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18 de gener de 2021

 

Torna la ràdio al CEEILleida
amb un segon debat sobre el
present i el futur de les
energies renovables
 
Amb la participació del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació
de Lleida, l'Escola Politècnica Superior de la UdL i l'empresa Solenver,
instal·lada en el CEEILleida
 
L’aula de formació del CEEILleida acull aquest dimecres una segona part del
debat radiofònic sobre el present i futur de les energies renovables, dins del
programa Empresaris, de Ràdio Lleida-Cadena SER, i que serà una
continuació del que es va emetre el pasat 25 de novembre de 2020.
En el debat, que serà conduït per la periodista Mercè March, hi participaran
Teresa Botargues, assessora per la Innovació i la Promoció Econòmica del
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida;  Eduard Oró,
cofundador de Solenver, empresa instal·lada en el mòdul 3.6 del CEEILleida, i
Álvaro de Gracia, professor de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat
de Lleida.
L'emissió del programa serà el mateix dimecres a les 13:30 hores, a través del
93,4 Mhz i 103,6 Mhz de la FM, o els 1.287 Khz de l'Ona Mitjana, o a través de
la web de Ràdio Lleida.
 

Imatge de la primera part del programa, emès el passat 25 de novembre
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/campaign/359/174.html?t=555647435b040e5b0743025c025805670b560501065103545c595057575204575317400955535507
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/663.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/654.html
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Insitu dissenya una ruta per
mostrar l'Espai Natural Protegit
d'Anglessola-Vilagrassa 
 
L'empresa Insitu, instal·lada en el CEEILleida, està treballant en la Ruta de les
Peixeres, en el municipi d'Anglesola. Aquesta ruta ens permet conèixer els
valors naturals i culturals de l’Espai Natural Protegit d’Anglesola-Vilagrassa. La
ruta rep el nom per les diverses peixeres (rescloses) que es poden trobar al riu
Ondara durant el recorregut. Es tracta d’una proposta fàcil de realitzar, de poca
durada, i per un entorn pràcticament pla.
S'hi pot trobar senyalització direccional i de guiatge que us permetran fer-lo
sense dificultat, i senyalització interpretativa dels punts d’interès.
En aquest projecte també s’ha recuperat una bassa, s’hi ha posat baranes de
protecció, i s’ha habilitat un amagatall per observar-hi la fauna que hi va
abeurar, menjar, o amagar-se. Així mateix, també s’ha instal·lat també diferents
caixes niu.
 

Senyalització sobre la Ruta de les Peixeres
 

Aerofor ofereix un curs de pilot
de dron d'una durada de 215
hores presencials
El curs és gratuït per a joves de 16 a 29 anys inscrits a Garantia Juvenil
 
L'empresa Aerofor, integrada en el servei de CEEICloud del CEEILleida, ofereix
un curs presencial de pilot de dron, d'una durada de 215 hores, i que s'oferirà
entre l'1 de febrer i el 22 de març. La formació és gratuïta per als joves de 16 a
29 anys, que estiguin inscrits a Garantia Juvenil. Així mateix, Aerofor ofereix
cursos de radiofonista, de disseny d'operacions, i de Prevenció de Riscos
Laborals (PRL) de menció en drons.
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/230.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/309.html


4/5/2021 Newsletter nº165 del CEEILleida 18-1-2021

ceeilleida.mailrelay-iv.es/campaign/359/174.html?t=555647435b040e5b0743025c025805670b560501065103545c59505757520457531740095… 3/12

 
 

Oberta la convocatòria de la
segona edició del programa
d'acceleració empresarial
5GScaleUpProgram
Dirigit a empreses que desenvolupen solucions que funcionin amb
tecnologia 5G
 
Si ets una empresa que desenvolupa solucions que funcionin amb
tecnologia 5G (NB-IoT i LTE) t’interessa llegir aquest mail, perquè està oberta
la convocatòria per participar a la 2ª edició del programa d’acceleració
empresarial 5GScaleUpProgram impulsat per 5GBarcelona i Wayra amb
l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria en l’àmbit de la tecnologia 5G i preparar als
emprenedors en àrees com finances, vendes, màrqueting o inversió.
Consisteix en un programa virtual desenvolupat en 3 fases:
 
- Formar a les startups seleccionades.
- Posar en contacte a les startups amb inversors.
- Donar visibilitat a les startups.

En aquest document hi teniu més informació del programa.
El termini per presentar les sol·licituds acaba el 10 de febrer de 2021  i la
duració del programa és d’unes 17 setmanes, del març al juliol de 2021.
Per poder fer la inscripció cliqueu al següent enllaç:
 
Al marge d’aquest programa d’acceleració empresarial, Wayra disposa d’un
Laboratory 5G “per testejar solucions” dins de l’espai del Barcelona Tech
City, que està a disposició de totes aquelles StartUps catalanes que treballin
amb tecnologia 5G i que també podeu utilitzar.
Qualsevol dubte al respecte, podeu contactar amb Marisa Benítez, técnica
d’Emprenedoria i Creixement Empresarial de GLOBALleida.

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/676.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/677.html
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El Servei d'Ocupació de
Catalunya ofereix subvencions
per contractació de personal
Contracta nou personal abans del 22 de juliol de 2021 i rep fins 9.975
euros de subvenció
 

Característiques del programa
- Formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 20 hores setmanals amb el nou treballador/a,
per a una durada mínima d’entre 6 i 9 mesos (contracte eventual o indefinit). No seran
compatibles els contractes d’interinitat, de relleu ni de substitució.
- La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas,
inferior al Salari Mínim Interprofessional.
- La persona contractada ha de participar en una formació d’entre 20 i 100 hores, organitzada
per PIMEC, fora d’horari laboral i sense cap cost per a l’empresa. L’empresa ha de garantir la
participació del treballador/a en la formació i, en cas de simultaneïtat, reduir la jornada de treball
mentre duri la formació (no es podran superar les 8 hores diàries, ni les 40 hores setmanals
entre la jornada laboral i la formació).
- Els perfils professionals preferents en aquest programa són: personal d’administració, comerç i
atenció al client, recepció, logística o manipulació.

M’interessa! Vull saber-ne més!

 

 

Requisits principals per poder participar-hi:
 
- L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada a Catalunya. No podran
acollir-se Empreses de Treball Temporal, centres especials de treball, i empreses d’inserció.
- No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, per
acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, o per acomiadament
col·lectiu, en els 3 mesos anteriors a la contractació.
- Una mateixa empresa només pot sol·licitar un màxim de 5 contractes subvencionats.
- Donat que l’ajut està subjecte a minimis, complir amb la normativa corresponent.

Contacta amb nosaltres per beneficiar-te de la subvenció

 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/678.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/664.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/664.html
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I com ha de ser el perfil del nou treballador o treballadora?
     · Ha de tenir almenys 30 anys.
     · Nivell formatiu baix, preferentment.
     · Estar en situació de desocupació abans d’iniciar la relació laboral.

 

Incorporar talent nou a la teva empresa t’aporta
beneficis!

 

Contracta ara!

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio
Público de Empleo Estatal -Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa

SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”

 
Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional de 2020 (1.108,33 € a jornada completa) durant un
període d’entre 6 i 9 mesos. La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat.

 

Acció t'ofereix eines per créixer
en aquest 2021

Ho sap tothom i és profecia: si vols obtenir resultats diferents, no pots fer sempre el
mateix. La capacitat d’innovar i trobar noves vies d’actuació és la clau per a la
supervivència i el creixement en un món que s’ha capgirat completament amb la covid-19.

Sabem que en moments com l’actual, però, canviar dinàmiques, construir nous projectes
o incorporar tecnologies diferencials no és senzill.

Per això, des d’ACCIÓ t’oferim les eines per créixer al 2021 a través de la innovació.
 
 

   

HORITZÓ INNOVACIÓ
 
Si tens clara aquesta aposta però no saps per on
començar, amb aquest servei podràs analitzar les teves
fortaleses i mancances, t’ajudarem a definir on
vols situar el futur immediat de la teva empresa i definirem
les primeres accions que et permetran incorporar els
processos d’innovació en el teu dia a dia.
Sol·licita’l!

 

 
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/664.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/664.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/665.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/666.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/667.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/664.html
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SERVEI D’INNOVACIÓ ESTRATÈGICA
 
Ja estàs familiaritzat amb la innovació però creus que no hi
treus tot el partit possible? Amb aquest servei t’ajudarem
a accelerar i consolidar el teu model d’innovació. A
més, tens l’oportunitat de gaudir d’un programa formatiu
conjunt amb Esade, cofinançat per ACCIÓ i la Comissió
Europea.
Aprofita aquesta oportunitat!

 

 
 

   

INCORPORA TECNOLOGIA
 
Saps que tens fins a 57 desenvolupadors públics de
tecnologia acreditats per ACCIÓ amb el segell
TECNIO? Consulta el cercador, filtra pel teu àmbit
d’actuació i identifica els proveïdors de tecnologia que
t’ajudaran a fer créixer la teva empresa. Repassa tot el que
et pot oferir el segell TECNIO!
 

 

 
Sigui quin sigui el teu cas, sempre tens algun servei d’ACCIÓ que et pot ajudar.
Consulta’ns per seguir construint junts, avui, l’empresa del demà.

 
 

Esmorzar Cambra: "Els fons
europeus per a la recuperació
econòmica post Covid", demà
dimarts

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/668.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/669.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/670.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/671.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/672.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/673.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/674.html
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Inscriu-te en el correu:
 

gtorres@cambralleida.com

 

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
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.

mailto:gtorres@cambralleida.com?subject=Inscripci%C3%B3%20Esmorzar%20Cambra%2019%20gener&body=Vull%20inscriure%27m%20en%20el%20Seminari%20Web%20del%20proper%20dimarts%2019%20de%20gener%3A%0A%0AELS%20FONS%20EUROPEUS%20PERA%20LA%20RECUPERACI%C3%93%20ECON%C3%92MICA%0APOST%20COVID%3A%20ESTRUCTURACI%C3%93%20I%20MATERIALITZACI%C3%93%20EN%20EL%20TERRITORI%0A%0AGr%C3%A0cies!%0A


4/5/2021 Newsletter nº165 del CEEILleida 18-1-2021

ceeilleida.mailrelay-iv.es/campaign/359/174.html?t=555647435b040e5b0743025c025805670b560501065103545c59505757520457531740095… 8/12

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).

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/662.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/662.html
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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.

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/661.html
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La PIMEC ofereix un paquet
de cursos subvencionats
 
Per veure la relació de cursos telemàtics que ofereix la PIMEC, que es posen en
marxa entre aquest gener i febrer, cliqueu aquest enllaç.

 

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

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/675.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/675.html
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http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/359/118.html

