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Taller antiestrès al CEEILleida dijous 4 
de juliol 
Taller antiestrès amb atenció plena i concentració per viure amb serenor i alegria és 
el títol de la càpsula que oferirem el dijous 4 de juliol en horari matinal: de les 10:00 a les 14:00 
hores. La sessió anirà a càrrec de Joan Josep Vergé Oms, entrenador emocional, i es pretén 
entrenar i potenciar l’atenció conscient i conseqüent, l’autoestima, la pau i l’equilibri emocional, per 
a empoderar-te i superar-te tu mateix/a. Per a inscripcions, enviar copia escanejada del DNI a 
l’adreça de correu ceei@ceeilleida.cat. Les places són limitades. 
Us recordem, d'altra banda, que aquest dijous 27 oferim la càpsula formativa Desenvolupament 
d’habilitats i tècniques de venda per a emprenedors, que anirà a càrrec de Luis Francisco 
Casado Román, una sessió que té com a objectiu crear, desenvolupar i potenciar les habilitats dels 
emprenedors dins de l’àrea comercial, i especialment, en l’àmbit de relació amb els clients. Encara 
us hi podeu inscriure a ceei@ceeilleida.cat 
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Ajuts per contractar personal R+D 
experimentat 

La nova convocatòria del programa d’atracció de talent d’ACCIÓ està a tocar. Aquest mes de juliol, 
torna Tecniospring INDUSTRY, amb ajuts del 100% per a incorporar personal qualificat a 
empreses i entitats TECNIO i desenvolupar projectes d’R+D durant 2 anys. 
Però des d'ACCIÓ saben que trobar a la persona adequada no és una tasca senzilla i que l’atracció 
ha de ser mútua, t’ho volen posar una mica més fàcil. Per això, et conviden a aquesta sessió 
pràctica, que tindrà lloc dimecres10 de juliol a Barcelona, on coneixeràs tots els aspectes a tenir en 
compte a l’hora de presentar la sol·licitud, preparar la memòria tècnica i, sobretot, ajudar-te a trobar 
l’empresa o el candidat ideal. Al final de la sessió, a més, podràs reunir-te amb tècnics d’ACCIÓ 

per parlar del teu projecte. Més informació   

 

  

 

Tens a Lleida dues cites per a 
empreses i emprenedors que no et 
pots perdre  

Aquest mes de juliol, a Lleida, tens dues cites imprescindibles per fer crèixer la teva empresa. 
Si ets una pime, el dia 2 de juliol, a Les finances com a eina competitiva, aprendràs a interpretar 
la informació financera de la teva empresa i a conèixer les eines més adients per a finançar el 
creixement del teu negoci, entre d'altres aspectes que et faran més competitiu. 
I si ets un emprenedor, el dia 16 de juliol tens tots els ingredients per a l'èxit de la teva 
empresa en una sola sessió: El decàleg de l'emprenedor i 3 pràctiques per multiplicar el 
rendiment de l'equip.  No deixis que t'ho expliquin. Vine a descobrir-ho tu mateix. 
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Sis eines 'online' per obtenir 
finançament i fer negoci 
 
No necessites anar gaire lluny per trobar tot el que necessites. Les eines digitals d’ACCIÓt’acosten 
al finançament i a les oportunitats de negoci internacionals. Entra, remena i juga amb totes elles! 
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Nou repte de l'ANCES Open 
Innovation, a càrrec de la firma tractora 
Ferrovial 

Us recordem que ANCES Open Innovation ha informat del llançament d’un nou repte especial per 
part de l’empresa tractora Ferrovial Servicios. El termini per enviar propostes acaba el 5 de juliol. Si 
esteu interessats en saber en què consisteix i participar-hi, podeu clicar en aquest enllaç on 
s’informa de què consisteix el repte. Si decidiu presentar-vos-hi, us agrairíem que ens ho fessiu 
saber. Us recordem que l'empresa instal·lada al CEEILleida, Kopen Software, va arribar a la final 
de la convocatòria que es va tancar el passat mes de maig. Animeu-vos a participar-hi.  

 

 

Com pots implementar en la teva el 
registre de la jornada 
PIMEC Lleida ofereix el 4 de juliol vinent un curs sobre com implementar el registre de la jornada 
laboral en la teva empresa.  Aprèn la normativa legal que es deriva del RD 8/2019, la implementació 
del registre des de la gerència o l'àrea de RRHH, i els aspectes tècnics de l'ús d'eines informàtiques. 
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Nova edició de les Nits Cambra, 
enguany amb Victor Küppers, amb la 
ponència 'Actituds personals. Viure 
amb entusiasme' 
 
La Cambra de Comerç de Lleida ofereix el 4 de juliol vinent una nova edició de les Nits Cambra, que 
enguany comptarà amb la presència de Victor Küppers, llicenciat en 
Administració i Direcció d'Empreses y doctor en Humanitats, que exposarà una ponència amb el 
títol Actituds personals. Viure amb entusiasme. L'acte començar'a a les 20:30 hores i tindrà lloc 
a la Seu Vella. Inscripcions  

 

 
 

 

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

 
  

 

 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/198/187.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/198/188.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/198/188.html

