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Torna la ràdio al CEEILleida, amb
la participació d'empreses de la
Xarxa
Demà dimecres, 24 d'abril, toca ràdio al CEEILleida. Empreses de la Xarxa de CEIs que
gestiona GLOBALleida seran les protagonistes del programa 'Empresaris' de Ràdio Lleida
Cadena SER. Es tracta d'Agrosolucions 2.0 (CEI Balaguer), Parcelarium i MCSystems
(CEI Tàrrega), Akis Research (Viver FP Emprèn de Lleida) i Safrà del Montsec (CEI Pallars
Jussà). Podreu escoltar el programa a partir de les 13:30 hores als dials 93.4 i 103.6 Mhz
de la FM, o als 1.287 Khz de l'Ona Mitjana. També per internet en aquest enllaç.

Nova edició dels programes de
creixement empresarial
T'acompanyem i Lleida Startup
VOLS VENDRE MÉS?
VOLS COMUNICAR MILLOR?
VOLS SABER COM ARRIBAR MILLOR ALS TEUS CLIENTS?
VOLS REFLEXIONAR SOBRE EL MODEL DE NEGOCI DE LA TEVA EMPRESA?
GLOBALleida posa en marxa una nova edició dels programes de creixement empresarial
T’ACOMPANYEM i LLEIDA STARTUP.
T’ACOMPANYEM està adreçat a recolzar persones autònomes i petites empreses de
qualsevol sector que, preferentment, portin menys de 5 anys des de l’inici de
l’activitat. Així com també a projectes d’emprenedoria social.
LLEIDA STARTUP està adreçat a startups i pimes innovadores que:
•
•
•

Tinguin menys de 5 anys de vida.
Amb un component innovador (ja sigui en el seu model de negoci, producte,
serveis, etc.) amb potencial de creixement elevat.
Tinguin un equip promotor compromès.

Ambdós programes utilitzen una metodologia àgil i flexible que combina l’assistència a
sessions de formació i l’acompanyament expert per part d’un consultor/a amb la finalitat de
fer una diagnosi de l’empresa, reforçar el model de negoci, vendre més, comunicar millor,
etc.
Tens fins el dia 3 de maig per inscriure’t. La participació en tots dos programes és gratuïta
i amb una durada aproximada de 8 mesos.

Demà dimecres tenim càpsula
formativa al CEEI: "Resolució de
problemes i comunicació eficient
en l'empresa"
El CEEILleida ofereix demà dimecres, entre les 16:00 i les 20:00 hores, la càpsula
formativa Resolució de problemes i comunicació eficient en l’empresa, que anirà a
càrrec de Jordi Antonio Sáez, enginyer industrial, gerent d’Ecoservei Digital i consultor de
ServiConsulting. La sessió té com a objectiu convertir l’empresa en una organització
eficient que optimitza els seus recursos. Aconseguir la participació dels treballadors de
l’empresa. Treballar en equip en un entorn de Millora Contínua. Augmentar la motivació i
comunicació de les persones. Aflorar els problemes de forma estructurada i solucionar-los.
Detectar oportunitats i assolir-les. Més informació

Vols aprofitar al màxim el potencial
del teu equip? Vine al curs de
neurolideratge de la Pimec
Quan lideres un grup, un dels teus reptes és aconseguir el màxim potencial de cadascuna
de les persones que conforma el teu equip. Amb el neurolideratge identificaràs els
processos cerebrals que expliquen la teva conducta i la del teu equip, de manera que et
permeti establir motivacions diferencials que farà que cada professional pugui expressar el
seu màxim potencial i, en conseqüència, el de l’empresa. Si ho vols aconseguir, vine al
curs de neuroliderage organitzat per PIMEC Lleida, que tindrà lloc tots els dilluns, entre el
6 de maig i el 17 de juny, de les 9:30 a 13:45 hores, a la seu de Rambla Ferran, 8. Més
informació i inscripcions.

Fira de Formació i Treball, els dies
25 i 26 a Fira de Lleida
El Pavelló 4 de Fira de Lleida acollirà aquest dijous 25 i divendres 26 la 13a edició de la
Fira de Formació i Treball, la fira de referència de la província dirigida a totes aquelles
persones que es vulguin continuar formant: alumnes d’ESO, de Batxillerat, estudis
superiors, treballadors en actiu amb necessitat d’ampliar formació superior i
complementària, i adults que vulguin reprendre la seva formació. El dijous 25, dins del
mateix recinte, tindrà lloc la mostra d'emprenedoria escolar FES!, una mostra destinada a
visualitzar tots els projectes emprenedors que es generen en l’àmbit escolar a l’Educació
Secundària: ESO, Batxillerat, i Cicles Formatius. Els emprenedors d’aquests
ensenyaments han dissenyat i elaborat una idea de negoci basada en el seu propi
autoconeixement i la suma de talents i treball en equip. Ara a FES! presentaran i
defensaran públicament les seves idees. Algunes, de ben segur, seran realitat en un futur
pròxim.
Presència del CEEILleida a FES!
El director del CEEILleida, Antoni Piñol, explicarà als joves presents en el certamen què
ofereix el viver, els seus serveis i què pot oferir als emprenedors. Aixó mateix,
l'emprenedor Roger Adell, de la consultoria INTECH3D, instal·lada en el CEEILleida,
explicarà com ha anat creixent i evolucionant l'empresa

Oberta la convocatòria d'ajuts per a
la contractació del Programa
Integral de Qualificació i Ocupació
La teva empresa pot beneficiar-se de les subvencions destinades a fomentar la creació
d'ocupació a través d'ajudes a les empreses per a la contractació de joves beneficiaris del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil participants en el Programa Integral de Qualificació i
Ocupació (PICE). L'import de l'ajut serà de 4.950 € per cada contracte formalitzat amb un
jove participant en el Pla de Capacitació - PICE a jornada completa, per un període mínim
de sis mesos. Més informació.

Com afectarà el Brexit a la teva
empresa?
Segur que fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió
Europea, però... què passa amb la teva empresa? Com afectarà els teus negocis? Coneixes
quines eines i serveis tens al teu abast per preparar-te? Tot i que els diferents escenaris de
sortida del Brexit segueixen oberts, cal preveure els riscos que se’n deriven i neutralitzar els
possibles impactes. En aquesta sessió descobriràs quins són els aspectes clau que has de
tenir en compte en dissenyar el teu pla de contingència i coneixeràs diferents eines que
t’ajudaran a anticipar-te. Tant si ets exportador com importador, vine a descobrir com
preparar-te per fer front al Brexit en aquesta sessió pràctica i dinàmica. Lasessió tindrà lloc
a la delegació d'Acció a Lleida el 7 de maig, entre les 9:15 i les 11:45 hores. Més informació.

Llistat d'ofertes de la Borsa de
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