniu idees 
innovadores 

 
Nuclis d’R+D empresarial. Ajuts de fins a 200.000 euros a fons perdut per desenvolupar nous 
productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat. Impulsa grans 
projectes amb aliats de mercats estratègics amb els Nuclis internacionals o construeix noves 
solucions amb els Nuclis d’economia circular. 

 
  

 
  

 

Vols persuadir als teus clients i 
augmentar les vendes? Vine al curs de 
neuromàrqueting que ofereix Pimec  

Pimec Lleida ofereix a partir del 25 de setembre un curs de neuromàrqueting. La formació permet 

adquirir les tècniques i habilitats per persuadir als clients, i així augmentar les teves vendes. El 

neuromàrqueting és una nova branca del màrqueting, que permet entendre el comportament del 

client per a ser capaços de predir les seves futures decisions de compra. És la nova generació 

d'estudis de mercat i actualment el mètode més precís per a obtenir informació dels consumidors i 

poder vendre amb més èxit. En aquest curs aprendràs a com comunicar la teva marca i com crear 

campanyes exitoses a partir del coneixement de la teva audiència. El curs està dividit en set 

sessions, que s'imparteixen els dimecres de les 9:30 fins a les 13:45 hores, fins el 6 de 

novembre. Més informació  
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Curs sobre com parlar en públic 

 
En aquest curs s’aprèn: 

• Gestionar algunes situacions sobre els hagis de cobrir una conversa (el teu client amb un client, 
que no es reunisca o parlar en públic). 

• Controlar les emocions per a la venda desitjada. 
• Estructurar aquesta informació de comunicació que no es presenta amb clients. 
• Ser més empàtic i afirmar. 
• Expressar-te el correcte al públic. 
• Controlar i treure’n profit dels tres llenguatges: corporals, verbals i verbals. 

Professorat:   
Francesc Sisó Creus 
Consultor, empresari i especialista en formació d equipa comercials, màrqueting i gestió empresarial tant 
en petites empreses com a empreses en l'àmbit multinacional. 
 

 
  

 
 
  

 

Llistat d'ofertes de la Borsa de Treball 
de la Plataforma Virtual d'Ocupació de 
GLOBALleida 
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