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1. CEI VAL D’ARAN
1.1 Es el Centre d’empreses innovadores de la Val d’Aran
1.2 Objectius : Innovació i empresa; formació
Innovació i empresa: el CEI Val d’Aran, té principalment dos línies
de treball.
Per una banda, donar l’oportunitat de desenvolupament de noves
activitats empresarials acollint a les seves instal.lacions empreses
innovadores o relacionades amb les noves tecnologies
I per altra banda donar suport al teixit empresarial del territori
mitjançant la transferència tecnològica i millora de les xarxes de
cooperació entre empreses del territori.
Formació: Dirigida a proporcionar eines i coneixements de gestió
empresarial, cursos específics sobre tecnologies aplicades i
metodologies de gestió de la innovació, etc.
1.3 Serveis del CEI Val d’Aran
Infraestructures
El CEI Val d’Aran compta amb unes instal.lacions de més de 950m2
a disposició dels emprendedors:
• Sala de formació
• Sala polivalenta
• 4 sales de reunions
• 9 locals
• Office
2. Empreses
Empreses instalades al CEI Val d’Aran a 31 de desembre de 2018
Mòdul 1: Artènher
Mòdul 2: Verd-e-blu
Mòdul 3: Aran Seguretat
Mòdul 4: Mòdul 5: Aran Conectivity
Mòdul 6: 2

Mòdul 7: Arantec
Mòdul 8: GeoSig Solutions
Mòdul 9: Lauegi
3. Formació
Les càpsules formatives s’imparteixen al mateix CEI Val d’Aran de
Casau, i están organitzades pel CEI Val d’Aran i el Conselh
Generau d’Aran en col-laboració amb la Diputació de Lleida i
GlobalLleida, amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i el Fons Social
Europeu.
Al llarg de l’any 2018 s’han realitzat al CEI Val d’Aran un seguit de
cursos i activitats formatives que en detall han consistit en:







3 càpsules formatives especifiques ( 27 assistents )
2 cicles dijous emprenedors ( 14 assistents)
1 cicle dimarts feiners ( 11 assistents)
2 Cursos d’autònoms ( 20 assistents)
1 Jornada técnica de PRL ( 6 assistents)
2 Formació ( 29 assistents)

Aixó suposa un total de 118 assistents a les sessions
formatives.
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Accions formatives 2018
CODI
ACTIVITAT

NOM DE L’ACTIVITAT

ASSISTENTS

DIA I HORA DE
REALITZACIÓ

A-10,Càpsula Connecta amb la teva
passió i converteix-la en professió

8

10,00 a 14,00h
8/06/2018

A-12,Càpsula L’excel-lència en atenció al client

10

A-152,Càpsula Xarxes socials i màrqueting digital
per a comerços i negocis
A-4,Dijous
Creació de botigues online
emprenedors amb Wordpress+ Woocommence

9

10,00 a 14,00h
19/10/2018
10,00 a 14,00h
25/05/2018
10,00 a 14,00h
19/04/2018

A-7,Dijous
Ofereix els teus serveis a la WEB
emprenedors
Dimarts
Organització personal i gestió
feiners
eficaç del temps

6

8

11

10,00 a 12,00 h
8/11/2018
10,00 a 14,00 h
18/09/2018

COELL

Autònoms. Com gestionar els impostos

10

16,30 a 20,30h
12/06/2018 i
19/06/2018

COELL

Autònoms. Com reduir els costos

10

16,30 a 20,30h
20/11/2018 i
27/11/2018

COELL

Jornada técnica de PRL
Soporte vital básico y manejo de
Desfibriladores

COELL/ SOC

Curs de prevencion de riscos
laborals en la construcció
Formació per a
prescriptories, gestories i
Assessories a l’Alt Pirineu i Aran

4

6

22/11/2018
9,00 a 11,00h

25

29/30/31/ 05/2018

4

3/10/2018
16,00 a 19,00h

4. Recull de premsa
Comissió de seguiment del CEI Val d’Aran i CEEI Lleida

Vielha, 21 de febrer de 2018.- El CEI Val d’Aran ha acollit la reunió de la
comissió de seguiment entre els responsables del CEEI Lleida i el mateix
CEI Val d’Aran.
La comissió de seguiment segueix la mateixa filosofia a tots els centres
CEEI (Centre Europeu d’Empreses i Innovació) i serveix pel compliment
dels cursos, càpsules formatives i conferències que s’hi ofereixen, així com
les línies de treball dels diferents centres i les necessitats i compatibilitat
de les empreses tecnològiques i innovadores que hi son instal·lades.
El CEI Val d’Aran, com la resta de centres treballa sota el paraigua de
GLOBALleida, amb l’objectiu d’identificar les idees innovadores i dotar-les
de mitjans per transformar-les en empreses referents, i donar suport al
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teixit empresarial del territori mitjançant la transferència tecnològica i la
millora de les xarxes de cooperació entre empreses.
La conselhèra de Turisme d’Aran, Anna Díaz, que forma part de la
comissió de seguiment per part del Conselh Generau d’Aran, va valorar
molt positivament la cada cop més important presència d’empreses
relacionades amb la innovació i la tecnologia al CEI Val d’Aran, i va posar
en valor l’activitat portada a terme pel centre el darrer any amb les
càpsules formatives i els cursos que s’hi ha ofert.
Properament es donarà a conèixer la nova oferta formativa del CEI Val
d’Aran per aquest any 2018.
L’enginyeria aranesa Arantec Enginnering guanyadora de
l’ANYWHERE Innovation Challenge



L’enginyeria aranesa Arantec Enginnering guanyadora de
l’ANYWHERE Innovation Challenge
Arantec Enginnering està ubicat al CEI Val d’Aran de Casau.
L’empresa de la Val d’Aran Arantec Enginnering formada per un
grup d’enginyers, programadors i dissenyadors d’interfícies
especialitzada en xarxes de sensors sense fils (WSN) al servei de
les Smart Cities, sota la marca Smarty Planet de solucions cloud per
al mesurament i control de fenòmens medi ambientals i per a
l’Internet de les Coses (IoT), ha estat distingida amb el
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premi Desafiament d’Innovació del Projecte ANYWHERE que
s’ha atorgat durant la 5a Assemblea General del grup de treball
ANYWHERE celebrada Spiez, Suïssa, del 6 al 10 de març.
El Projecte ANYWHERE organitza un Desafiament d’Innovació per
seleccionar la millor idea innovadora per complementar els
productes i serveis ANYWHERE. El premi consisteix en la invitació
a convertir-se en un nou soci del consorci ANYWHERE i rebre
50.000€ de pressupost específic per cobrir els costos del treball
associat a aquesta implementació.
El Projecte ANYWHERE

El projecte “EnhANcing EmergencY Management and Response to
Extremi WeatHER and climate Events” (ANYWHERE) està finançat
pel programa d’investigació i innovació Horitzó 2020 de la Comissió
Europea
(EC-HORIZON2020-PR700099-ANYWHERE)
i
va
començar al juny de 2016.
L’objectiu del projecte és integrar els diversos algoritmes avançats
de predicció meteorològica extrema i els seus impactes directes en
una plataforma accessible que es podrà utilitzar a diferents nivells,
ajudant a tot tipus d’administracions com a Protecció Civil i
administracions generals i autonòmiques, així com a la població en
general. Dissenyada amb la finalitat d’ajudar a protegir contra els
danys ocasionats pel clima i, en última instància, salvar vides.
El projecte compta amb socis de 12 països i està coordinat pel
Centre d’Investigació Aplicada en Hidrometeorologia de la
Universitat Politècnica de Catalunya, que inclou 6 empreses, 12
autoritats operatives i 13 socis d’investigació i desenvolupament,
assegurant la capacitat i alts estàndards dels resultats del projecte,
igual que la seva aplicació i acceptació al mercat.
En aquest projecte europeu destaquen socis com Airbus
(http://www.airbus.com/), l’European Centre for Medium-Range
Weather Forecast (ECMWF-https://www.ecmwf.int/) el Finnish
Meteorological Institute (http://en.ilmatieteenlaitos.fi/), l’Agència
Catalana de l’Aigua (http://aca-web.gencat.cat/) i universitats.
Dins del projecte ANYWHERE (http://anywhere-h2020.eu/) s’ha
desenvolupat la iniciativa Innovation Challenge encarregada de
buscar idees innovadores per millorar l’administració i la resposta
durant emergències, ajudant a complementar els productes i serveis
d’ANYWHERE. Aquestes idees estaran basades en els següents
conceptes:
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Integració o utilització dels productes ANYWHERE en una Solució
innovadora amb forta aplicació comercial i preferiblement amb un alt
benefici d’impacte social. Les Solucions Proposades poden incloure
un pla per explotar-ho comercialment en un mercat rellevant i es
preferirà que inclogui sol·licituds específiques o clients interessats.
Eines, algorismes o processos innovadors que es poden integrar en
la plataforma ANYWHERE i que podria millorar-ho en el seu
conjunt. Les propostes poden ser exclusivament tecnològiques (TI)
o una solució més àmplia que també inclou processos operatius.
ANYWHERE 2020 Innovation Challenge
D’entre les més de 20 idees innovadores rebudes per institucions i
empreses, s’ha triat a dues empreses finalistes, GeoAdaptive i
Arantec Enginnering, les quals han presentat la seva candidatura a
formar part del projecte ANYWHERE en el “5th General Assembly
meeting” els dies 6 a 10 de març en Spiez, Suïssa.

GeoAdaptive (http://geoadaptive.com/) és una companyia de
planificació i estratègia de desenvolupament que s’especialitza en
l’ús de tecnologies geoespacials per resoldre problemes econòmics,
ambientals i socials complexos en una varietat de territoris, escales i
indústries. S’encarrega d’implementar i integrar tècniques
avançades en economia espacial, anàlisi de riscos, models
socioecològics i disseny basat en llocs, per crear estratègies sòlides
per a clients de tot el món, reduint els seus riscos i maximitzant les
seves oportunitats de creixement sostenible i inclusiu.
Entre les seves solucions relacionades amb el projecte
ANYWHERE destaquen les encaminades a modelització d’anàlisi
de riscos i canvi climàtic, probabilitats de risc en ciutats i
mainstreaming encaminat a la resiliència i a la reducció del risc de
desastre (DRR).
Arantec-Smarty Planet (www.smartyplanet.com), és una empresa
encarregada de proporcionar solucions “cloud” per al mesurament i
control de fenòmens medi ambientals. S’encarrega de dissenyar,
desenvolupar i produir el seu propi software i hardware per oferir als
clients solucionis completes i fiables per a l’Internet de les Coses
(IoT). En definitiva, solucions úniques integrades, que siguin fiables,
compatibles, rendibles, fàcils d’implementar i intuïtives d’utilitzar.
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Arantec Enginnering comercialitza les solucions completes Smarty
Planet de monitoratge i telecontrol, dissenyades per a les
necessitats de diferents sectors, com, obres hidràuliques,
carreteres, ciutats intel·ligents, agricultura, aeroports i ferrocarrils.
Les estacions de sensors Smarty Planet són solucions de
monitoratge i telecontrol dissenyades específicament per a lleres,
cabals i rius (Smarty River), monitoratge de la neu (Smarty Snow),
quantitat i qualitat de l’aigua (Smarty Water), estacions
meteorològiques (Smarty Meteo), control d’incendis forestals
(Smarty Forest), qualitat acústica i ambiental (Smarty Sound) i
qualitat de l’aire (Smarty Air).
En la presentació, a càrrec de l’aranès, Eisharc Jaquet, CEO
d’Arantec
Enginnering
i Mario
Losáñez,
Director
de
Desenvolupament de Negoci, han mostrat les eines necessàries per
a la integració dels productes ANYWHERE juntament amb el servei
Smarty Planet per proposar el desenvolupament d’una eina capaç
de donar els serveis Smarty Anywhere al client final.
El dia 9 de març el Consorci va decidir que el guanyador de la idea
més innovadora per millorar la plataforma, i quina a partir d’ara, com
a nou soci, implementarà la seva idea o eina seleccionada en la
plataforma ANYWHERE sigui Arantec-Smarty Planet.
Sobre les Solucions Smarty Planet
Smarty River. Sistema d’Alerta Primerenca (SAT) per a
inundacions i monitoratge hidrològic, és una solució que permet
d’una manera senzilla i en temps real, registrar, visualitzar,
gestionar alarmes i compartir dades sobre el monitoratge i l’estat de
rius i embassaments.
Smarty Snow. Sistema de prevenció i control d’allaus de neu, i
gestió de vialitat hivernal. Amb aquesta tecnologia es controla el risc
d’allaus de neu a la muntanya, evitant danys sobre infraestructures i
estacions d’esquí.

Smarty Water. Estació de sensors per al control i el monitoreig de
la quantitat i qualitat de l’aigua mitjançant caudalímetres o
comptadors, proporciona el control dels cabals circulants per les
xarxes de proveïment i sanejament, a més de monitoritzar de forma
contínua i sense vigilància aquells paràmetres relacionats amb la
qualitat d’aigua, tals com a temperatura, pH, oxigen dissolt,
conductivitat, amoni, nitrats, etc.
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Smarty Meteo. Estacions meteorològiques compactes de grau
científic per Smart Cities. Solució sensorial autosuficient dissenyada
específicament per realitzar el mesurament de paràmetres
ambientals i així poder oferir un valor afegit en el servei
meteorològic de les ciutats a través de sensors ambientals sense
fils per a Telèfons intel·ligents.
Smarty Sound. Sonòmetres per al monitoratge i el control del soroll
ambiental, específicament dissenyada per al mesurament remot en
decibels (dbA) de la contaminació acústica en carrers i zones
exteriors, així com en instal·lacions industrials.
Smarty Air. Estació de sensors per al control de la qualitat de l’aire,
permet registrar, visualitzar, gestionar alarmes i compartir dades
sobre l’estat de la qualitat de l’aire i els nivells de contaminació
atmosfèrica.
Arantec Enginnering desenvolupa els seus projectes a Espanya,
Europa i Sud-amèrica, a més d’implementar les solucions Smarty
Planet en col·laboració amb diversos Partners a Portugal, Andorra,
Estònia, França, Malta, Mèxic, Costa Rica, Panamà, Veneçuela,
Colòmbia, Equador, Bolívia, Xile, Argentina i Brasil.

Càpsula formativa al CEI Val d’Aran: “Creació de botigues
online amb WordPress + Woocommence”
Deu persones van participar el passat 19 d’abril en la càpsula
formativa: “Creació de botigues online amb WordPress +
Woocommence“, a càrrec d’Albert Calzada Ribalta, dissenyador i
desenvolupador web freelance, especialitzat en la plataforma
WordPress. Llicenciat en Dret i Graduat en Multimèdia amb
l’acreditació de qualitat Euro-Inf de l’European Quality Assurance
Network for Informatics Education.
La propera càpsula: “Coneix les tendències del mercat laboral
per ser un candidat competitiu” serà el 8 de maig de 10h00 a
14h00, i us podeu inscriure directament en la web del CEI Val
d’Aran:www.ceivaldaran.org.
Recordem que les càpsules formatives són gratuïtes i estan
dirigides a totes les persones o empreses interessades que vulguin
ampliar la seva formació.
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Les càpsules formatives s’imparteixen al CEI Val d’Aran de Casau
(Plaça Naua, 1) i les organitza el mateix CEI Val d’Aran i el Conselh
Generau d’Aran amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i
GlobaLleida, i amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i el Fons Social
Europeu.
L’empresa tecnològica JSLidar i el KMI (Korea Meteorological
Institut) visiten la Val d’Aran



ARANTEC ENGINNERING ESTÀ PLAÇAT AL CEI VAL D’ARAN DE CASAU.
Vielha, 18 de maig de 2018.- Una delegació de l’empresa tecnològica
sudcoreana JSLidar, partner de l’enginyeria aranesa Arantec Enginnering i
una delegació del Korea Meteorological Institut (KMI), visiten aquests
dies la Val d’Aran per tancar acords de col·laboració.
Els representants de l’empresa sudcoreana JSLidar i del KMI acompanyats
pels directius d’Arantec, han estat rebuts al Conselh Generau d’Aran per
la conselhèra de Turisme i Desenvolupament Econòmic, Anna Díaz, que ha
valorat molt positivament el fet que una enginyeria aranesa com és
Arantec, sigui capaç d’internacionalitzar la seva tecnologia i obrir nous
mercats com l’asiàtic a través dels acords empresarials i institucionals amb
Corea del sud, demostrant que des de l’Aran també es pot produir
tecnologia de primer nivell.
L’Institut Meteorològic de Corea (KMI), es una institució pública
dependent de l’Administració Meteorològica governamental, que es va
establir per donar suport i conrear eficientment la promoció i el
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desenvolupament de la indústria meteorològica a Corea per tal de
contribuir al desenvolupament de la indústria i l’economia nacionals. KMI
també dona suport a la investigació i el desenvolupament de tecnologia
meteorològica i la cooperació internacional a través de l’intercanvi
d’experiències meteorològiques.
Xarxes socials i màrqueting digital per a comerços al CEI Val
d’Aran

El CEI Val d’Aran de Casau va oferir el passat 25 de maig una càpsula
gratuïta sobre xarxes socials i màrqueting digital adreçada a comerços i
negocis.
La càpsula que va despertar l’interès de nombrosos responsables de
comerços aranesos va ser impartida per Narcís Romà Monfà, consultor
expert en Màrqueting digital i Negoci digital, CEO i cofundador de
Xtrategics i professor de Marketing digital a la UDL.
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Curs de Prevenció de Riscos Laborals a la construcció al CEI
Val d’Aran

El CEI Val d’Aran de Casau ha realitzat durant tres dies, del 29 al 31 de
maig, un curs adreçat a treballadors del sector de la construcció sobre
prevenció de riscos laborals.
Els objectius del curs han estat aportar als treballadors del sector
constructiu de la Val d’Aran els coneixements bàsics en matèria de
prevenció de riscos laborals conforme al programa formatiu de l’ofici de
paleta, així com definir els treballs que porten a terme aquests
professionals, identificar les condicions de treball, els riscos laborals i
conèixer les mesures preventives generals per a l’eliminació o reducció i
control dels riscos.
Entre els continguts del curs, hi havia aspectes relacionats amb quins son
els mitjans de protecció col·lectiva i individual, el respecte a les distàncies
de seguretat, el manteniment de baranes, l’ús del casc, guants i botes, així
com el coneixement de les condicions d’utilització dels equips de treball a
la construcció.
El curs sobre prevenció de riscos laborals a la construcció ha estat
organitzat pel CEI Val d’Aran, el Conselh Generau d’Aran, la Confederació
d’Organitzacions Empresarials de Lleida( COELL) i el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
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Curs sobre gestió d’impostos al CEI Val d’Aran, Casau

El CEI Val d’Aran de Casau va organitzar el passat dia 12 i 19 de
Juny, en sessions de tarda de 16,30 a 20,30 hores, la càpsula
formativa gratuïta adreçada a treballadors autònoms, treballadors
per compte d’altres i treballadors en situació d’atur.
La càpsula sobre com aprendre a gestionar els impostos
l’organitzen el Conselh General d’Aran, la Fundació COELL i el
matix CEI Val d’Aran , amb la col-laboració del Consorci per a la
Formació Continua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
La càpsula la va impartir Joan Ramón Viaña Torrentó, advocat i
professor associat de Dret Financer i Tributari per la Universitat de
Lleida.
GeoSIG Solutions nova empresa tecnològica al CEI Val d’Aran
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Pendent aguest mes d’agost, era enterpresa tecnologica aranesa, GeoSIG
Solutions, s’a installat en Centre d’Enterpreses Innovadores dera Val
d’Aran.
Durant aquest mes d’agost, l’empresa tecnològica aranesa, GeoSIG
Solutions, s’ha instal·lat al Centre d’Empreses Innovadores de la Val
d’Aran.
GeoSIG Solutions, és una empresa especialitzada en el camp dels Sistemes
d’Informació Geogràfics (SIG). Aquesta eina, principalment, permet
generar i organitzar la informació en capes geolocalitzades, per millorar en
la gestió i l’anàlisi de les dades geogràfiques.
L’empresa aranesa, realitza projectes de cartografies i genera bases de
dades geogràfiques de les principals xarxes de serveis, i té com a objectiu
implantar l’ús dels SIG a ajuntaments de la Val d’Aran i del Pirineu per
millorar així la seva gestió.
La conselhèra de Torime i Desvolopament Economic d’Aran, Anna Díaz, va
voler donar la benvinguda i desitjar molta sort a aquesta nova empresa al
CEI Val d’Aran, i ha destacat que “amb l’arribada GeoSIG Solutions costat
de l’entrada en els últims anys de diverses empreses tecnològiques i
innovadores al CEI Val d’Aran, es compleix l’objectiu que des del primer
moment es va marcar des del Consell Generau d’Aran sobre aquest espai,
donar suport a emprenedors i iniciatives del territori en el seu
desenvolupament empresarial “
Aquest centre compta amb 9 locals per a empreses (7 d’ells ja ocupats),
amb unes instal·lacions de més de 950m2 a disposició dels emprenedors.
Cal recordar que el CEI Val d’Aran, dóna l’oportunitat del
desenvolupament de noves empreses, acollint a les seves instal·lacions
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empreses innovadores o que tinguin relació amb les noves tecnologies.
D’altra banda, ofereix el suport al sector empresarial del territori
mitjançant la transferència tecnològica i millora de les xarxes de
cooperació entre empreses del territori.
Com gestionar el temps eficaçment

El passat dimarts va tenir lloc al CEI Val d’Aran de Casau la càpsula
formativa gratuïta sobre organització personal i gestió eficaç del
temps.
La càpsula en la que han participat una desena de persones, ha
estat impartida per Oscar Becerril, Soci-formador de tàctica 360,
diplomat en relacions laborals i màster en intel·ligència emocional.
Cal recordar que les càpsules formatives que s’imparteixen al CEI
Val d’Aran de Casau, estan organitzades pel mateix CEI Val d’Aran i
el Conselh Generau d’Aran en col·laboració amb la Diputació de
Lleida i GlobaLleida, i amb el suport del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn i el
Fons Social Europeu.
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Bona assisténcia ena capsula sus excelléncia ena atencion ath
client deth CEI Val d’Aran

La càpsula sobre excel·lència en l’atenció al client va tenir una bona
acollida per part dels participants en aquesta nova proposta de
formació gratuïta del CEI Val d’Aran. La formació va anar a càrrec
d’Ana Campos Tomás, Diplomada en Ciències Empresarials i
Relacions Laborals, i Màster en Direcció de Recursos Humans, a
més de Coach personal. Els assistents van assolir coneixements
sobre la satisfacció del client com a objectiu irrenunciable en la
prestació de serveis, comprendre als clients, posar-se al seu lloc, i
sentir les seves necessitats i demandes.
Recordar que les càpsules formatives del CEI Val d’Aran de Casau,
estan organitzades pel CEI Val d’Aran i el Conselh Generau d’Aran
en col·laboració amb la Diputació de Lleida i GlobaLleida, amb el
suport del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, Catalunya Emprèn i el Fons Social Europeu.
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Ofereix els teus serveis a la web” el passat 8 de novembre al
CEI Val d’Aran

El passat dia 8 de novembre va tenir lloc al CEI Val d’Aran una nova
càpsula formativa sota el títol de “Ofereix els teus serveis a la
web”, que va despertar l’interès de comerciants i empresaris
aranesos, així com de professionals que volen posar en marxa el
seu projecte empresarial.
La càpsula va anar a càrrec de l’expert en estratègia digital de
negoci Alberto Polo i Parra.
D’altra banda avui 22 de novembre ha tingut lloc una jornada
tècnica sobre suport vital bàsic i el maneig de
desfibril·ladors impartida per Rafael Ramírez Pozo, tècnic
especialista de laboratori acreditat per a la formació en primers
auxilis.
La jornada tècnica ha consistit en saber què és un desfibril·lador
exter nautomatitzat (DEA) i com i quan utilitzar-lo en cas d’haver
d’assistir algú.
Els principals objectius del maneig de desfibril·ladors son la millora
de les condicions de seguretat i salut en el treball, fomentant
l’aplicació de criteris de gestió responsable i saludable.
Les càpsules formatives gratuïtes están organitzades pel CEI Val
d’Aran i el Conselh Generau d’Aran en col·laboració amb la
Diputació de Lleida i GlobaLleida, amb el suport del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Catalunya
Emprèn i el Fons Social Europeu.
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Bona assistència al curs sobre “com reduir les despeses” al
CEI Val d’Aran de Casau

El CEI Val d’Aran ha organitzat en dos dimarts consecutius, el 20 i
27 de novembre, en horari de tarda, un curs sobre com reduir les
despeses que ha tingut una bona acollida per part dels participants.
El curs tenia com objectiu proporcionar eines i coneixements per a
la reducció de costos de les empreses i treballadors, així com
tècniques sobre com ampliar el marge i l’activitat i incrementar el
preu de venda. A més durant el curs també s’han exposat
estratègies sobre com negociar amb proveïdors, sistemes de control
de costos i desviacions, diferencies entre cost-despesa-inversió, i
sobre com preparar un pla de productivitat.
El curs anava adreçat a treballadors autònoms, treballadors per
compte d’altri i treballadors en situació d’atur.
La formació gratuïta sobre reducció de despeses l’ha organitzat el
Conselh Generau d’Aran, la Fundació Coell i el mateix CEI Val
d’Aran, amb la col·laboració del Consorci per a la Formació
Continua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
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PROGRAMACIÓ 2019

DATA

NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA

14/03/2019
11,00 a2 h
13,00
2/04/201910,00 a2h
12,00

PROTECCIÓ DE DADES

2/04/201912,00 a2h
14,00
30/05/2019
10,00 a2h
12,00
30/05/2019
12,00 a2h
14,00
18/09/2019
10,00 a4h
14,00

PRESENTACIONS ESCRITES, TELEFÒNIQUES
I EN PERSONA: LES CLAUS PER PER TENIR
ÈXIT
UTILITZA EL TEU SMARTPHONE EN LA
RECERCA DE FEINA
FOTOGRAFIA AMB MÒBIL PER INSTAGRAM
ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING
DIGITAL A INSTRAGRAM
COM PUC PUJAR LA MEVA EMPRESA AL
NÚVOL?

16/10/2019
10,00 a2h
12,00

ESTÀS PENSANT A CREAR LA TEVA EMPRESA
I NO SAPS SI LA TEVA IDEA
TINDRÀ ACCEPTACIÓ? APRÈN COM
ESBRINAR SI TINDRÀS CLIENTS!

16/10/2019
12,00 a2h
14,00

FOMENTANT L’ESPERIT EMPRENEDOR
ENTRE ELS JOVES A LES ZONES
RURALS
CREA L’APP CORPORATIVA DE LA TEVA
EMPRESA PER A ANDROID I PER
AIPHONE GRATUÏTAMENT I SENSE
SABER PROGRAMAR

13/11/2019
10,00 a4h
14,00
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