


El Centre d’Empreses Innovadores de Balaguer acull l’Àrea de promoció 
econòmica i ocupació de la Paeria de Balaguer, que té aquests objectius:

•Planificar i dur a terme accions de desenvolupament local i promoció econòmica
•Mantenir una interlocució permanent amb els sectors i agents econòmics locals
•Fomentar l’esperit emprenedor i la cultura empresarial col·laborativa
•Acollir i impulsar nous projectes empresarials i professionals
•Fer prospecció empresarial a fi de conèixer les necessitats de personal de les nostres 
empreses i els perfils professionals més demandats

•Assessorar i acompanyar les persones en el procés de recerca de feina i en la millora de la 
seva ocupabilitat, aportant informació, eines i recursos que responguin a les necessitats de les 
empreses locals.

•Dur a terme accions de formació adreçades al teixit econòmic local



Què és un CEI ?
• Origen en una  iniciativa europea  UE: BIC (Business and Innovation Centre) – EBN  
(Business and Innovation Centre Network,  xarxa integrada  per més de 150 centres)

•Aplicada a l’estat espanyol: Centres Europeus d’Empresa i Innovació –CEEI: uns 30 
centres d’abast normalment provincial, integrats en una xarxa estatal: ANCES
(Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas e Innovación)

•A través de la Diputació: CEEI-Lleida

•I es replica a les diferents comarques lleidatanes a traves de la xarxa de Centres d’
Empreses Innovadores (CEIS), tambe impulsada per la Diputació

•Es tracta de la creació de vivers d’empreses per part d’ajuntaments o consells 
comarcals amb el suport del CEEI-Lleida, GLobaLleida i la Diputació



El CEI Balaguer ajuda a les persones 
emprenedores a tirar endavant els seus 
projectes, proporcionant-los un espai, 

assessorament i formació i incorporant-los a una 
comunitat d'emprenedors i professionals.



INSTRUMENTS
VIVER

COWORKING

PREINCUBACIÓ.

DOMICILIACIÓ

FORMACIÓ





VIVER

Us ajudem a fer el Pla d'Empresa.

Us donem l'assessorament i la formació que necessiteu per fer avançar la vostra idea de negoci.

Us cedim un despatx dotat de climatització i fibra òptica, pàrquing i sales per a dur a terme 

reunions, presentacions, formació o videoconferències.

Disposeu de serveis de recepció i reprografia.

Compteu amb bústia i servei de recollida de correu, certificats i paqueteria.

Us promocionem a través dels mitjans de l'Ajuntament, us facilitem el Networking mitjançant la 

comunitat d'emprenedors i de les xarxes a les que pertany el CEI i us facilitem la presència a fires.

Disposeu d'espais de treball gratuïts en desenes de centres empresarials d'arreu de Catalunya

Posem a disposició dels emprenedors un despatx per desenvolupar-hi el seu 

projecte amb el suport i el seguiment del CEI.





COWORKING
Autònoms, professionals liberals, emprenedors, microempreses, PIMES... que desenvolupin 

una activitat compatible amb el treball en una zona compartida amb altres persones.

Disposen d'un espai de treball amb accés a Internet amb fibra òptica, pàrking i sales per dur a 

terme reunions, presentacions, formació o videoconferències.

Servei de recepció i reprografia.

Bústia i servei de recollida de correu, certificats i paqueteria.

Poden utilitzar l'adreça del CEI com la de la seva activitat empresarial o professional.

Els promocionem a través dels mitjans de l'Ajuntament, els facilitem Networking mitjançant la 

comunitat d'emprenedors i la de les xarxes a les que pertany el CEI i els facilitem la presència a 

fires.

Disposen d'espais de treball gratuïts en desenes de centres empresarials d'arreu de Catalunya.





PREINCUBACIÓ

Et dóna assessorament en l'elaboració del Pla d'Empresa i et pot proporcionar 

formació complementària per reforçar les teves habilitats emprenedores.

Et cedeix un espai de forma gratuïta durant tres mesos.

Tindràs preferència per esdevenir usuari del CEI un cop acabada la preincubació.

Participaràs en la comunitat emprenedora del CEI.

El CEI Balaguer t'acompanya en el procés de definició i posada en marxa de la teva 

idea de negoci o projecte empresarial.







DOMICILIACIÓ

Reforçar la teva imatge professional, ja que s'associarà a un centre empresarial.

Recepcionar i gestionar la teva correspondència, certificats i petita paqueteria.

Disposar de sales de reunions per atendre els teus clients o fer presentacions.

Formar part d'una comunitat d'emprenedors dinàmica, ampliar els teus contactes 

professionals, generar noves oportunitats de negoci i de cooperació empresarial, a 

més de poder participar en les activitats formatives i de promoció que ofereix el 

centre.

Tenir la teva adreça professional al CEI et servirà per:





EL CEI ÉS FORMACIÓ
La formació reforça la viabilitat dels projectes empresarials i incrementa la competitivitat i 

productivitat dels negocis i del teixit econòmic i local.

És per això que el CEI Balaguer ofereix formació a empresaris, professionals i comerciants 

treballadors i persones en cerca de feina en diferents àmbits, com ara:
2.0 / TIC.

Optimització de recursos.

Organització, gestió i finances.

Habilitats directives, RRHH, gestió d’equips i lideratge.

Màrqueting, clients i branding.

Empoderament.

Emprenedoria.

Internacionalització.

…
A demanda: el CEI també està obert a facilitar aquella 

formació que els empresaris i professionals li sol·licitin.



XARXES SOCIALS PER A 
EMPRENEDORS

COM APROFITAR LES 
FIRES

MÀRQUETING

PROGRAMACIÓ

PARLAR EN PÚBLIC

PLA D’EMPRESA

FINANÇAMENT

GESTIÓ DEL TEMPS







EL CEI ÉS COL·LABORACIÓ
Sumar esforços és multiplicar resultats.
No ens agrada caminar sols, sinó sumar, i sempre 
busquem la complicitat d’altres actors, públics o privats.



USUARIS  DEL CEI

https://www.ceibalaguer.cat/serveis/comunitat-cei/ 

https://www.ceibalaguer.cat/serveis/comunitat-cei/



