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Actualització 12.05.20 

• AJUTS I SUBVENCIONS: 

- Autònoms/es i persones jurídiques. Mesures de caire econòmic i ajuts per a fer 

front al COVID-19:  

RECULL D’ALGUNES DE LES MESURES I AJUDES PER FER FRONT AL SARS-COV-2 

(Autònoms/es i persones jurídiques) www.laseu.cat  

- Mesures adoptades al sector de la Indústria, el Comerç i el Turisme:  

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/COVID-

19.aspx?fbclid=IwAR07yHZ5i1DqaKpjvHLuWsjpAs1ucq_rlmCDOr_rnr8ZwAiGRy--

f8_5pCU  

- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat unes mesures econòmiques de suport a 

famílies i per a empreses, autònoms i activitats, amb un import econòmic de gairebé   

1.100.000 euros.  

http://www.laseu.cat/news/l2019ajuntament-de-la-seu-d2019urgell-presenta-

mesures-economiques-en-suport-a-families-i-empreses-per-la-crisi-de-la-covid-10-per-

un-import-d20191-1-milio-d2019euros  

 

 

• DIFUSIÓ: 

- Llistat de comerços oberts i empreses amb servei a domicili: 

 http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-

mercats/botigues-obertes-covid19 

- La revista local Les Mesures posa a disposició del comerç:  

Campanya #lesmesuresambtu anuncien el vostre establiment gratuïtament a les 

seves xarxes socials fins al 31 de maig per a totes les empreses i comerços del 

territori que vulguin anunciar el seu producte ho facin a través de les seves 

xarxes socials de manera totalment gratuïta. Per fer-ho, cal enviar l’anunci que 

al correu electrònic lesmesures@gmail.com i es publicarà als stories 

d’instagram i facebook del canal del mitjà de comunicació. A més, a la revista 

digital també publicaran les empreses que els hi heu fet arribar els vostre 

anunci.  

- L’Ajuntament de la Seu d’Urgell promou el comerç local amb un spot publicitari 

coincidint amb l’inici de la Fase 1 de desescalada 

http://www.laseu.cat/news/l2019ajuntament-de-la-seu-d2019urgell-promou-el-

comerc-local-amb-un-spot-publicitari-coincidint-amb-l2019inici-de-la-fase-1-de-

desescalada  

https://www.youtube.com/watch?v=FyPpjMcqGpI  

 



• FORMACIONS: 

- https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio 

- Des del Departament d'Empresa i Coneixement han posat a la  vostra disposició el 

nou format online dels cursos del pla #formacióturismecat, una de les iniciatives, que 

es suma a la resta de mesures econòmiques i de servei que des del Govern s’estan 

duent a terme per combatre els efectes de la COVID-19 en el sector turístic. De cara a 

les properes setmanes s’han programat nous cursos perquè us continueu formant per 

donar el millor servei tan bon punt puguem tornar a rebre els nostres turistes. La 

formació es fa en streaming i algunes sessions també estan disponibles en la modalitat 

d'autoformació a través de càpsules gravades pel formador/a. Les temàtiques giren 

entorn la transformació digital, estratègies de captació i fidelització de clients, millora 

de la productivitat i analítiques web, entre d'altres. Podeu consultar les sessions i fer la 

inscripció corresponent a través d'aquest enllaç. 

Per a qualsevol aclariment, poseu-vos en contacte amb Estrella Montalvo, 

d'Eurecat Centre Tecnològic al correu estrella.montalvo@eurecat.or 

- Cursos online 100% subvencionats: WWW.CRITERIA.ES/CURSOS-SUBVENCIONATS 

Inscripcions i més info a: cursos@criteria.es - 687 072 275 (WhatsApp) 

- Divendres 22 de maig de 16h a 17h. Curs: “Explica la teva història i ven més”. Aprèn a 

escriure la pàgina més important de la teva web explicant la teva història, gràcies a les 

tècniques del Copywriting.  

20€. Inscripció: 621273493 – hello@adriana-vazquez.es 

- Cambra de comerç de Barcelona ofereixen un calendari de webinars  gratuïtes per tal 

de treure profit de les eines informàtiques:  

https://www.cambradigital.com/webinars-ca  

 

 

• WEBS de VENTA A DOMICILI: 

- Projecte https://pirineuadomicili.com/  

contacte: 620553030 – neus@pirineuadomicili.com 

 

 

• MESURES PREVENCIÓ: 
- El col·legi de metges de Barcelona va dissenyar aquest vídeo per tal d’explicar 

el grau de protecció i com utilitzar-les perquè siguin el màxim d'efectives.  

https://www.youtube.com/watch?v=TJsOAEuUYQc 

- Guia de recomanacions per als establiments comercials: 

http://ccam.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/comerc/detalls/noticia/2020041

5_bones_practiques_covid 

- Recursos i consells generals per al desconfinament progessiu: 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-

ncov/ciutadania/desconfinament-

progressiu/?fbclid=IwAR3qPFUVAeRongTQ9s1zZE0NRDl6JLhL36gBfuaomjeIpY8xzJgoTu

IkgZU  

- Guies de bones pràctiques i protocols per a establiments comercials, salons de 

perruqueria i establiments de moda. 



http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200503_guia_bones_practiques?fbclid=I

wAR0KoOtOJ7jk6XvePODiVVNyHSmoOQKla0rxN6maArY8w7vhWc22eVadVSw  

 
  


