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Mobile
World
Capital
Barcelona i Telefónica obren
una convocatòria d'acceleració
per a 'startups' basades en
tecnologia 5G
En aquesta segona edició del programa d’acceleració 5G ScaleUp
Program se seleccionarà a quatre startups tecnològiques que utilitzin
tecnologia 5G com NB-IoT, LTEM o 5G-NSA
Durant 17 setmanes, els emprenedors rebran formació virtual per part dels
mentors del programa i tindrien accés al laboratori The Thinx 5G
Barcelona, un dels entorns de 5G més avançats i millor equipats
Telefónica, a través del seu hub d’innovació Wayra, i Mobile World Capital
Barcelona, a través del seu laboratori 5G Barcelona, han obert una convocatòria
d’acceleració empresarial dirigida a startups tecnològiques que estiguin
desenvolupant solucions que utilitzin o pretenguin utilitzar 5G, tals com NB-IoT,
LTEM o 5G-NSA.
En aquesta segona edició de 5G ScaleUp Program se seleccionaran quatre
startups que participaran en el programa d’acceleració durant 17 setmanes
Durant aquest període, els emprenedors rebran formació virtual per part dels
mentors de Wayra i 5G Barcelona en àrees com finances, vendes, màrqueting,
inversió, branding, comercial o pitching, rebent, a més, acompanyament, accés
a inversors, espais de networking i visibilitat dins de l’ecosistema 5G.
Jorge Blasco, emprenedor i inversor, Franc Carreras, fundador de Consejo
Digital i col·laborador d’ESADE; Katherine D’Amico, CEO de Swala Ventures i
col·laboradora d’Esade; Ismael Barros, director de Soluble Studio; Mercè Tell,
sòcia directora de Nekko Capital; i Roland Umlauft, CEO de Bolibol, seran
alguns d’aquests mentors.
Les startups elegides també podran accedir al laboratori The Thinx 5G
Barcelona, un dels entorns de 5G més avançats i millor equipats, amb accés de
ràdio d’última generació i tecnologies específiques 5G, comptat amb suport
tècnic especialitzat de suport en el testatge de cada solució.
La convocatòria seleccionarà entre tots els participants a quatre startups amb
solucions validades i que vulguin incorporar tecnologies 5G en el seu full de ruta
tecnològic. A més, es valorarà el potencial de mercat i l’escalabilitat de la
solució. La convocatòria està oberta a la web challenges.5gbarcelona.org fins el
14 de febrer.
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Vestigium i Invelon participen
en els actes de la Setmana de
l'Emprenedoria d'Ilerna
L'empresa Vestigium, instal·lada en el mòdul 2.1 del CEEILleida, i Invelon
Technologies, nascuda en el viver del CEEILleida, i actualment ubicada en el
polígon Activa Park de Lleida, han participat en els actes de la Setmana de
l'Emprenedoria d'Ilerna Formació, que té com a objectiu de donar a conèixer
experiències emprenedores a l'alumnat d'aquest centre i fomentar l'esperit
emprenedor. En el cas de Vestigium hi va participar Robert Sánchez,
cofundador de l'empresa, mentre que per part d'Invelon va ser el cap tecnològic,
Marc Solé, l'encarregat d'explicar la seva experiència als alumnes.
Ha estat tota una setmana per fomentar l'esperit emprenedor dels més de 800
alumnes que estudien a Ilerna, amb xerrades adaptades a les diferents famílies
professionals, Sanitat, Imatge i So, Informàtica i Comunicacions, Administració i
Gestió, Comerç i Màrqueting i Serveis Socioculturals i a la Comunitat. L'startup week d'ILERNA serà retransmesa en streaming gràcies a l'alumnat del Cicle
Formatiu de Grau Superior Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles
que gestionen tota l'execució audiovisual.

Robert Sánchez, cofundador de Vestigium, durant la seva intervenció a l'acte d'Ilerna
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In Situ analitza l'estat del
patrimoni de Baix Pallars
In Situ Patrimoni i Turisme, empresa instal·lada en el mòdul 2.2 del CEEILleida,
està analitzant el patrimoni de Baix Pallars (Pallars Sobirà) per conèixer quin és
el seu estat actual i poder fer propostes per a la seva recuperació, conservació,
protecció, i posada en valor.
En definitiva, facilitar a l'ajuntament una eina que faciliti la presa de decisions i
planificació en la gestió del seu patrimoni, i poder afrontar amb temps i
coherència les convocatòries d'ajuts que vagin sortint.
Baix Pallars és un municipi que destaca pels seus paisatges espectaculars,
conjunts històrics declarats BCIN com Gerri de la Sal o Peramea, el majestuós
monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, dòlmens, els Salins, l'Estany de
Montcortès, o les esglésies i ermites que hi trobem repartides. Però també per
molts altres valors que In Situ Patrimoni i Turisme intentarà recollir en el seu
estudi.

El monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal és un dels monuments en estudi

Mesures i ajudes per fer front a
la Covid-19
El Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu ha elaborat un informe, amb
data del 4 de febrer, amb el recull de mesures i ajudes per poder fer front a la
Covid-19. El podeu consultar clicant aquest enllaç.

Convocatòria per fomentar la
incorporació al mercat de
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treball de persones majors 45
anys
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria
anticipada per a l'any 2021 per al foment de la incorporació de persones en
situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball, Resolució
SF/345/2020, de 23 de desembre, amb la finalitat d’incentivar les empreses per
impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45
anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb
dificultats per reincorporar-s'hi.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, subvencionarà contractes de
treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o
superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya,d’acord amb les bases
reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada
per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i la convocatòria en qüestió.
La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a
la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre de Bases TSF/133/2018, de 30 de juliol, en
referència al Salari Mínim Interprofessional que s’estableixi per
l’any 2021. L’import del mòdul s’establirà mitjançant Resolució de la Direcció del
Servei d’Ocupació de Catalunya, que es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
La durada màxima subvencionable de cada contracte és de 12 mesos, tret
que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos. El termini
de presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de gener de 2021 i restarà obert
fins al 20 de novembre de 2021 inclòs, i el termini d’execució dels contractes
es correspon a contractes subscrits entre l’ 1 de gener de 2021 i el 30 de
setembre de 2021.
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les
subvencions i la seva justificació, s'han de presentar segons models
normalitzats i seguint les indicacions disponibles a l'espai Tràmits de la Seu
electrònica de la Generalitat http://web.gencat.cat/ca/tramits, concretament
accedint a l’enllaç del Tràmit Foment de la Incorporació de persones en situació
d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.
Trobareu més informació al portal de la web del SOC,

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.
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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
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' 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 durant les segones quinzenes de mes.
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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