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Fabra Formació, Ceimax i
4ECommerce China participen
aquest dimecres en el debat
d'Empresaris de Ràdio Lleida
Les empreses Fabra Formació, Ceimax i 4Ecommerce China, totes tres
instal·lades en el viver del CEEILleida, participaran aquest dimecres, 17 de
febrer, en el debat del programa Empresaris que Ràdio Lleida emetrà des de
l'aula de formació del CEEILleida.
En el debat, que serà conduït per la periodista Mercè March, hi participaran
Núria Batlle, directora de Fabra Formació; Marc Romero, consultor tècnic de
Ceimax, i Jia Jun Yin, impulsor de 4Ecommerce China.
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.

Masqueit ofereix solucions per
al control d'aforament en
establiments amb múltiples
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accessos
L'empresa Masqueit, instal·lada en el viver del CEEILleida, ha estat notícia en el
portal lleida.com per oferir solucions per al control d'aforament en establiments
amb múltiples accessos. El sistema ha estat dissenyat per l'empresa xinesa
Dahua i permet poder visualitzar a temps real l'aforament de l'interior del recinte
i, fins i tot, fer sonar una alarma en el cas de superar l'aforament permès. Un
cas d'èxit de la solució de control d'aforament i recompte de persones de Dahua
és la implementació de la solució en els establiments comercials com el
restaurant Arkaden Food Hall, a Dinamarca, al temps que crea un ambient de
menjador còmode per als seus convidats. El que és més important es que ha
ajudat al restaurant a assolir amb èxit la seva tasca principal de reobrir el seu
saló de menjars, al permetre que un operador supervisi el trànsit de clients en
temps real perquè es puguin prendre mesures de seguretat oportunes, abans
que el lloc s'ompli de clients. Podeu llegir la notícia sencera en aquest enllaç

Imatge del sistema de control d'aforament en un establiment

Ajuts per a micro i petites
empreses,
cooperatives
i
autònoms amb treballadors a
càrrec en situació d'ERTO
Nova línia d'ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més
afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i
mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació
Temporal d’Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i
cooperatives

Beneficiaris:
Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb
treballadors a càrrec amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors
en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data
de 31 de gener de 2021.
En concret:
Petites empreses: les que ocupen menys de 50 persones i tenen un
volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10
milions d’euros.
Microempreses: les que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum
de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions
d’euros.
Les cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i un
volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10
milions d’euros.
Quantitat de l'ajut:
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Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener
de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.
Requisits:
Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021,
respecte el 31 de desembre de 2020.
En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i
haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos
de demora corresponents.
Per fer el càlcul del número de treballadors, cal tenir en compte el número
total de treballadors, independentment del tipus de jornada.
La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament pel Canal Empresa,
omplint el model formalitzat que es podrà trobar al web del CCAM, de Canal
Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement, un cop es publiqui la
convocatòria en el DOGC.

Diagnosi d'internacionalització:
Oportunitats de negoci a
l'exterior
Les millors oportunitats
l’exterior. Comencem?

de

negoci

són

a

T’ajudem a trobar nous clients
Detectem els mercats amb més oportunitats
T’orientem cap a altres sectors d’interès
T’ajudem a créixer i ampliar mercats

Què t'oferim?
> Valoració del potencial de la teva empresa
> Anàlisi de necessitats en internacionalització
> Eines i recomanacions pràctiques

Gratuït / Places limitades
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Cursos online organitzats per
la Cambra de Comerç de
Lleida
La formació que s'adapta al teu
ritme i a les teves necessitats
d'aprenentatge
Descobreix les noves formacions que comencen aquesta
segona meitat de febrer.
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
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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).

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.
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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' 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.

Jornades organitzades per la
COELL
que
et
poden
interessar
Jornada: Digitalització i teletreball per a pimes i autònoms
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Dijous 18 de febrer de 2021
Horari: de 16:00 a 17:30 hores
Ponents: Josep Ramon Freixanet, SEMIC, b-Tactic
On line i totalment subvencionada
+ Info i inscripcions https://bit.ly/3rPcvjs
Jornada: Aprenguem de la pandèmia: La cultura preventiva com a motor
de canvi
Dijous 25 de febrer de 2021
Horari: de 16:00 a 18:00 hores
Ponent: Manel Fernández Jaria
On line i totalment subvencionada
+ Info i inscripcions https://bit.ly/3jHTgoO
Jornada: Les obligacions empresarials en mesures d'igualtat
Dimarts: 2 de març de 2021
Horari: de 9:30 a 11:30 hores
Ponent: Antonio Benavides Vico
On line i totalment subvencionada
+ Info i inscripcions https://bit.ly/37966rb

Agenda d'actes i jornades de
la Pimec
Apunta't als actes i jornades de la Pimec que impulsen la teva empresa!

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