Un emprenedor lleidatà patenta un
innovador sistema de protecció per
a telèfons mòbils, que evita el seu
trencament, pèrdua o robatori
L'inventor del sistema, Óscar Aranda, ha estat assessorat pel
CEEILleida i ha decidit impulsar la idea després de patir un excés de
sensibilitat en les seves mans a causa de la quimioteràpia que va rebre per
poder superar una malaltia, que feia que molts utensilis, com el mòbil, li
caiguessin a terra sense poder evitar-ho
L’emprenedor lleidatà Óscar Aranda ha dissenyat i patentat un innovador sistema de
protecció per als diferents telèfons mòbils que evita que caiguin a terra i es trenquin, a més
d’impedir el seu robatori, o bé perdre’l per haver-lo deixat oblidat en qualsevol lloc. Veure
vídeo de demostració.
El sistema de protecció ideat per Aranda consisteix en un suport que va fixat al cinturó
mitjançant una pinça de subjecció amb un disseny anti-estrebades per poder portar el
smartphone a la cintura i així disposar de les mans lliures. A més a més, incorpora al seu
interior un mecanisme retràctil amb topall de seguretat i un cable flexible molt resistent.
Aquest emprenedor d’Alcoletge ha estat assessorat pel CEEILleida per poder fer el passos
necessaris per llençar aquest producte al mercat, i també donar-lo a conèixer.
Afirma que aquest sistema de protecció de telèfons mòbils és únic al món i que ha impulsat
la idea, sota la marca Harmob, després de patir un excés de sensibilitat a les seves mans a
causa dels efectes secundaris que li produïa la quimioteràpia que va haver de rebre per
poder superar una malaltia, i que feia que molts utensilis, com ara el mòbil, li caiguessin a
terra sense poder evitar- ho.
Aranda s’ha posat en contacte amb diversos professionals per valorar la sortida comercial
d’aquest producte, com ara La Fábrica de los Inventos, o el mateix CEEILleida, per ajudar a
resoldre els passos a seguir per elaborar l’estudi de mercat, enregistrament de la patent a
nivell estatal, o fer les gestions davant el Sistema Internacional de Patents (PCT). Més

informació

Aquest vídeo del canal de Youtube del CEEI ha rebut 130 visualitzacions en 2 dies

No et perdis aquest dimecres el
webinar de Nearcrumbs sobre com
teletreballar de forma segura i
eficient, amb un escriptori remot i
des de qualsevol lloc

5 DE MAIG A LES 11:00 h

Des de nearCrumbs tenim el plaer de convidar-te al nostre Webinar sobre teletreball
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Aquest seminari estarà impartit per:

Inscriu-te ara

Com tots sabeu, la tendència cap al teletreball està cada cop més en auge i ha anat
augmentat durant l'últim any i, encara més, donada la situació actual. Per poder abordar les
creixents complexitats del treball en remot, des de nearCrumbs t'oferim una solució
d'Àrea de Treball Remot Segur que aprofita Windows Virtual Desktop i s'adapta a les
necessitats de la teva empresa.

Quins són els beneficis d'utilitzar Windows Virtual Desktop?

És l'hora de transformar la teva àrea de treball de manera segura.
Vols saber-ne més?

Més informació

Jornada online sobre fons europeus
organitzada per la Cambra de
Comerç
de
Lleida
Jaume Saltó, President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida
us convida a assistir a la jornada: Fons europeus, oportunitats 2021-2027 per a agents
intermedis, entitats locals i teixit empresarial.
A qui va adreçat?
Aquesta

jornada

taller

va

adreçada

al

teixit

empresarial

del

territori.

Horari:
Dimecres, 5 de maig de 2021
De les 09:30 a les 12:00h.
Durada:
2 Hores 30 minuts
Realització:
Plataforma ZOOM. Un cop inscrit rebreu la credencial per a conectar-se a la sessió
telemàtica.
Objectius:




Explicar el període de programació europeu 2021-2027.
Descriure les principals oportunitats de finançament vinculades al Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.
Reflexionar sobre les claus d'èxit per a la captació de fons europeus i per a la
participació en projectes europeus.

Aquesta jornada s'emmarca en el procés de creació de l'Oficina de Captació de Fons
Europeus que la Cambra està posant en marxa. En aquest sentit, aquesta trobada també
servirà per conèixer de primera mà quines són les vostres demandes i necessitats en relació
amb els serveis que haurien de formar part de l'àmbit d'actuació d'aquest nou instrument de
suport al teixit empresarial del territori.
Respecte a això, i de manera prèvia a la pròpia jornada, us convidem a emplenar el
següent formulari, destinat a conèixer de manera preliminar la vostra opinió en relació amb
aquest procés de creació de l'Oficina de Captació de Fons Europeus.
Inscripció:

Per confirmar la seva assistència a la jornada, hauran escanejar el codi QR incorporat en
la pròpia invitació, el qual el conduirà a el formulari d'inscripció de la jornada.
Esperem comptar amb la seva participació.

Més informació trucant al 973
a jquejido@cambralleida.com
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9 IDEAS DONDE MANDA LA INNOVACIÓN
Una tecnología para cachear a las personas en los aeropuertos sin
necesidad de contacto ni que se descalcen o un respaldo de seguridad
para patinete eléctrico. Ideas innovadoras surgidas en España y que
impresionan fuera.
Seguir leyendo

OPORTUNIDADES
MUY PRÁCTICO
¿Qué
7 startups
hace que un
basan
plansu
deéxito
negocio
en
anticiparse
sea convincente?
a los problemas.
Aquí tienes
Y todo,
10
gracias
consejos
a la inteligencia
para mejorarlo.
artificial.

Leer más
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Leer más

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.

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

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
amb 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 agradaria 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).

Cursos
online
del
campus
empresarial virtual de la Cambra de
Comerç de Lleida
La Cambra de Comerç de Lleida amplia l'oferta formativa per a l'empresa. Enviem les
propostes més destacades per aquesta primera quinzena de maig. En breu, més novetats!
Recorda que pots consultar tota la oferta formativa a la web cevirtuallleida.cat
Com sempre, trobaràs cursos de qualitat, adaptats al teu ritme d'aprenentatge i a les teves
necessitats
formatives.
Aquests cursos són bonificables per FUNDAE. Informa-te'n!

Inverteix en la formació i creix amb la teva empresa!
Més informació a gtorres@cambralleida.com o trucant-nos al 973 23 61 61 (Gemma)

Cursos totalment
organitzats
per

suvencionats
la
COELL

La Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) ofereix cursos totalment
subvencionats per a treballadors del règim general, treballadors en ERTO, autònoms i
aturats.

Per a més informació podeu consultar la web, o bé contactar amb el Departament de
Formació de COELL:
Sònia sroig@coell.org T.608441705
Lourdes formacio@coell.org T.636314084
Telèfon Centraleta 973232166

La COELL
empresarials

ofereix consultes
gratuïtes

La Conferedació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) posa a l'abast
d'emprenedors, autònoms i empreses un servei gratuït de suport per intentar resoldre els
dubtes que sorgeixen en el dia a dia, siguin de caire laboral, fiscal o jurídic. Més enllà del
suport que oferim des de l’equip del CEEILleida, la COELL, en tant que patronal de gran
arrelament a les Terres de Lleida, també et pot ajudar amb els seus serveis a mida del teu
temps i de les teves necessitats.
Amb el seu equip de professionals qualificat, posen al teu servei una gestió integral per
aportar solucions individualitzades i concretes, per donar resposta amb rigor a les consultes
que es puguin plantejar en matèria jurídica, laboral i fiscal.

Cursos
de
subvencionats

Pimec

100%

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

Actes i jornades de la Pimec, en aquest enllaç

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

