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Workshop sobre la tecnologia
5G: oportunitats sobre el
sector agrícola, demà dimarts
Demà dimarts 23 de febrer, de 9:30 a 11:00 hores, es portarà a terme el
workshop “La tecnologia 5G: Oportunitats per al sector agrícola” en el marc de
l’Àrea 5G Terres de Ponent on el Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida hi participa com a soci local.
La benvinguda anirà a càrrec del diputat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida, Carles Gibert; la segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Lleida, Jordina Freixenet, i el president de la Cambra de Comerç de Lleida,
Jaume Saltó.
El director general d’Innovació i Economia Digital del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública, Dani Marco, parlarà sobre l’estratègia Àrees 5G
de Catalunya, mentre que el CIO i director de 5G de Mobile World Capital
Barcelona, Eduard Martín, ho farà sobre el 5G, una oportunitat per al sector
agrícola.
Jara Forcadell, Programe Manager Àrea 5G d’i2CAT, parlarà sobre els aspectes
bàsics del 5G, i posteriorment, intervindrà juntament amb Tomeu Sabater per
parlar de casos d’ús 5G a l’agricultura.
La jornada està organitzada per Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública, Mobile World Capital Barcelona, i2cat, Cambra de
Comerç de Lleida, Diputació de Lleida i Ajuntament de Lleida.
Podeu seguir la part en obert del workshop a través del canal de Youtube de
Polítiques Digitals.
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Fabra Formació, Ceimax i
4ECommerce China expliquen
quina és la seva activitat al
CEEILleida, en el debat del
programa
'Empresaris'
de
Ràdio Lleida
Les empreses Fabra Formació, Ceimax i 4Ecommerce China, totes tres
instal·lades en el viver del CEEILleida, han participat aquest dimecres, 17 de
febrer, en el debat del programa Empresaris que Ràdio Lleida, que s’ha emès
des de l’aula de formació del CEEILleida.
El debat ha estat conduït per la periodista Mercè March, i hi han
participat Núria Batlle, directora de Fabra Formació; Marc Romero, consultor
tècnic de Ceimax, i Jia Jun Yin, impulsor de 4Ecommerce China.
Fabra Formació és una empresa especialitzada en la formació en diferents
àmbits, tipologies i disciplines. Destaquen per la realització de:
Accions formatives per a organitzacions empresarials i professionals,
entitats públiques i privades, associacions i col·lectius diversos.
Formacions Homologades en Prevenció de Riscos Laborals.
Programem, organitzem i dissenyem formació a mida segons les
necessitats de cada col·lectiu.
Les diferents metodologies de formació són en modalitat presencial,
virtual, online i a distància.
Una altra àrea de l’empresa són les activitats extraescolars, lúdiques i de
lleure amb un ampli catàleg d’activitats i tallers.
Per la seva part, Ceimax ofereix serveis informàtics enfocats en la realització de
projectes i serveis de ciberseguretat (auditoria, peritatge i formació), així com en
l’elaboració de projectes Blockchain (una eina que permet verificar, validar,
rastrejar i emmagatzemar tot tipus d’informació, des de certificats digitals,
sistemes de votació democràtics, serveis de logística i missatgeria, contractes
intel·ligents i diners i transaccions financere).. La missió de la seva empresa és
oferir un servei d’alt valor als seus clients, tant a nivell tecnològic com social, a
través de la comercialització de serveis professionals mitjançant l’ús d’eines i
solucions digitals.
Així mateix, ECommerce4China és una empresa de publicitat i màrqueting
digital sobre empreses espanyoles immerses en el mercat xinès. Ensenyen de
forma digital al públic xinès diferents productes espanyols per tal de despertar
interès en tot allò que a la Xina pot interessar en l’àmbit comercial, cultural i
altres sectors.
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Podeu escoltar el programa sencer en aquest enllaç

El debat es va enregistrar a l'aula de formació del CEEILleida

Intech3d, nascuda en el viver
del CEEILleida, dona feina a
30 treballadors i compta amb
més de 1.500 clients del sector
industrial
El conseller Ramon Tremosa visita les instal·lacions de l'empresa, que
lidera la integració de la impressió 3D en el nord d'Espanya
Desenvolupa software propi d'impressió 'Priny and Go', tecnologia amb la
qual ja s'han imprès prop de 3.000 peces
El conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha
visitat recentment les instal·lacions de les empreses Intech3d i Invelon,
nascudes totes dues en el viver del CEEILleida, i que actualment tenen la seva
seu en el polígon Activa Park de Lleida.
Intech3d compta actualment amb una plantilla de 30 treballadors i compta amb
més de 1.500 clients del sector industrial. Amb una facturació de 4 milions
d'euros, lidera la integració de la impressió 3D en el nord d'Espanya i
desenvolupa software propi d'impressió 'Print and Go', tecnologia amb la qual ja
s'han imprès prop de 3.000 peces.
Així mateix, ofereix tecnologia per cobrir les diferents necessitats industrials,
com impressió 3D en resina, metall o d'altres materials. Assessora empreses i
sectors, i als seus departaments de fabricació o d’R+D, en el seu procés de
digitalització i integració del 3Dprinting.
Podeu accedir al seu fil de twitter sobre la visita del conseller en aquest enllaç
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Imatge de la visita del Conseller a les instal·lacions d'Intech3d

Càpsula formativa 'online' al
CEEILleida sobre el lideratge
al segle XXI, era post-Covid
El CEEILleida oferirà el dimecres 3 de març, entre les 18:00 i les 20:00 hores, la
càpsula formativa El lideratge del segle XXI; era post-covid, a càrrec de
Maribel Contreras, experta en neolideratge i endomarketing. La formació, que
s’impartirà en format online a través de la plataforma Zoom*, té com a objectiu
demostrar que el fet de comptar amb un lideratge contemporani, que sigui
capaç de trencar amb antigues creences i costums, serà clau per tirar endavant,
inclús en la era post covid. La pregunta és: estàs disposat a fer-ho?.

Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar enviant còpia
escanejada del NIF o NIE al correu ceei@ceeilleida.cat
*Durant el mateix dia de la sessió s’enviarà al correu electrònic de les
persones inscrites un enllaç per poder connectar-vos al curs.

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 d'una 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.

Els tallers de pla d'empresa ajuden a impulsar les idees de negoci

Mantinguem nets els espais
comuns del CEEILleida 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
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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).

Ajuts extraordinaris per al
manteniment
de
l'activitat
econòmica dels autònoms i les
microempreses
enfront
la
Covid-19
La Generalitat ha obert un nou registre perquè persones treballadores
autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria
d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran
considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus
d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits
establerts a la corresponent convocatòria.
Presentació de sol·licituds
Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.
Beneficiaris: Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica
com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis
cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).
Requisits per accedir-hi
Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema
alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta
de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de
l'exercici fiscal 2019 de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a
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35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i
d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent
al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import
de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora
autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment
net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies
d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95
euros.
Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de
juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions
per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia
Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020,
de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de
transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front
a la COVID-19.

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

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: 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
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+ 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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