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Cap imatge? Versió web

NOTÍCIES DESTACADES
La segona fira d'ocupació Connectem la Segarra 2021 acull
una setantena de persones participants
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El passat 7 d'octubre es va dur a terme la segona fira d'ocupació, el
Connectem la Segarra 2021, al Pavelló Municipal 11 de setembre de
Guissona. Hi van participar una vintena d'empreses de la comarca, com ara
bonÀrea Agrupa, Pinsos YAK, Cots Alsina S.L. o la ETT Nexian. Unes
cinquanta persones en búsqueda de feina van tenir l'oportunitat de poderse presentar a les empreses assistents per a poder optar a les ofertes de
feina que tenien vacants.
L’objectiu d’aquesta jornada era crear un espai de trobada entre les
empreses de la comarca i les persones en recerca activa de feina, per tal
d’afavorir la inserció laboral.

Llegeix la notícia sencera

Dues empreses de la Segarra participen al Benvinguts a
Pagès

El passat cap de setmana del 2 i 3 d'octubre es va celebrar el ‘Benvinguts a
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Pagès La Festa’, una festa que permet a la ciutadania visitar diferents
explotacions agroalimentàries de Catalunya i descobrir d'on provenen els
aliments que consumim dia a dia. Entre aquestes explotacions, hi van
participar dues de segarrenques: la formatgeria Aubagueta i el Parc de les
Olors de Claret, que van comptar amb més de 300 i 60 visites,
respectivament.
L’oportunitat de fer les rutes de Benvinguts a Pagès es mantindrà vigent en
qualsevol moment de l’any a través dels itineraris d’un dia o bé de cap de
setmana Costa Brava, Paisatges de Barcelona, Costa Barcelona, Costa
Daurada, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida i Pirineus que combinen les
visites a pagès, la gastronomia i el patrimoni natural, històric i monumental
de cada territori.
Clica per veure la notícia sencera

L'Associació de productors de la Segarra
crea un catàleg de lots de Nadal

Amb la intenció de promocionar i donar a conéixer els productes de
proximitat, l'Associació de Productors de la Segarra ha decidit crear un
catàleg de lots per aquest Nadal.
Tots els productes que hi apareixen han estat produïts i/o elaborats pels
14 pagesos i ramaders segarrencs de l'Associació de Productors que fan venda
directa als consumidos. Aquests artesans alimentaris, vetllen per la qualitat
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en totes les fases de la producció i l'elaboració dels seus productes.
Els lots es poden demanar enviant un correu a
vendes@deliciesdelasegarra.com o contactar a través del telèfon 609 768
507. Els lots es poden personalitzar i la data límit per fer comandes és el
15 de desembre.

Clica per veure el catàleg de lots de Nadal

Es publica el primer butlletí de la Finestreta Única
Empresarial

Aquest mes d'octubre el Departament d'Empresa i Treball està d'estrena, han
publicat el primer Butlletí de la Finestreta Única Empresarial (InfoFUE).
En aquesta primera publicació hi podreu trobar informació sobre els ajuts de
suport a la solvència empresarial, així com del nou tràmit d'Habilitació de
llars comaprtides i sobre les noves identificacions de guia de turisme de
Catalunya.
A més, us expliquen els canvis en la contractació del subministrament
elèctric i la nova secció de vídeos de suport de la qual disposen. D'altra
banda, hi ha informació sobre cursos que us podrien interessar i cada mes
actualitzen els detalls dels ajuts i subvencions per a empreses i professionals.
Clica per anar directament al butlletí
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SERVEIS DE L'ÀREA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA
S'obre el procés de contractació del 30 PLUS per a empreses
interessades

Necessites contractar personal per a la teva
empresa? Ja està obert el procés de
contractació del programa 30 PLUS per a
aquelles empreses que se'n vulguin beneficiar. El
30 PLUS és un programa innovador impulsat pel
SOC que ofereix subvencions a entitats perquè
duguin a terme projectes d'actuacions
ocupacionals per afavorir la inserció laboral de
persones en situació d'atur a partir de 30 anys.
Inclou la prospecció i assessorament d'empreses,
l'orientació i l'acompanyament en el procés de
contractació i formació, la formació vinculada al
lloc de treball i l'experiència professional
mitjançant un contracte laboral subvencionat.

Visita la nostra
pàgina web

Les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció
de 1.125,83 euros mensuals, són les empreses,
autònoms, societats civils privades i entitats i
institucions sense afany de lucre. Les mateixes
poden veure's subvencionat el contracte de
treball durant un període d'entre 6 i 9 mesos.
Per a més informació, pots trucar al Consell
Comarcal de la Segarra.

FORMACIONS SUBVENCIONADES
A continuació et deixem algunes de les formacions GRATUÏTES i ONLINE
d'aquest mes per ajudar-te a millorar en el teu negoci. Si són del teu
interès, t'hi pots apuntar tu mateix/a fent clic damunt de la formació que
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t'interessi!

Aparadorisme al comerç - Barcelona Activa
Innovació en el comerç - Barcelona Activa
Crea i gestiona els continguts del teu web - Barcelona Activa
Xarxes socials - PIMEC
Manipulació d'aliments - PIMEC
Anglès C.1.A. - PIMEC
Introducció al posicionament web - PIMEC
Iniciació al màrqueting digital - Foment Formació
Prevenció de riscs laborals - Foment Formació
Negocis online i comerç electrònic - Cursos Femxa

AJUTS, SUBSIDIS I SUBVENCIONS VIGENTS
A continuació et deixem els ajuts, subsidis i subvencions vigents aquest
mes que creiem que poden ser del teu interès. Per ampliar la informació,
només has de fer clic a sobre!
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Subvencions per actuacions d'internacionalització digital
Ajuts per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la Innovació de
l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives any
2021
Subvencions per a la programació estable d'activitatsn artístiques en
equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions
Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d'inversió
del sector industrial i de serveis a la producció

Veure totes les subvencions vigents

El consell del Consell
Com poden ajudar les videoconferències al teu negoci?
Les videoconferències et poden ajudar a personalitzar, fer més proper el
teu negoci i a comunicar a temps real i des de qualsevol lloc del món les
últimes novetats.


Quina és la seva utilitat?
Et permeten mostrar els teus productes o serveis i et permeten generar
fidelització i crear nous vincles amb la clientela, pots celebrar
esdeveniments i generar confiança amb els clients, ja que pots resoldre
els seus dubtes de manera instantània. A més, pots fer trobades amb
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grups molt àmplis de persones, sense moure't de casa o del teu negoci i
podras compartir tot tipus d'arxius (documents, vídeos...).
Avantatges de les videoconferències: la inversió és baixa (majoritàriament
gratuïtes), el temps de dedicació és mitjà-alt (preparació i temps de la
presentació) i la dificultat tècnica és mitjana (has de saber com funciona la
plataforma).
Exemples de programes de videoconferència:
ZOOM Meeting
Meet de Hangouts
Skype
Microsoft Teams
Meet.jitsi (pàgina web)
Passos a seguir:
1.
2.
3.
4.

Escollir la plataforma que més t'agradi
Registrar-te i crear el teu compte
Programar una reunió amb el nom de la sessió, la data i l'hora de la reunió
Enviar l'enllaç a la persona o grup de persones amb qui vulguis interactuar

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per
l’FSE”
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CONTACTE:
promocioeconomica@ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300

Compartir
Piulada
Reenviar

Consell Comarcal de la Segarra
Passeig de Jaume Balmes, 3, Segarra, Lleida
Actualitza les preferències | Donar-se de baixa
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