'Eines de teletreball per a la Pime',
nova càpsula formativa online del
CEEILleida pel 23 i 25 de març
El CEEILleida oferirà la càpsula formativa Eines de teletreball per a la Pime, que anirà a
càrrec d'Óscar Ortega, CEO de bTactic. La sessió, que s'impartirà en format online a través
de la plataforma Zoom*, es desenvoluparà en dos dies, dimarts 23 i dijous 25 de març, entre
les 18:00 i les 20:00 hores, i té com a objectiu oferir diferents eines que permeten
implementar el teletreball per a les PIMES, des de eines de gestió de correu i de fitxers
online i col·laboratius, fins a sistemes de virtualització d’equips d’escriptori o servidors al
núvol.
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.

Intech3D participa en la 7a edició
de la Fira del Treball de la UdL
Intech3D, empresa nascuda al CEEILleida i actualment instal·lada en el polígon Activa Park
de Lleida, participarà en la 7a edició de la Fira del Treball de la UdL que se celebrarà els
dies 9 i 10 de març. Durant l'esdeveniment explicaran als estudiants el treball que
desenvolupen en el seu dia a dia en el camp de la impressió 3D.
Per a l’estudiant, UdLTreball és la forma de conèixer de primera mà les oportunitats laborals
del territori, rebre orientació específica sobre l’ocupabilitat i aprendre, mitjançant les activitats
que s'hi faran, la millor manera de promocionar-se en el seu perfil laboral.
Per a l’empresa, UdLTreball és la forma de donar-se a conèixer i mostrar-se com una opció
real de futur professional, així com de tenir contacte directe amb les opcions de treball en
comú
i
formació
contínua
que
li
ofereix
la
Universitat
de
Lleida.

La UdL renova la seva col·laboració
amb
Invelon
Technologies
La Universitat de Lleida (UdL) ha renovat la seva col·laboració amb l'empresa lleidatana
creada per exalumnes de la UdL Invelon Technologies, empresa nascuda en el viver del
CEEILleida i actualment instal·lada en el polígon Activa Park. Invelon és una
empresa dedicada al disseny, fabricació i comercialització de solucions que incorporen la
fabricació additiva i/o impressió 3D, la realitat virtual, augmentada i mixta, l'internet de les
coses,
el
Big
Data
i
la
intel·ligència
artificial.
El rector, Jaume Puy, i el responsable de l'empresa, Joan Folguera, han signat un protocol

general d'actuació per als propers quatre anys per promocionar la investigació i la
transferència en àrees i tecnologies d’interès mutu, consolidar la col·laboració en pràctiques
en empreses, curriculars i extra curriculars, així com la formació dual o altres fórmules
docents.
Invelon Technologies SL, que va rebre el Premi Mensa Lleida 2019 al coneixement
emprenedor, col·labora amb la UdL des del 2016, tant amb pràctiques de l'estudiantat,
impartició de docència en màsters, cursos de formació de l'Institut de Ciències de l'Educació
i jornades, així com en projectes de recerca de grups de l'Escola Politècnica Superior,
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària i de la Facultat de Medicina.
Folguera s'ha mostrat satisfet per la renovació d'aquesta col·laboració amb la UdL, on van
estudiar tant ell com la resta de socis. Per la seva part, Puy, ha qualificat la signatura com
una bona notícia, ja que la missió de la Universitat és formar gent que tingui i creï oportunitats
i, encara més, si es tracta d'una empresa sortida de la UdL, ha dit.

El rector de la UdL, Jaume Puy, i el responsable d'Invelon Technologies, Joan Folguera

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 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
fonamentalment
procedents

solucions
de

per

a

l'aprofitament
l'activitat

de residus,
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/

Demà 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

Quin perfil de treballador t'ajudarà a
créixer com a empresa? La
Cambra de Comerç de Lleida et pot
ajudar
La Cambra de Comerç de Lleida és conscient de la dificultat que tenen les
empreses per trobar persones que encaixin en les diferents organitzacions,
emfatitzat
en
el
cas
del
joves.
Per aquest motiu treballen en un programa de formació i orientació de persones
menors de 30 anys, intentant ser un pont entre l’empresa i els joves.
Pots ajudar a la Cambra de Comerç a capacitar els joves en les competències i
tasques que la vostra empresa necessita, responent aquesta enquesta.
Només

serà

el

temps

que

tardis

ACCÉS AL FORMULARI

en

prendre

el

cafè.

Ets
autònom?
Programa

Inscriu-te
al
Consolida't

Quin és l'objectiu?
El Programa CONSOLIDA'T facilita l’acompanyament i el suport necessari per gestionar i
orientar l'activitat professional dels autònoms en el moment actual. La participació en
el Programa és gratuïta i té per objectiu l’assessorament personalitzat i la formació per a
la millora de la gestió empresarial.
Què t'ofereix?


Reunions individuals obligatòries (online/presencial): de 5 a 13 hores
d’assessorament personalitzat segons les necessitats dels participants (anàlisi del
negoci o projecte, pla d’acció i seguiment).



Píndoles formatives optatives (online): el Col·legi d’Economistes de Catalunya
ofereix 20 píndoles formatives de curta durada (de 2 a 4 hores) que cobreixen tots
els aspectes clau en la gestió empresarial (model de negoci, aspectes legals,
gestió comercial, finances, habilitats personals, comunicació, etc.).

Quines persones poden participar?


Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament
dependents (TRADE).



Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim societari sota la
fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada,
sempre que no tinguin més de 4 persones contractades i/o acreditin una facturació
inferior a 500.000 euros (microempreses).



Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat i volen dur a
terme un nou projecte de treball autònom (exautònoms).
També poden participar-hi els/les treballadors/es autònoms d'anteriors edicions del
programa Consolida't que continuïn en actiu i hagin vist afectat el seu negoci
com a conseqüència de la COVID-19.
A més, i d'acord amb les previsions del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, es
considera adient incloure dins del col·lectiu de persones destinatàries de l'ajut
els familiars col·laboradors de les persones treballadores autònomes.




Format
El programa s’ha adaptat a les circumstàncies actuals i es podrà seguir
online en directe.
Calendari
Es durà a terme entre els mesos de febrer a octubre de 2021.
Cost
El Programa Consolida't està 100% subvencionat per la Generalitat de Catalunya a través
de la Direcció General de Treball, Afers Socials i Família.

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 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
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).

El CEI Les Borges habilita un nou
espai per ubicar-hi noves empreses
innovadores
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat un conveni de
col·laboració que servirà per posar en funcionament el Bussiness Innovation Center de les
Borges, un espai que s’oferirà a empreses, autònoms i a entitats innovadores del municipi,
a través d’un lloguer, per a crear noves activitats empresarials al territori.
En els últims mesos hi ha hagut una demanda continuada d’espais de lloguer al Centre
d’Empreses Innovadores de les Borges Blanques, i també per ubicar empreses en espais
més pròxims al nucli del municipi. Per aquest motiu, s’ha decidit aprovar aquest conveni per
crear aquest nou centre que oferirà infraestructures i un servei d’assessorament
personalitzat a totes les persones que s’hi ubiquin. A través d’aquest conveni, s’ha fixat els
preus del lloguer i les condicions que s’oferiran en aquest nou espai, les mateixes que a
l’actual CEI.
Les persones usuàries podran llogar un espai al centre fins a un període de tres anys amb
possibilitat de prorrogar-se una vegada hagi finalitzat el termini. A l’hora d’atorgar el lloguer,
a més a més, es valorarà que l’activitat de les empreses que el sol·licitin sigui innovadora o

de base tecnològica. Per la seva banda, l’Ajuntament de les Borges també llogarà un dels
espais per poder oferir assessorament i formació a les empreses que s’hi ubiquin.
El lloc escollit per a ubicar-hi el Bussiness Innovation Center de les Borges són les oficines
situades al carrer Indústria, 2, que antigament ja havien funcionat com a viver d’empreses i
tenen les instal·lacions preparades per utilitzar-se de forma immediata sense haver d’invertir
nous recursos econòmics. Són unes oficines que, a més a més, estan ubicades en un punt
cèntric i molt ben comunicat dins del municipi, pròxim al Pavelló de l’Oli, que és l’espai on
es
desenvolupen
la
majoria
de
les
activitats
firals.
Més
informació

Accessos a Business Innovation Center del CEI Les Borges

Nous cursos de la Cambra de
Comerç de Lleida per aquest març

Inverteix

en

la

formació

i

creix

Més informació a gtorres@cambralleida.com

amb

la

teva

empresa!

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.

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

