Innovació en temps de pandèmia, el
debat del programa 'Empresaris' de
Ràdio Lleida amb INSITU, Masqueit
i USEIT
Escolteu

el

programa

'Empresaris'

emès

des

del

CEEILleida

Emprenedors de les empreses USE IT, Masqueit i IN SITU Patrimoni i Turisme, instal·lades
en el CEEILleida, van debatre dimecres passat sobre innovació en temps de pandèmia en
el programa Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena SER, que s’ha emés des de l’aula de
formació del CEEILleida, i que va estar conduït per la periodista Mercè march. Els
emprenedors van explicar quins productes, iniciatives i projectes han impulsat a causa de
les limitacions que ha imposat la Covid-19. En el programa hi van participat:


Jordi Seró (director i soci fundador d’Insitu Patrimoni i Turisme): Empresa dedicada al
desenvolupament de projectes vinculats a la recerca, la protecció, la conservació, la
recuperació i la posada en valor del patrimoni cultural, vinculat sobretot a pobles i petites
ciutats. Estan especialitats en patrimoni arquitectònic rural. Dinamització turística del
territori. Utilització de noves tecnologies en el patrimoni. Comunicació. Estratègies de
desenvolupament econòmic local. Creació i comercialització de productes turístics.



Àlex Surroca (director executiu de USE IT): Empresa que s’emmarca dins el camp de les
noves tecnologies i tecnologia de la informació. El seu core business és el disseny i
desenvolupament de projectes web i APPs Smartphone. Estan especialitzats en
aplicacions creatives que ajudin a vendre i que, per tant, suposin un nou model de negoci
per a l’empresa o institució que els l’encarrega.



Dídac Merino (soci fundador de l’empresa Masqueit): Empresa que treballa amb la
tecnologia intel·ligent per digitalitzar els accessos de les instal·lacions. Ofereixen tots els
recursos necessaris per a la implementació de les últimes tecnologies en control
d’accessos, control de temperatura, gestió de cues i controls d’aforament.
Escolteu el programa en aquest enllaç

En el debat radiofònic hi van particpar emprenedors d'INSITU, Masqueit i USEIT

Solenver participa en el projecte
'Pilot 5G a Andalusia' liderat per
Vodafone i Huawei
L’empresa, instal·lada en el viver del CEEILleida, és l’encarregada del disseny,
construcció i posada en marxa de la prova pilot de la nova generació de
centres de telecomunicacions 5G
Col·labora en un dels 32 casos d’ús de la mà de Cellnex, el principal
operador europeu d’infraestructures de telecomunicacions
Solenver, startup especialista en solucions energètiques i energies renovables, instal·lada
en el viver d’empreses del CEEILleida, participa en el projecte Pilot 5G a Andalusia,
liderat per Vodafone i Huawei, com a partner tecnològic. “Capitalitzem el nostre
coneixement en el sector de la tecnologia de la informació (IT) i energètic en un dels 32
casos d’ús de la mà de Cellnex, el principal operador europeu d’infraestructures de
telecomunicacions”, ha afirmat Eduard Oró, doctor en enginyeria industrial i CTO de
Solenver.
L’empresa lleidatana ha executat el disseny, la construcció i la posada en marxa de la
prova pilot de la nova generació de centres de telecomunicacions 5G a Andalusia.
“Mitjançant la simulació numèrica podem optimitzar la integració de diferents sistemes de

refrigeració d’alta eficiència, energies renovables i emmagatzematge elèctric i tèrmic, així
com les lògiques de control”, ha argumentat Oró. Més informació

Eduard Oró, a l'esquerra, és un dels cofundadors de Solenver

Nearcrumbs et dona les claus per
teletreballar de forma segura i
eficient amb un escriptori remot i
des de qualsevol lloc

5 DE MAIG A LES 11:00 h

Des de nearCrumbs tenim el plaer de convidar-te al nostre Webinar sobre teletreball
segur, en

el

qual

parlarem

de

aprofitant Windows
Aquest seminari estarà impartit per:

la

solució

d'Àrea

Virtual

de

Treball

Remot

Segur

Desktop.

Inscriu-te ara

Com tots sabeu, la tendència cap al teletreball està cada cop més en auge i ha anat
augmentat durant l'últim any i, encara més, donada la situació actual. Per poder abordar les
creixents complexitats del treball en remot, des de nearCrumbs t'oferim una solució
d'Àrea de Treball Remot Segur que aprofita Windows Virtual Desktop i s'adapta a les
necessitats de la teva empresa.

Quins són els beneficis d'utilitzar Windows Virtual Desktop?

És l'hora de transformar la teva àrea de treball de manera segura.
Vols saber-ne més?

Més informació

Nova edició dels Programes
d'Acceleració Empresarial 2021 de
GLOBALleida
VOLS VENDRE MÉS?
VOLS COMUNICAR MILLOR?
VOLS REFLEXIONAR SOBRE EL MODEL DE NEGOCI DE LA TEVA
EMPRESA?
Arriba una NOVA EDICIÓ dels Programes d’Acceleració Empresarial 2021 de
GLOBALleida, amb l’objectiu de consolidar i millorar el creixement de les
empreses de la província de Lleida.
Els programes T’ACOMPANYEM i LLEIDA STARTUP estan ideats per ajudar a
què la teva empresa creixi i tingui èxit.
T’ACOMPANYEM està adreçat a donar suport a persones autònomes i petites empreses
de qualsevol sector, així com també a projectes d’emprenedoria social, que:


Preferentment, portin menys de 5 anys des de l’inici de l’activitat.



I amb una facturació inferior a 500.000€ els 2 darrers exercicis econòmics.
LLEIDA STARTUP està adreçat a startups i/o PIME innovadores que:



Tinguin preferentment, 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 en àrees com equip, màrqueting, finançament, operacions,
digitalització, etc. 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.

Dates clau:


Període d’inscripció: del 13 d’abril al 30 d’abril.



Avaluació de les sol·licituds presentades: Del 3 de maig al 21 de maig.



Comunicació dels projectes seleccionats: Del 24 al 28 de maig.



Execució del programa: Del 31 de maig al 31 de desembre.



El programa es realitzarà en format online degut a la situació de la COVID-19.

Inscripcions:
Tens fins el 30 d’abril de 2021 per inscriure’t.

La participació en tots dos programes és gratuïta i les places són limitades.
Una vegada recollides totes les sol·licituds, GLOBALleida comunicarà a les empreses
seleccionades si heu estat admeses en el programa atenent únicament a criteris tècnics.

Més informació i inscripcions fins al 30 d’abril

Jornades Business Secrets Week
organitzades per la Cambra de
Comerç
de
Lleida
Hi haurà una sala d'Elevator Pitch pels empresaris que es vulguin
donar a conèixer i puguin trobar partners
L'exposició de l'Elevator Pitch és de 2 minuts i està limitada a 15
participants, amb inscripció prèvia

27-29 d’Abril ONLINE
Canviem per construir el futur. El canvi és ara.
La 3a edició de la Business Secrets Week es celebrarà els
dies 27 i 29 d’abril de manera online. Es tracta d’un espai de
reflexió i trobada empresarial amb conferències sobre la
transformació positiva al món empresarial.
No t’ho pots perdre!
27 D’ABRIL / BENVINGUDA 9:15H - 9:30H

27/04 · 9:30H - 10:20H
Silvia Leal
Desafiament 4.0? Del repte a
l’oportunitat
Divulgadora científica, experta
internacional en tendències de
futur i tecnologia.

27/04 · 10:20H - 11:10H
CATHERINE BARBA
Transformació digital i experiència del
consumidor, what’s new?
Emprenedora en sèrie, experta en comerç omnicanal,
transformació digital i retail digital que desenvolupa el
PEPS Lab.

29 D’ABRIL / BENVINGUDA 9:15H - 9:30H

29/04 · 9:30H - 10:20H
ISABEL AGUILERA
Lidera el canvi, sigues disruptiu
amb tu mateix!
Presidenta General Electric,
Directora General de Google
Iberia, COO NH Hoteles, CEO
Espanya, Italia i Portugal de Dell
Computer.

29/04 · 10:20H - 11:10H
Sala Elevator Pitch
Una oportunitat per a que empresaris/àries i
professionals de la zona transfronterera es coneguin i
trobin partners. El format de les presentacions serà un
elevator pitch de 2 minuts en el qual podreu presentar
les vostres empreses i projectes. L'activitat serà
exclusiva per a aquells que hagin realitzat la inscripció
prèvia. Participació limitada a 15 places per sala.

Més informació a: ccipirineusmed.com

INSCRIPCIONS CONFERÈNCIES
INSCRIPCIONS NETWORKING

La COELL
empresarials

ofereix consultes
gratuïtes

La Conferedació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) posa a l'abast
d'emprenedors, autònoms i empreses un servei gratuït de suport per intentar resoldre els
dubtes que sorgeixen en el dia a dia, siguin de caire laboral, fiscal o jurídic. Més enllà del
suport que oferim des de l’equip del CEEILleida, la COELL, en tant que patronal de gran
arrelament a les Terres de Lleida, també et pot ajudar amb els seus serveis a mida del teu
temps i de les teves necessitats.
Amb el seu equip de professionals qualificat, posen al teu servei una gestió integral per
aportar solucions individualitzades i concretes, per donar resposta amb rigor a les consultes
que es puguin plantejar en matèria jurídica, laboral i fiscal.

Ets emprenedor del CEEI i vols
aprendre o millorar l'anglès? T'ho
posem fàcil!!!
La tècnica del CEEILleida Imma Purroy imparteix classes telemàtiques per les tardes,
en un horari a convenir amb l'alumne
Les classes, d'un cost de 4 euros cadascuna, són individualitzades i es permet que
s'inscriguin fins a un màxim de 4 persones d'una mateixa empresa
Amb l'objectiu de facilitar al màxim la formació contínua als emprenedors, el CEEILleida
ofereix als treballadors de les empreses instal·lades en el viver poder realitzar classes
d'anglès. Les sessions van a càrrec de la tècnica del CEEILleida, Imma Purroy, i es
desenvolupen de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom.
Les classes tenen un preu de 4 euros cadascuna i es desenvolupen durant les tardes, en un
horari a convenir amb l'alumne. Les sessions són individualitzades, i es permet que
s'inscriguin fins a un màxim de 4 persones si aquestes formen part de la mateixa empresa.
Les persones interessades en rebre les classes d'anglès poden fer la sol·licitud enviant un
correu electrònic al correu ceei@ceeilleida.cat

Tallers 'online' per poder realitzar
un pla d'empresa
El CEEILleida continua oferint tallers sobre com elaborar un pla d'empresa. El taller
s'imparteix via online i es divideix en sessions de 40 minuts, en dates que
s'acorden entre el tècnic que imparteix el taller, Salvador Pifarré, i l'alumne. L'horari
de les sessions és entre les 11 del matí i les 5 de la tarda durant les segones quinzenes
de mes.
Aquest taller té com a objectiu ajudar a la persona emprenedora a analitzar els conceptes
claus per crear el seu negoci. Es pot sol·licitar la inscripció a ceei@ceeilleida.cat, enviant
copia escanejada del DNI o NIE. Si coneixeu a algú que li interessi fer el taller feu córrer la
veu.

Si ets una persona emprenedora i vols
saber què és i què ofereix el CEEILleida
contacta amb nosaltres o visita la
nostra web

Mantinguem nets els espais
comuns del CEEILleida i complim
amb les mesures de seguretat i
higiene per poder treballar amb
garanties
En tot el recinte del CEEILleida hi trobareu cartells amb indicacions sobre quines
precaucions d'higiene s'han de portar a terme. Per la qual cosa, us demanem que les
compliu pel bé de tothom

L'ús de la mascareta és obligatòria, en tot moment, en els espais comuns
Espais comuns i les sales de reunions: El servei de neteja hi actua diàriament per
mantenir aquests espais nets. Entre tots hem de mirar de mantenir impecables aquests
espais. Així mateix, hi trobareu cartells indicant les mesures de precaució que s'han de
prendre, com ara l'ús de mascareta, guardar la distància mínima de seguretat de dos
metres i complir la limitació d'aforament. En aquest sentit, l'aforament és igual al número
de cadires que trobareu al voltant de la taula de cada sala. La resta de cadires que no es
poden utilitzar estan precintades.
Pel que fa a les sales de descans: Diàriament el servei de neteja també actua en les sales
de descans. Són espais concorreguts i cal que tothom els deixi com l'hi agradaria trobar-los.
Així mateix, l'aforament d'aquests espais és igual al del número de cadires que hi trobareu
al
voltant
de
les
taules.
Pel que respecta a l'aula de formació: L'aforament permés és un 50% inferior al que hi
havia abans de la pandèmia (equivalent a 20 persones).

Cursos totalment
organitzats
per

suvencionats
la
COELL

La Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) ofereix cursos totalment
subvencionats per a treballadors del règim general, treballadors en ERTO, autònoms i
aturats.

Per a més informació podeu consultar la web, o bé contactar amb el Departament de
Formació
de
COELL:
Sònia sroig@coell.org T.608441705
Lourdes formacio@coell.org T.636314084
Telèfon Centraleta 973232166

Jornada online sobre fons europeus
organitzada per la Cambra de
Comerç
de
Lleida
Jaume Saltó, President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida
us convida a assistir a la jornada: Fons europeus, oportunitats 2021-2027 per a agents
intermedis, entitats locals i teixit empresarial.
A qui va adreçat?
Aquesta

jornada

taller

va

adreçada

al

teixit

empresarial

del

territori.

Horari:
Dimecres, 5 de maig de 2021
De les 09:30 a les 12:00h.
Durada:
2 Hores 30 minuts
Realització:
Plataforma ZOOM. Un cop inscrit rebreu la credencial per a conectar-se a la sessió
telemàtica.
Objectius:




Explicar el període de programació europeu 2021-2027.
Descriure les principals oportunitats de finançament vinculades al Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.
Reflexionar sobre les claus d'èxit per a la captació de fons europeus i per a la
participació en projectes europeus.

Aquesta jornada s'emmarca en el procés de creació de l'Oficina de Captació de Fons
Europeus que la Cambra està posant en marxa. En aquest sentit, aquesta trobada també
servirà per conèixer de primera mà quines són les vostres demandes i necessitats en relació
amb els serveis que haurien de formar part de l'àmbit d'actuació d'aquest nou instrument de
suport al teixit empresarial del territori.
Respecte a això, i de manera prèvia a la pròpia jornada, us convidem a emplenar el
següent formulari, destinat a conèixer de manera preliminar la vostra opinió en relació amb
aquest procés de creació de l'Oficina de Captació de Fons Europeus.
Inscripció:
Per confirmar la seva assistència a la jornada, hauran escanejar el codi QR incorporat en
la pròpia invitació, el qual el conduirà a el formulari d'inscripció de la jornada.
Esperem comptar amb la seva participació.

Més informació trucant al 973
a jquejido@cambralleida.com

Cursos
de
subvencionats

23

61

61

(Jordi,

Ext.

Pimec

1117) o

escriu-nos

100%

Per veure la relació de cursos telemàtics que ofereix la PIMEC per aquest març, i que estan
100% subvencionats, cliqueu aquest enllaç.

Actes i jornades de la Pimec, en aquest enllaç

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

