Tot el que has de saber sobre
ciberseguretat, en
el
debat
d'Empresaris de Ràdio Lleida, amb
l'advocat Ramon Arnó i les
empreses Nearcrumbs i Ceimax,
del CEEILleida
El CEEILleida acollirà aquest dimecres 17 de març un interessant debat radiofònic sobre
ciberseguretat, amb tres grans especialistes sobre la matèria i en el marc del programa
Empresaris de Ràdio Lleida-Cadena SER. Comptarem amb la participació de Ramon Arnó,
advocat especialista en aspectes jurídics sobre ciberseguretat, i també hi participaran dos
empresaris del CEEILleida: Joaquim Elcacho, fundador de Nearcrumbs, i Marc Romero,
consultor tècnic de Ceimax. Escolteu la falca radiofònica de promoció. El programa, conduït
per la periodista Mercè March, serà emès des de l'aula de formació del CEEILleida i es podrà
escoltar a partir de les 13:30 hores del dimecres per les freqüències 93,4 Mhz de la FM i
1.287 Khz de l'Ona Mitjana, o a través de radiolleida.cat.

'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.

Si ets dona d'entre 18 i 60 anys i
tens ganes d'emprendre apunta't a
l'edició de 2021 de Gira Mujeres
GIRA MUJERES edició 2021, és un projecte organitzat per l'Associació Dona Activa i
promogut per Fundació Coca-Cola amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida i
Globalleida, per ajudar a les dones que vegin en l'autoocupació una sortida laboral o que
vulguin
reinventar-se professionalment.
La convocatòria d’aquesta 5a edició consta de dues accions gratuïtes. Són accions
independents,
pots
inscriure’t
només
a
una
o
a
totes
dues:
1) Sessió informativa online que es realitzarà el 24 de març de 10h a 11.30h on podràs
conèixer en què consisteix GIRA MUJERES i participar en una dinàmica que t’ajudarà a
visualitzar una possible idea de negoci o perfilar la que ja tens.
Et
pots
inscriure
en
el
següent
enllaç
abans
del
22
de
març: https://www.globalleida.org/agenda/sessio-informativa-online-5a-edicio-gira-mujeres/
2) Formació online gratuïta que constarà de 6 sessions de 2 hores cadascuna,
repartides en 6 setmanes, de formació online i acompanyament individualitzat per
desenvolupar
el
Pla
de
Negoci.
La primera sessió de la formació es realitzarà el 12 d’abril de 10 a 12 hores. A sota trobareu
informació i si estàs interessada en aquesta acció formativa online et pots inscriure en el
següent
enllaç https://preinscripcion.giramujeres.com/

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/

Tallers pràctics per a l'empresa
exportadora
El Brexit és una realitat. Esteu preparats?
Amb aquest cicle de tallers pràctics, la Cambra de Comerç de Lleida posa a l'abast de
l'empresa exportadora un assessorament expert en gestió i operativa del comerç
internacional.
A través d'un format dinàmic que genera un networking enriquidor entre els participants,
rebreu assessorament, de forma agrupada, sobre quins són els passos a seguir per estar
ben preparats davant les exportacions i/o importacions al Regne Unit.
Data:
Dimarts, 23

de

Horari:
10.00
Modalitat:
Taller telemàtic
Preu

març de

via Zoom.

2021

13.30
Abans

de

l'inici

rebreu

h.
l’enllaç

corresponent.
d'inscripció:

Preu

per

a

Descomptes
per
Socis
Socis
Business
Places

limitades

no

i

socis

Cambra: 250

Club

a
membres
Club
Beginner: 5%
Business
Export: 10%
a

6

€

Cambra:
descompte
descompte
empreses.

Objectius:
• Si ens proveïm al Regne Unit, saber com afecta a l'origen de les nostres mercaderies.
• Facilitar les eines per determinar els costs de les operacions amb el Regne Unit.
• Optimitzar les operacions logístiques de les compres o les vendes al Regne Unit.
• Saber
com
protegir
els
drets
de
propietat
industrial.
• Aprendre la fiscalitat i obligacions formals de les compravendes al Regne Unit.
• Conèixer els diferents documents necessaris per gestionar les compravendes amb aquest
mercat.
• Conèixer
les
conseqüències
dels
errors
més
probables.
• Minimitzar els riscs en les operacions davant el nou estatus del Regne Unit.
Programa:
1. Introducció.
2. Fase I. Anàlisi de les diverses tipologies d'operativa al Regne Unit de les empreses
participants.
3. Fase II. Recomanacions per millorar la gestió de l'operativa en els diferents àmbits d’una
compravenda al mercat anglosaxó: origen, INCOTERMS, tràmits duaners, IVA, marques,
etc.
A
càrrec
de:
Laura Rodríguez. Llicenciada en Dret. Cap d'assessoria en comerç internacional de la
Cambra
de
Comerç
de
Sabadell.
Metodologia:
Per a l'aprofitament d'aquest taller, prèviament es sol·licitarà informació als
participants sobre els productes i l’operativa de les compravendes al Regne Unit.
Per a més informació, escriu-nos a jquejido@cambralleida.com o truca al 973 23 61 61

INSCRIPCIÓ

UNA GUÍA MUY VALIOSA PARA EMPRENDER
Conocer las tendencias –aquí te mostramos hasta 15– que van a
imponerse en los próximos años te permitirá adaptar tu organización y
modelo de negocio a los nuevos tiempos. Prepárate.
Seguir leyendo

MUY PRÁCTICO
Una buena promoción puede
aumentar las ventas del 5 al 15%.
Aquí te mostramos las 10 iniciativas
más habituales en esta dirección.

FERIA VIRTUAL
FRANQUICIAS
LeerDE
más
Conoce algunas de las marcas
participantes en un evento al que te
animamos a inscribirte desde ya
para disfrutar de todas sus ventajas.

Leer más

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS
Aquí tienes cinco ideas sencillas
con las que puedes tener éxito, sin
necesidad de invertir mucho dinero.

Leer más
HISTORIAS INSPIRADORAS
6 emprendedoras españolas que
lideran el cambio social en Europa,
según Euclid Network.

Leer más

Ets autònom? Inscriu-te en el
Programa
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.

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).

Cursos de la Cambra de Comerç de
Lleida per aquest març

Inverteix

en

la

formació

i

creix

amb

la

teva

empresa!

Més informació a gtorres@cambralleida.com

Cursos de Pimec pel març i abril
100%
subvencionats
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

