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El CEEILleida celebra la seva
primera torronada telemàtica
amb els emprenedors del
viver  
 
El CEEILleida ha celebrat la seva primera torronada telemàtica amb els
emprenedors. Enguany no volíem que la pandèmia ens impedís fer una trobada
amb el personal del viver. Per això hem fet aquesta trobada que, malgrat ser
virtual, no ha impedit degustar de productes nadalencs que venien en el petit
obsequi que ha fet el CEEILleida als emprenedors del viver. En aquesta
torronada telemàtica ens va acompanyar el diputat de Promoció Econòmica de
la Diputació de Lleida i president del Consell Directiu del CEEILleida, Carles
Gibert, i el director del Patronat de Promoció, Ramon Boixadera
 

 

Debat sobre l'emprenedoria en
el programa 'Empresaris' de

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/campaign/355/172.html?t=555641435b04025b5c4154010754076351575202035100520e5b0a075257060156474f5a02035852
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Ràdio Lleida, emès des del
CEEILleida    
 
Ràdio Lleida va emetre un nou programa d'Empresaris des de l’aula de
formació del CEEILleida, en el que hi van participat Ramon Boixadera, director
del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida; Robert
Sánchez, de Vestigium, i Didac Merino Pauls, de Masqueit. La situació i el paper
de l'emprenedoria, en un moment tan complicat com l'actual, va ser el tema
central del debat. Podeu escoltar el programa en aquest
enllaç https://bit.ly/2WqlvOi
 

L'aula de formació va tornar a transfor-se en un estudi radiofònic

Tall d'una hora en el servei
d'internet el dijous 7 de gener
 
El dijous 7 de gener de 2021 es produirà un tall d'una hora de durada en el
servei d'internet, per poder executar millores en el servei. El tall serà entre les
14:00 i les 15:00 hores. Disculpeu les molèsties que això us pugui ocasionar.

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/355/655.html
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Mantinguem nets els espais
comuns i complim 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
 
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 agrafadia 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).
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Llistat d'ofertes de la Borsa de
Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació de GLOBALleida
 

 

El CEEILleida us desitja molt
bones festes. El newsletter
tornarà amb vosaltres l'11 de
gener de 2021
 
El newsletter del CEEILleida tornarà amb vosaltres el dilluns 11 de gener de
2021. Us desitgem que tothom tingueu molt bones festes i que l'any vinent
vingui ple de salut i bones notícies.

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/355/118.html
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