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Laia Navarra i Ingentec, noves
empreses del CEEILleida 
 
Amb les noves incorporacions, l'índex d'ocupació del viver és del 76%,
amb 5 empreses adherides al servei de CEEICloud
 
Entre les 37 empreses instal·lades hi ha 150 treballadors
 
Les empreses Laia Navarra i Ingentec s'incorporen aquest mes de març en el
viver del CEEILleida. Amb aquestes incorporacions el viver del CEEILleida
assoeix un índex d'ocupació del 76% i entre les 37 empreses instal·lades hi ha
150 treballadors. A més, 5 empreses estan adherides al servei de CEEICloud,
que permet ubicar la seu social de la teva empresa en el centre de negocis del
CEEILleida, gaudint de servei de recepció, ús lliure de les zones comuns, servei
d’assessorament, gaudir dels beneficis de les empreses CEEILleida, tals com
assistència a fires, formació, entre d’altres.
 
Laia Navarra és una empresa de marketing qua ajuda a fer despertar emocions
a través de les seves imatges i creacions. Ajuda a crear i comunicar la teva
identitat connectant emocionalment amb el teu públic objectiu. La seva
especialització és generar continguts de qualitat per publicar a internet i xarxes
socials, adaptant-se als diferents formats i públics objectius.
Laia Navarra és freelance especialitzada en Branding Audiovisual. Genera
continguts audiovisuals fusionant vídeo, foto i disseny gràfic per ajudar a
empreses, autònoms i emprenedors a mostrar el seus serveis, productes,
esdeveniments… i fer així més visible la seva marca. Per a Laia Navarra, una
marca és molt més que un logo, és tot el que et defineix. No serveix de res tenir
un logo impressionant si després el contingut visual que mostrem a la pàgina
web, xarxes socials o en altres mitjans no és de qualitat.
 
Ingentec està adherida al servei de CEEICloud. És una empresa que es
dedica a planificar projectes de ramaderia, elaborar plans de gestió de
dejeccions ramaderes i certificats d’eficiència energètica.
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In Situ Patrimoni i Turisme
presenta la visita virtual 360
per esglésies de la Val d'Aran
 
In Situ Patrimoni i Turisme, empresa instal·lada en el mòdul 2.2 del CEEILleida,
ha presentat la visita virtual 360 per diferents esglésies de la Val d’Aran. Un
projecte que ha desenvolupat en col·laboració amb les tècniques del Museu
dera Val d’Aran,i del Conselh Generau d’Aran i que permet conèixer aquest
espectacular patrimoni. Es tracta d’una primera fase, que anirà creixent amb la
incorporació de recursos interpretatius a la vista, amb informació de text,
gràfica, àudios, i vídeos. Podeu accedir-hi en aquest enllaç 
 

 
Captura de pantalla de la visita virtual a 360º de l'església de Santa Maria d'Arties

La quarta edició de l'ANCES
Open Innovation arriba amb 10
nous reptes tecnològics de
grans empreses per a les
startups
 
L'Ances Open Innovation arriba a la seva 4a edició consolidat com el programa
d'innovació oberta que ofereix a les joves empreses tecnològiques la possibilitat
d'iniciar una relació amb les tractores, empreses líders en els seus àmbits que
pertanyen a sectors tan variats com l'agroalimentari, energies renovables,
biotecnologia, industrial, siderúrgic, digital, assegurances i turisme. Les 10
empreses tractores que han llançat als seus desafiaments són Capsa Vida
(Central Lechera Asturiana), Certest Biotec, Grupo COPO, CL Grupo Industrial
(Cristian Lay), ICCS Contact Center, Maeva, Mundiplan, ORACLE for startups,
Saanta Lucía i Soltec. Cadascuna d'elles seleccionarà entre totes les rebudes
les 3 solucions més interessants perquè els seus promotors puguin defensar la
seva candidatura a l'esdeveniment final en línia que tindrà lloc el 27 de maig. 
 
El termini d'inscripció en ances Open Innovation romandrà obert fins al 22 de
març. Els finalistes rebran una notificació el 30 d'abril perquè puguin preparar
amb temps la seva intervenció en l'esdeveniment final.
 
Els reptes: què necessiten solucionar les empreses tractores?
 
Aceites Maeva: Un sistema eficient de detecció de cossos estranys en envasos
PET (no metalls).
 
Capsa Vida: Sota el nom de "Impossible Snack", busca "projectes de valor
afegit, que aportin diferenciació en el món de l'snacking saludable".
 
Certest Biotec: Una solució tecnològica que l'ajudi a digitalitzar, automatitzar i

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/770.html
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optimitzar el procés de gestió del magatzem de la forma més àgil i sistemàtica
possible assegurant en tot moment la traçabilitat de la matèria primera.
 
CL Grupo Industrial: Implementar solucions per a l'aprofitament de residus,
fonamentalment procedents de l'activitat siderúrgica.
 
Grupo COPO: Desenvolupament de teixits funcionals interactius que integren
sensòrica i connectivitat per la seva optimització funcional en recobriments de
seient d'automòbil.
 
Santa Lucía: Identificar de quina manera pot evolucionar o acompanyar la seva
assegurança d'assistència en viatge (cobertures, serveis, distribució, tecnologia,
acords ...).
 
ICCS Contact Center: Crear un comparador d'ofertes online de serveis més
demandats: energia, telecomunicacions, assegurances, serveis bancaris,  o
alarmes.
 
Mundiplan: Conèixer al seu client, identificar les seves necessitats, per
adaptar-se a elles i construir relacions de llarg termini.
 
Oracle: Empreses que vulguin desenvolupar els seus projectes tecnològics
sobre el núvol d'Oracle i demostrin els avantatges competitius obtinguts amb
aquest desplegament (casos d'èxit).
 
Soltec: Dissenyar un dispositiu electrònic o mecànic-electrònic que serveixi com
inclinòmetre / final de carrera que es pugui muntar en PCB ja sigui TH o SMD.
 
Els reptes de cada empresa i tota la informació de ances Open Innovation 2021
poden consultar-se en aquesta web: http://ancesopeninnovation.com/
 

 

Aquest 9 de març, nova
jornada Dones i Emprenedoria
 
Aquesta jornada pretén ser un espai per:

Promoure la formació i el debat sobre l’emprenedoria femenina.
Presentar experiències d’emprenedoria i compartir els seus
aprenentatges.
Crear un espai de trobada entre les emprenedores lleidatanes.
Visualitzar el talent femení com a motor empresarial i social.

Programa Jornada
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/771.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/771.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/772.html


4/5/2021 Newsletter nº171 del CEEILleida 1-3-2021

ceeilleida.mailrelay-iv.es/campaign/378/180.html?t=555943435b060f5b5c115155565c00350c555401535005050b000b0b0857545400474a0a08… 4/10

  

Càpsula formativa 'online' al
CEEILleida sobre el lideratge
al segle XXI, era post-Covid

  
El CEEILleida oferirà aquest 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.

  

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/772.html
mailto:ceei@ceeilleida.cat
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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 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
 

 

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

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/764.html
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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 

Si ets una persona emprenedora i
vols saber què és i què ofereix el
CEEILleida contacta amb nosaltres o
visita la nostra web
 

Mantinguem nets els espais
comuns del CEEILleida i
complim les mesures de
seguretat i higiene per poder
treballar amb garanties  
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/775.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/775.html
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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).
 

 

Lideratge i gestió de persones
en l'entorn digital: La
reinvenció del treball en l'era
Covid-19
PIMEC organitza un cicle de trobades #ReWork centrades en la reinvenció del
treball en l’era covid-19. 
 

Atenció! Es tracta d'un contingut exclusiu en directe, que no estarà disponible
posteriorment en cap plataforma.

 
En aquesta sessió es presentarà l’estudi Lideratge empresarial en temps de covid-
19 que ha portat a terme Sílvia Cóppulo, directora de l’Observatori de Lideratge a la UPF
Barcelona School of Management, periodista i presentadora de ràdio i televisió.

Inscriu-te aquí

 

 
 

Comptarem amb ponents de luxe, com:
 

 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/773.html
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Sílvia Cóppulo,
llicenciada en Psicologia
i doctora en
Comunicació.

  
Jaume Gurt,
director general
de Kuestiona.

 

 

Xavier Ferràs,
doctor en Economia i
professor associat
d’ESADE. Expert en
Innovació i
Data Sciences.

 

 

 

Inscripció imprescindible
Abans de començar la trobada t'enviarem l'enllaç per seguir-la!

 

 

 

 
En el marc del cicle de trobades #rework dedicat a la reinvenció del treball en l’era
covid-19, organitzem aquesta segona trobada per posar damunt la taula els nous
reptes que es plantegen en l'àmbit del lideratge i la gestió de persones en les
noves formes de treball derivades de la digitalització, com ara el teletreball.
 
La pandèmia de la covid-19, entre altres coses, ha impulsat el teletreball d’una manera
molt generalitzada, fet que ha comportat canvis en les relacions humanes a les
organitzacions i pel que fa al nou repte de liderar les persones, tot mantenint els
nivells de compromís, motivació i vincle amb l’equip de treball i l’empresa.
 
Estem preparats per a gestionar i liderar els nostres equips telemàticament? La
comunicació agafa una dimensió clau en el teletreball i, per tant, les persones amb
responsabilitat de lideratge han de comptar amb les eines i competències necessàries
per a poder-se adaptar a aquesta nova forma de treballar que ha vingut per quedar-se.
 

 

  
PROGRAMA

 

10.00 h Presentació de la jornada
 
10.05 h Benvinguda
Sra. Sílvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de PIMEC
 
10.15 h Presentació de l’estudi Lideratge empresarial en temps de covid-19
Sra. Sílvia Cóppulo, directora de l’Observatori de Lideratge a la UPF Barcelona School of
Management, periodista i presentadora de ràdio i televisió.
 
11.00 h Taula rodona: Estratègies de lideratge i comunicació a l’empresa
Participants:
Sra. Sílvia Cóppulo, directora de l’Observatori de Lideratge a la UPF Barcelona School of
Management, periodista i presentadora de ràdio i televisió.
Sra, Montse Ramon, d'Indústries Tapla
Sr. Xavier Segura, de FESTO
Sra. Àngels Secanella, de Nagual  
 
11.50 h La gestió de persones i emocions en el segle XXI

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/773.html
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Sr. Jaume Gurt, director general de Kuestiona
 
12.20 h La innovació és clau per a un bon lideratge empresarial
Sr. Xavier Ferràs, doctor en Economia i professor associat d’ESADE. Expert en Innovació
i Data Sciences  
 
12.50 h Presentació dels resultats de l’enquesta que s’haurà fet als espectadors
durant la trobada
 
12.55 h Cloenda
 
13.00 h Fi de la sessió

 

Cursos de Pimec per aquest
març 100% subvencionats 
 
Per veure la relació de cursos telemàtics que ofereix la PIMEC per aquest març,
i que estan 100% subvencionats, cliqueu aquest enllaç.

 

 

Jornades organitzades per la
COELL que et poden
interessar 
 
 
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!
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/774.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/774.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/774.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/757.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/373.html
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Llistat d'ofertes de la Borsa de
Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació de GLOBALleida
 

 
 

 
 
 

http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/767.html
http://ceeilleida.mailrelay-iv.es/newslink/378/118.html

