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NOTÍCIES DESTACADES
Més de 100 empreses de la Segarra han respòs l’enquesta
sobre l’impacte de la Covid-19 al teixit empresarial de la
comarca
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El passat mes de Març, des de l’àrea de Promoció Econòmica del Consell
Comarcal es va enviar una enquesta per correu electrònic a totes les
empreses de la comarca. A més, també es va donar l’oportunitat per aquells
que no tenien correu electrònic, de contestar a través de les xarxes socials
del Consell i l’app Vilaconnect.
En total es van recollir 103 respostes completes, de les quals un 46,6% van
ser realitzades per treballadors autònoms.

Veure la notícia

Se celebra la segona Taula sobre Qualificació i Orientació
Professional a la Segarra
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El passat dijous 15 d’abril, es va celebrar la segona taula de treball
d’ocupació, sobre qualificació i orientació professional de les persones,
amb la participació de diferents representants del Consell Comarcal de la
Segarra, la Paeria de la Segarra, el SOC, el Departament d’Ensenyament, la
Xarxa d’Inserció Laboral i una representació del teixit empresarial de la
comarca.
La reunió s’ha dut a terme com una acció dins del marc del Pla Estratègic i
impulsada pel Pla de Reactivació Socioeconòmica de la Segarra

Veure la notícia

Benvinguts a Pagès organitza visites tot l'any a productors
adherits a la Venda de proximitat

Benvinguts a Pagès t'assessora gratuïtament i t'ajuda a crear una nova
proposta turística.
Des de Benvinguts a Pagès ofereixen una oportunitat per donar-se a
conèixer al gran públic i promoure tot l’any productes adherits a la venda
de proximitat. És una forma de mostrar a les famílies, escoles, parelles i/o
públic en general, d’on neix tot allò que mengem i qui hi ha darrere dels
aliments. Una oportunitat per oferir els vostres productes directament als
consumidors. Podeu visitar la seva pàgina web i apuntar-vos gratuïtament
al programa.
El segell de venda de proximitat acredita la venda de productes
agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a
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resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors
agraris fan en favor del consumidor o consumidora final, directament o
mitjançant la intervenció d’una persona intermediària. Inclou la
venda directa i la venda en circuit curt.

Suma't a la venda de
proximitat

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
t'interessi!

Noves estratègies i eines de venda pel comerç local - GLOBALLEIDA
Reimpulsar el comerç local, emociona al teu client - GLOBALLEIDA
Transformació digital pel teu negoci - Google Actívate
Promoció i negoci a través de les xarxes socials - PIMEC
Emprenedoria - PIMEC
Gestió empresarial per a treballadors autònoms - PIMEC
Implementació pràctica de venda online amb APP com estratègia de
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màrqueting digital - PIMEC

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!

Subvencions per a entitats de cultura popular catalana i aranesa
Prestacions per cessament activitat
Moratòries per al desencadenament automàtic de processos concursals
Subvencions per la reducció dels aforaments en espais escènics i musicals
Ajornament o fraccionament d’obligacions no tributàries

PROGRAMES D'INSERCIÓ LABORAL
DE L' ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROGRAMA 30 PLUS
El programa 30 Plus és un programa innovador
impulsat pel SOC que ofereix subvencions a
entitats perquè duguin a terme projectes
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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.
Les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció de
1.108,33 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.
Visita la nostra pàgina web

El consell del Consell
Encara no tens el teu negoci geolocalitzat a internet? A què esperes? Amb
Google My Business pots fer que sigui molt més fàcil localitzar-te. Google My
Business és una eina gratuïta i molt fàcil d'utilitzar. Pots fer que el teu negoci
estigui geolocalitzat a internet, afegir les teves dades (telèfon de contacte,
adreça, web...) i també pots explicar la teva història. A més, la teva
clientela podrà deixar les seves opinions respecte als teus serveis a travès
d'aquesta eina i això, suggerirà a nous clients com són els teus serveis. No
t'encantis més i dona't conèixer!
Avantatges: La inversió és baixa (Google My Business és gratuït), no hi has de
dedicar gaire temps i la dificultat tècnica és baixa.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per

6

l’FSE”

CONTACTE:
promocioeconomica@ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300

Consell Comarcal de la Segarra

Compartir

Passeig de Jaume Balmes, 3, Segarra, Lleida

Piulada

Actualitza les preferències | Donar-se de

Reenviar

baixa
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