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Marce Ramírez, assessora de
més de 10.000 emprenedors a
Mèxic, s'inspira en el
CEEILleida per escriure el
llibre 'Emprendedor
Divergente' 
 
La 'coach' i consultora en Emprenedoria i Acceleració de Negocis a
Llatinoamèrica i Espanya i cofundadora de l'Institut Nacional Certificador en
Coaching amb presència en més de 14 ciutats de Mèxic, Marce Ramírez, afirma
en el seu perfil d'Instagram que s'ha inspirat en una visita que va realitzar al
CEEILleida el 21 de març de 2018 per escriure el llibre Emprendedor
Divergente, en el qual explica alguns dels secrets dins sels negocis per poder
ser un emprenedor d'èxit en aquests temps de canvi. Marce Ramírez ha
col·laborat amb empreses transnacionals en estratègies internes per consolidar
els seus equips de treball i impulsar noves unitats de negoci dins de les
mateixes. La seva passió, afirma, és impulsar als emprenedors i pimes perquè
les seves iniciatives transcendeixin, fins i tot, més enllà de sí mateixes.
 Ramírez va formar part d'un grup d'una quinzena d’universitaris mexicans que
estudiaven un màster internacional en creació i acceleració d'empreses, i que
participaven en una operació d’intercanvi amb la Universitat de Lleida
coordinada pel professor José Alonso. El grup va poder rebre una exposició del
què és i com funciona el CEEILleida i després van visitar les empreses
INTECH3D, Cardionlive i Growing Together. 
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/campaign/307/153.html?t=555440435b01005b5c160e5c0055003550530701025905090e0d50515301025752441b0a04005755
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/489.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/490.html
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Marce Ramírez ha penjat al seu Instagram la foto de la seva visita al CEEILleida de 2017
 

Foto de grup dels estudiants mexicans. Marce Ramírez és la primera per la dreta
 

Marce Ramírez, en primer pla, durant la visita que va fer al CEEILleida al 2018
 

Imatge de la web del llibre 'Emprendedor divergente' amb l'autora, Marce Ramírez
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/490.html
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Les oficines del CEEILleida,
obertes amb l'horari habitual 
 
De les 8:00 a les 17:00 hores, de dilluns a dijous, i de les 8:00 a les 15:00
hores els divendres
 
El vestíbol del CEEILleida té instal·lat un lector de temperatura per
previndre possibles contagis de la Covid-19
 
En tot el recinte del viver hi ha cartells informatius que indiquen les
mesures de seguretat que han de prendre els usuaris 
 
Les zones comuns, les sales de reunions i l'aula de formació es poden
utilitzar amb restriccions i amb una reducció de l'aforament   
 
L'horari d'obertura de les oficines del CEEILleida torna a ser el que ja hi havia
abans de declarar l'estat d'alarma el 14 de març, és a dir, de les 8:00 a les 17:00
hores de dilluns a dijous, i de les 8:00 a 15:00 hores els divendres.
 
L'atenció al públic es porta a terme complint totes les precaucions, és a
dir, guardant la distància mínima de seguretat de dos metres entre
persones, amb un aforament limitat, i amb l'ús de mascareta.
 
El CEEILleida té oberta una central de compres per tal que les empreses
instal·lades en el viver puguin adquirir material d'higiene per previndre
possibles contagis de la Covid-19. En aquest sentit, cal recordar que el
CEEILleida ha repartit més de 200 mascaretes, 2.000 guants i 25 litres de
gel hidroalcohòlic a les empreses del viver que ho han sol·licitat. Més
informació 
 
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.
 
L'accés als mòduls 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 i 1.11 es continua fent per la porta
que comunica directament a l'exterior. La porta d'accés al vestíbol de les
oficines del CEEILleida romandrà, de moment, tancada.
 
Us recordem que des del passat 8 de juny es poden utilitzar els espais
comuns i les sales de reunions del CEEILleida. 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 serà igual al número de cadires
disponibles al voltant de la taula. La resta de cadires que no es poden utilitzar
estaran precintades.
Pel que fa a les sales de descans, es poden utilitzar des del 8 de juny. Estan
precintades i no es podran utilitzar, de moment, el microones, la nevera i
algunes de les cadires. L'aforament serà igual al del número de cadires que hi
trobareu al voltant de les taules.
Pel que respecta a l'aula de formació, es pot utilitzar també des del passat 8
de juny. L'aforament es veu reduït en un 50% (20 persones). Es pot utilitzar per
fer actes o reunions, Tanmateix, i seguint les directrius del punt 6.2 del Pla de
Desconfinament aprovat pel Consell Directiu de la Fundació, el CCEILleida
segueix sense poder oferir formació presencial. 
 
En el vestíbol del CEEILleida hi trobareu instal·lat un lector de temperatura com
a mesura de prevenció de possibles casos de Covid-19 i per evitar que es
produeixin contagis.

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/420.html
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El lector de temperatura instal·lat en el vestíbol
 

Vols sumar-te a la campanya
"Tinc sort de tenir-te a prop"
per impulsar el comerç local de
proximitat, i promocionar, a la
vegada, el teu negoci? 
 
El passat dia 8 de juny la Diputació de Lleida va endegar la campanya "Tinc sort de
tenir-te a prop", amb l'objectiu d'impulsar el comerç local de proximitat davant de la
crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19. El Patronat de Promoció Econòmica
de la Diputació de Lleida convida a sumar el màxim nombre de persones possible per
impulsar aquesta campanya. És per això que us demanem la vostra complicitat en la
campanya #jopertuitupermi. Podeu veure aquí el vídeo promocional.
Per aquest motiu, us convidem a participar i a sumar-vos a la iniciativa. Ho podeu fer
d'aquesta manera:

Grava un vídeo en vertical d'uns 15-30", explicant qui ets, d'on ets i a què et
dediques.
Menciona el claim de la campanya 'tinc sort de tenir-te a prop'.
Etiqueta a @diputaciolleida / @promo_economica i utilitza el hashtag de la
campanya #jopertuitupermi.
Penja-ho a les teves stories de Facebook i Instagram.

ANIMEU-VOS I PROMOCIONEU, A LA VEGADA, EL VOSTRE NEGOCI!!!
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/462.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/467.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/468.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/469.html
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Persones que han col·laborat en la campanya "Tinc sort de tenir-te a prop"
 

Ja pots reservar el teu espai
en l'estand de GLOBALleida
per la Fira de Sant Miquel 
 
En el seu afany de donar suport als emprenedors de la Xarxa de Centres
d’Empreses Innovadores, GLOBALleida ha contractat un espai a la fira Sant
Miquel per a empreses de la Xarxa de CEIs que hagin estat creades amb
posterioritat a l’1 de gener de 2015. Aquest estand comú per a emprenedors
disposa de 120m2 superficie i estarà situat com la passada edició al pavelló 4
de certamen que es celebrarà del 24 al 27 de setembre de 2020.
 
El preu bonificat de participació per cada empresa serà de 50 euros. El preu
inclou: taula personalitzada, tamboret, zona comú per atendre visites, moqueta,
assegurança obligatòria, drets de participació i presència com a expositor
individual en tota la comunicació del certamen produïda per Fira de Lleida.
 
Totes les empreses interessades en aquesta proposta han d’omplir l’apartat 1 i
2, l’espai del número de compte i signar el full de sol·licitud de participació que
us adjuntem i enviar-lo a orosell@globalleida.org. Un cop realitzada la
inscripció, Fira de Lleida us farà arribar les comunicacions individuals
d'expositors i també gestionarà el cobrament dels 50 euros.
 
El termini per fer la sol·licitud finalitza el 31 de juliol de 2020. Places
limitades. 
 

Foto dels emprenedors, amb el diputat Carles Gibert, en l'edició de l'any 2019
 

Mesures per fer front a
l'impacte econòmic i social de

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/461.html
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la Covid-19  
 
La Finestreta Única Empresarial, del Departament d'Empresa i Coneixement,
ofereix un servei d'atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per
informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la
Generalitat de Catalunya i pel Govern de l'Estat per fer front a la situació
excepcional provocada per la COVID-19. Podeu fer les consultes que s'ajustin
més a la vostra realitat en aquest enllaç.
 

 

 

 

 

Pla de reorientació per a les
empreses davant la Covid-19  
La Cambra de Comerç de Lleida, conjuntament amb la resta de cambres de
Catalunya, ofererix a les empreses a que s'acullin a un pla de reorientació
davant els efectes que està causant la Covid-19. 
 

Quins són els mercats amb més oportunitats?
Tens un pla de viabilitat financera?
Necessites una transformació digital?

 
Què t’oferim?
 
> Anàlisi de la teva empresa
> Definició del model de negoci
> Anàlisi del mercat/sector i de la competència
> Canals de distribució i segmentació de clients
> Pla economicofinancer
> Anàlisi de marketing digital

Gratuït / Places limitades
 
Adreçat a
Empreses que han fet
l’Anàlisi Post Covid-19
i volen créixer i ampliar
mercats

 

Noves subvencions per a
micro i petites empreses
industrials i de serveis a la
producció  
La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajudes per a pal·liar els
efectes que ha causat la pandèmia del Covid-19 en les micro i petites empreses
catalanes, un grup majoritari en el sector industrial català.
 
Concretament, la subvenció atorga 1.500 € per a cada lloc de treball de
caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020
(amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).
 
Aquesta nova ajuda contribueix de manera directa a suportar una part de les
despeses estructurals i fixes  de les empreses.
 
Les empreses que poden ser beneficiàries són:

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/475.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/476.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/477.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/478.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/479.html
mailto:jquejido@cambralleida.com?subject=Informaci%C3%B3%20Pla%20Reorientaci%C3%B3%20
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Les que formen part de l’àmbit competencial del Departament,
manufactureres i de serveis a la producció i que queden classificades
pels codis CCAE 10 a 33; i les de serveis a la producció de les CCAE 35
a 39.

Micro i petites empreses industrials i també autònoms, que pertanyin als
sectors anteriorment esmentats i que disposin de treballadors
assalariats amb contracte indefinit a mantenir fins el 31 de desembre
(menys de 49 treballadors).

Empreses amb Seu Social o operativa a Catalunya.

Que acreditin una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior,
en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020, en relació al mateix
període de l’any 2019.

 

 

Showroom de finançament
alternatiu: diversifica el teu
finançament
 
ACCIÓ, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa, t'ofereix  una trobada en
línia amb diverses entitats de finançament que explicaran els instruments,
alguns d’ells creats arran de l’emergència de la Covid-19, per fer front a les
necessitats imminents de circular, així com d’altres instruments per finançar
projectes d’internacionalització, d’innovació i de creixement en general. També
obtindràs una aproximació dels costos reals durant la mateixa sessió. Més
informació
 

Ajuts per contractar persones
amb discapacitat i en situació
o risc d'exclusió
 
La Generalitat ha obert el termini per demanar els Ajuts per a la contractació de
persones amb discapacitat, en situació o risc d'exclusió, procedents d'empreses
d'inserció o beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) concedits
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Adjuntem la convocatòria

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/480.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/491.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/492.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/492.html
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(RESOLUCIÓ TSF/731/2020, de 10 de març).
 
L'import de l'ajut és el 50% del SMI vigent. La quantia per un contracte de 12
mesos a jornada completa durant l'any 2020 s'estableix en 6.650,00 euros. En
el cas que la durada sigui menor l'import s'ajusta a la durada del contracte. Són
beneficiàries les empreses (persona física o jurídica amb excepció de les
empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.
El termini per sol·licitar-los es clou el 30 de setembre de 2020. 
Clica aquí per a sol·licitar l'ajut.
 

 

La Generalitat obre una nova
línia de subvencions per a
autònoms i empreses del
sector turístic afectades per la
Covid-19
 
Persones beneficiàries
Poden ser professionals autònoms i empreses turístiques donades d'alta en
el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el
sector turístic:
 
a) Guies de turisme 
b) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers,
apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
c) Explotadors d'habitatges d'ús turístic.
d) Agències de viatges.
e) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que
contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al
territori
 
Quantia dels ajuts
Aportació única per persona beneficiària.
Els guies de turisme de Catalunya rebran la quantia de 1.000 euros.
 
La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:
Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500 euros.
Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors: 5.000 euros.
Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000 euros.
 
Condicions
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les
sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.
 
Aquest ajut es podrà acumular amb altres ajuts sotmesos al llindar de
800.000 euros 
 
Les sol·licituds i els altres tràmits s'han de formalitzar exclusivament pel
canal electrònic, a través del Canal Empresa. 
 

 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/481.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/481.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/482.html
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Servei d'atenció psicològica
pels emprenedors del CEEI
 
Davant la pandèmia de la Covid-19, des del CEEILleida estem atents a les
noves necessitats generades per tot el que ha passat a persones i famílies, i
hem començat a dedicar els nostres recursos i temps a intentar contribuir a la
millora de la seva salut, situació laboral i benestar.
Sabem que l’impacte en la societat és alt. Per això, la nostra psicòloga del
CEEI, Imma Purroy, ens pot ajudar a viure millor la situació, organitzar-nos i
mantenir la calma. Aquest servei és totalment gratuït.
Si voleu utilitzar aquest servei només cal que ens envieu un correu electrònic a
l'adreça ceei@ceeilleida.cat, o bé enviant un whatsapp o fer una trucada al
telèfon 681 067 862.
 

El CEEILleida segueix oferint
tallers 'online' personalitzats
per poder crear empreses
El CEEILleida continua oferint tallers d'orientació personalitzada sobre com
crear una empresa. El taller s'imparteix via online i es divideix en sessions de 40
minuts, en dates i horaris que s'acorden entre el tècnic que imparteix el taller,
Salvador Pifarré, i l'alumne.
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. 
 

mailto:ceei@ceeilleida.cat
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Presentació del Concurs
Internacional d'Innovació i
Emprenedoria de Xina a
Espanya
 
Des FUNDECYT-PCTEX, en col·laboració amb la Xina Spain Innovation &
Ventures, des del CEEILleida, i des de la Asociación Nacional de CEEIs de
España (ANCES), volem convidar-te a una sessió virtual perquè coneguis en
detall el llançament de la 4a edició de el Concurs Internacional d'Innovació i
Emprenedoria de la Xina (Shenzhen) a Espanya, iniciativa de prestigi
internacional que ofereix a les startups i empreses innovadores de base
tecnològica espanyoles accedir a l'mercat tecnològic xinès i premis econòmics.
 
Es tracta d'una gran oportunitat per accedir a l'ecosistema tecnològic de la Xina,
i al d'Shenzhen, avui la ciutat que produeix més innovació tecnològica en el món
i en la qual han nascut gegants com Huawei o Wechat.
 
Inscriu-te i participa en aquesta sessió, en la qual comptarem amb Margaret
Chen, fundadora de l'Xina Club Spain i amb l'equip organitzador del major
concurs de la Xina dirigit a les startups tecnològiques del món, per oferir-te totes
les claus de participació, premis i terminis.
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/77.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/483.html
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El Campus d'Excel·lència
Íberus convoca els VII Premis
a l'Emprenedoria 
 
El Campus Iberus, el Campus de Excel·lència de la Vall de l'Ebre promogut en
agregació estratègica per les universitats públiques d'Aragó, La Rioja, la
Comunitat Foral de Navarra i la Universitat de Lleida (UdL)  ja convocat la VII Edició
del programa de Premis a l'Emprenedoria Iberus-CLH. El principal objectiu d'aquesta
iniciativa és fomentar l'esperit emprenedor mitjançant el reconeixement a la generació
d'empreses per part de l'alumnat, titulats / es, personal d'administració i serveis i
personal docent i investigador de les universitats pertanyents a Campus Iberus.
Hi ha un total de 13.000 euros en premis distribuïts en les diferents modalitats del
concuro:
 
*    Modalitat I : Idea de negoci 5.000EUR
*    Modalitat II : Empresa innovadora 7.000EUR
*    Premi difusió : 1.000 EUR
 
Com a entitat dedicada a l'àmbit del foment de l'emprenedoria i de l'ocupació, a més
del suport a la innovació, creiem que aquesta convocatòria pot ser d'interès.
 
Tots els detalls de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web dels premis:
http://premiosemprende.campusiberus.es/
 
Link al tweet de la noticia:
https://twitter.com/CampusIberus/status/1269907021844930561
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/483.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/484.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/485.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/486.html
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Convocatòria del Premis PIME
de l'any 2020  
 
La Cambra de Comerç de Lleida i el Banc Santander, en col·laboració amb
la Cámara de Comercio de España i el Grup Segre, convoquen la quarta edició
del Premi Pime de l’Any.
L’objectiu d’aquest certamen és reconèixer la tasca de les petites i mitjanes
empreses com a generadores de riquesa i creadores d’ocupació diàriament en
el territòri lleidatà.

Les empreses guanyadores concorreran al Premi Nacional PIME de l’Any
2020.

A més del guanyador, es concediran quatre accèssits:
Internacionalització, Innovació i Digitalització, Formació i Ocupació, i
Empresa Responsable.

Amb caràcter extraordinari, s’ha inclòs en aquesta edició un esment
especial a la Millor Iniciativa en la lluita contra el COVID19, duta a terme
en 2020.

Condicions
Termini de presentació de candidatures: Del 8 de juny i al 18 de setembre del
2020.
Qui pot concursar? Poden concórrer a concurs totes les petites i mitjanes
empreses de la província amb menys de 250 empleats i amb una facturació
anual inferior als 50 milions d’euros en l’exercici 2019.
Premis: L’empresa guanyadora concorrerà al Premi Nacional Pime de l’Any
2020, que es fallarà en el primer trimestre de 2021.
A més de l’elecció de la Pime de l’Any, el jurat podrà concedir quatre accèssits
més, que concorreran al Premi Nacional en les seves categories següents:

Internacionalització
Innovació i Digitalització
Formació i Ocupació
Empresa Responsable

 
 Bases del concursConsulta de les 
Formulari d'inscripcióAccés al 
El jurat valorarà en les seves deliberacions mèrits com la creació d’ocupació,
amb especial atenció a l’ocupació indefinida; les accions de formació per als
empleats; l’activitat internacional, fixant-se en l’evolució de les exportacions i
l’obertura a nous mercats; i les iniciatives de digitalització i innovació, així com
els projectes socialment responsables i, amb caràcter especial enguany, les
accions dutes a terme per a lluitar contra el COVID19.

 

 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/426.html
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La COELL ofereix cursos
subvencionats  
 
La Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) ha
programat un nou paquet de cursos de cursos subvencionats de diferent
temàtica. Els podeu consultar en aquest enllaç.  

 

El Campus Empresarial Virtual
de la Cambra de Comerç de
Lleida ofereix dos cursos
aquest juliol  
 

Aquest juliol la Cambra de Comerç de Lleida et porta dos cursos del Campus
Empresarial Virtual per a què, al teu ritme i des d'on vulguis, aprenguis a
gestionar emocionalment l'estrés i puguis treballar amb el teu equip, de forma
col·laborativa i eficient.

Cursos bonificables per FUNDAE. Informa-te'n!
 
Inverteix en la teva formació i creix amb la teva empresa!
 
Més informació a gtorres@cambralleida.com
 

 

Cursos 'online' de la PIMEC 
Podeu informar-vos de la temàtica dels cursos de la PIMEC i com us hi podeu
inscriure clicant aquest enllaç

 
 

  

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/402.html
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mailto:gtorres@cambralleida.com?subject=Informaci%C3%B3%20Cursos%20CEV
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/307/493.html
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Llistat d'ofertes de la Borsa de
Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació de GLOBALleida
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