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USE IT llança la primera
aplicació a Espanya que
gestiona
l'admissió
de
consultes als hospitals i
permet conèixer el temps
d'espera a Urgències
L’app Salut/Lleida es pot operar des del telèfon mòbil i la gerència
territorial de l’ICS Lleida, l’Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris
ja l’ha posat en funcionament
Permet fer consultes als centres hospitalaris sense haver de fer-ho de
forma presencial, el que permet evitar cues de pacients
L’empresa Use It, instal·lada en el viver del CEEILleida, ha dissenyat la primera
aplicació a Espanya que permet gestionar l’admissió de consultes als hospitals
sense haver de fer-ho presencialment, evitant, d’aquesta manera, que es
produeixin cues de pacients. També permet conèixer el temps d’espera en els
serveis d’Urgències dels centres hospitalaris i del Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP) del Prat de la Riba de Lleida.
El director executiu de Use It, Àlex Surroca, ha explicat que l’aplicació permet
conèixer en temps real l’estat d’una operació quirúrgica d’un familiar. En aquest
sentit, a través d’un codi d’identificació, poden saber quan comença, com
evoluciona i quan acaba l’operació amb notificacions que poden rebre al mòbil.
Pel que fa al fet de poder gestionar l’admissió de consultes als hospitals sense
haver de fer-ho presencialment, Surroca ha indicat que suposa una gran
avantatja, tenint en compte les limitacions de mobilitat que s’han de prendre a
causa de la Covid-19.
L’aplicació, amb el nom Salut/Lleida, es pot descarregar als telèfons mòbils i
altres dispositius amb els sistemes operatius Android i iOS o a través dels codis
QR que trobareu al final del text de la nota de premsa. La gerència de l’ICS
Lleida, l’Alt Pirineu i Aran i Gestió de Serveis Sanitaris ja l’ha posat en
funcionament, i ofereix informació d’interès relacionada amb l’àmbit de la salut a
Lleida, que engloba l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l’Hospital
Universitari Santa Maria, l’Hospital Comarcal del Pallars i l’Atenció Primària de
Lleida i el Pirineu. Més informació
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Guies sobre com registrar una
marca comercial o una patent
Voleu registrar una marca comercial o patentar el vostre invent o disseny. En
aquest newsletter us facilitem enllaços a quatre documents que us poden
orientar sobre com podeu portar a terme aquests tràmits.

Estas buscant finançament?
Consulta el servei online
d'assesorament d'Acció
Tant si vols fer una campanya de crowdfunding, cerques finançament
d’inversors privats o capital risc, com si vols sol·licitar un préstec, des d’ACCIÓ
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t’ajuden a buscar les fonts de finançament que s’adapten a les característiques i
a les necessitats del teu projecte. T’orienten cap a aquells instruments de
finançament que millor hi encaixin i et donem suport i acompanyament per
sol·licitar-los.
El Servei d’Assessorament Financer posa a la teva disposició un expert que
analitzarà a fons les necessitats del teu projecte i t’explicarà com accedir a les
diferents vies per obtenir finançament.
L’assessorament consta de tres fases:
Anàlisi prèvia
Avaluació de la situació financera de la teva empresa. Si ets un emprenedor,
tindrem en compte el teu pla de negoci i, si ets una pime, analitzarem els estats
financers dels últims anys.
Reunió
Comentarem amb tu els resultats de l’informe financer i et recomanarem els
tipus de finançament més adequats per a tu i el teu projecte.
Acompanyament personalitzat
T’explicarem els passos necessaris per obtenir el finançament i, si ho vols,
t’acompanyarem a les trobades i reunions amb els diferents finançadors.
Més informació

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
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 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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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 si aquestes formen
part de la 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
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Tallers 'online' personalitzats
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.
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.
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Llistat d'ofertes de la Borsa de
Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació de GLOBALleida
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