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Masqueit, empresa instal·lada
en el viver del CEEILleida,
dissenya un dispensador de
gel hidroalcohòlic amb control
de temperatura corporal
Masqueit, empresa instal·lada en el mòdul 1.1 del viver del CEEILleida, ha
pensat amb més solucions per intentar fer més fàcil el dia a dia per prevenir els
possibles contagis de la Covid-19 dissenyant un
dispensador de gel
hidroalcohòlic que porta incorporat un aparell de control de temperatura corporal
d'alta precisió, que s'activa de forma automàtica. Aquest aparell es pot instal·lar
penjat a la paret o bé en un trípode, i té una alta adaptabilitat a la temperatura
ambient. També té una alta capacitat de gel desinfectant líquid per a un cicle
més llarg. Podeu veure com funciona aquest aparell en aquest vídeo.

Dídac Merino és el soci fundador de Masqueit, empresa instal·lada en el CEEILleida

Oberta la 10a convocatòria del
Fons
d'Emprenedors
de
Repsol
ceeilleida.mailrelay-iv.es/campaign/365/176.html?t=555645435b07025b5d115250540e54365d030653540c00040f0a500a0350075d57474950065…

1/9

4/5/2021

Newsletter nº167 del CEEILleida 1-2-2021

Ja està en marxa la desena convocatòria de Fons d'Emprenedors, un programa
d'acceleració per donar suport a startups que ofereixin solucions innovadores en
els àmbits de les tecnologies de baixes emissions, l'economia circular i la
digitalització de la indústria energètica. Els emprenedors que hi vulguin
participar podran presentar els seus projectes fins el 3 de març de 2021, a
través d'un formulari disponible a fundacionrepsol.com.
El Fons d'Emprenedors dóna suport cada any a entre sis i vuit empreses en
fase pre-comercial, donant-los l'impuls que necessiten per convertir-se en
realitats de mercat en el menor temps possible. Totes elles tenen en comú que
estan desenvolupant innovacions que contribueixen a una transició energètica
més sostenible.
Els projectes que resultin seleccionats rebran suport econòmic de fins a 120.000
euros durant un any, assessorament per part d'un equip de mentors experts que
els acompanyarà durant l'etapa d'acceleració. Quan això sigui possible, les
startups també poden testar prototips en instal·lacions industrials i desenvolupar
pilots en col·laboració amb els professionals de Repsol. Aquest suport no
implica cap tipus de participació en el capital de l'empresa ni cessió de drets de
propietat intel·lectual per part de Fundació Repsol. Més informació

Vols salvar la teva empresa?
Apunta't al Pla de Viabilitat
Empresarial
El Pla de Viabilitat té els següents objectius:

1. DIAGNOSTICAR,
de forma clara a curt i
mitjà termini, la
situació i viabilitat de
l’empresa amb
indicadors predictius
dels àmbits econòmic,
financer, laboral,
estratègic comercial i
organitzacional.

2. CAPACITAR
l’empresariat amb el
conjunt d’eines
necessàries, per tal de
portar a terme una
anàlisi i reflexió i una
identificació clara dels
factors claus de canvi
o transformació per
assegurar la viabilitat
de les empreses.

3. ESTRUCTURAR
un full de ruta de
viabilitat empresarial
de l’empresa, on es
defineixin les accions
necessàries a
executar per assolir
els objectius
establerts.

4. ACONSEGUIR la viabilitat del negoci a mitjà i llarg termini.

Per començar el programa, i en primera fase, fes l'anàlisi de viabilitat de la teva
empresa i rebràs un informe complet i personalitzat. Així mateix, tindràs accés exclusiu
al campus de formació amb més de 20 píndoles formatives en diferents àmbits dels
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negocis.
Per veure els detalls, objectius i fases del programa clica aquí.

Apunta't ara!

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.
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- 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

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.

Arrenca el nou any amb la
formació online que ofereix el
Campus Empresarial Virtual de
la Cambra de Comerç
Consulta l'ampli ventall de cursos online del Campus Empresarial Virtual de
Cambra. Formació de qualitat, adaptats al teu ritme d'aprenentatge i a les teves
necessitats formatives i de l'empresa.
Cursos bonificables per FUNDAE. Informa-te'n!
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Inverteix en la formació i creix amb la teva empresa!
Més informació a gtorres@cambralleida.com

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,
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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).

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
ceeilleida.mailrelay-iv.es/campaign/365/176.html?t=555645435b07025b5d115250540e54365d030653540c00040f0a500a0350075d57474950065…

6/9

4/5/2021

Newsletter nº167 del CEEILleida 1-2-2021

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' 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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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.

Agenda d'actes i jornades de
la Pimec
Apunta't als actes i jornades de la Pimec que impulsen la teva empresa!
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Llistat d'ofertes de la Borsa de
Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació de GLOBALleida
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