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bcfb1f19cd188331/20200730_RECULL_DALGUNES_DE_LES_MESURES_I_AJUDES_PER_
FER_FRONT_AL_SARS_COV_2_v40.pdf?fbclid=IwAR2Csto-
JhWUO85cAflvUixdVcmMxTup9ays2roQ0inr_w_zg7D19_DGCQ  

 AJUTS I SUBVENCIONS: 
 

- Subvencions per a la creació del propi lloc de treball, per part de persones 
empadronades a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i que es trobin en alguna de les 
situacions següent:  
a) Aquelles que es troben desocupades o en situació d’atur.  
b) Assalariades amb una jornada igual o inferior al 50% de la jornada complerta (20 
hores setmanals) 
http://www.laseu.cat/news/l2019ajuntament-de-la-seu-d2019urgell-obrira-dema-el-
termini-per-accedir-a-les-subvencions-per-
autonoms?fbclid=IwAR1kTcqqbE4tUjOFltbySyQrXn1EG1hcgk_O1DQpbkfmqhB-
ETz1vWY0eEc  

 

 FORMACIONS: 
- NOVES EINES DIGITALS PER MAJORS DE 45 ANYS ATURATS. ADAPTA'T A LES NOVES 

NECESSITATS TECNOLÒGIQUES DEL MÓN EMPRESARIAL  
 Per persones de més de 45 anys i en situació d'atur  
 Del 5 d'octubre al 3 de desembre 
 De dilluns a dijous de 15h30 a 18h30 
 Més informació:  973 35 57 98 - cetap@alturgell.cat  
 https://www.cambralleida.org/.../la-seu-durgell-curs.../ 

- Nou curs d'INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN ANGLÈS  
 Inscirpcions: www.bit.ly/anglesTURISTIC 
 Més informació: 646 779 970 (Rosa Colom) 
 Els dimarts de 10h a 13h. Data d’inici dimarts 29 de setembre. 
  Lloc: CETAP 

- FORMACIÓ: FINANCES PER A NO FINANCERS 
 GRATUÏT 
 Pilar Villarte 



 Inscripcions: 621 224 515 - info@aeau.org 
 Dimarts i dijous  de 18h a 20h. Inici de curs: 8 d’octubre. 
 Lloc: CETAP 

- FORMACIÓ: ATENCIÓ AL CLIENT 
 GRATUÏT 
 Sandra Castiñeira 
 Inscripcions abans del 15 d’octubre de 2020:  

Inscripcions: 621 224 515 - info@aeau.org 
 Dilluns i dimecres de 14:50h a 16:50h. 
 Lloc: CETAP 

- FORMACIÓ: EN MÀRQUETING DIGITAL 
 Mònica Wela 
 20, 22 i 27 d'octubre de 15 a 16.30h 
 Classes online gratuïtes per zoom 
 Inscriu-te a: http://bit.ly/formaciomarquetingdigital 
 Més informació: 973 35 57 98 - cauc@cauc.cat 

- FORMACIÓ: LES 4 ARMES SECRETES PER AUGMENTAR VENDES I FIDELITZAR 
 Gratuït 
 Jordi Urgell 
 Dimecres 7 d’octubre de 16h a 18h 
 Inscripcions: www.bit.ty/CETAPvendes 
 Lloc: CETAP 
 Més informació: 973 35 57 98 - cetap@alturgell.cat  

- Us vau perdre el #webinarCOMERÇ de Daniel Córdoba sobre les tendències del 
comerç post #COVID19 i els nous hàbits de consum? El podeu recuperar aquí 
https://bit.ly/2CTOnIu 

- Formacions organitzades per l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell: 
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio 

Més informació: info@aeau.org – 621224515 www.aeau.org  
 
- 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) 
 
- 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  

 
- L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ofereix aquesta una guia 

gratuïta de suport per a la venda on line dirigida per als establiments comercials 
per facilitar-los l’entrada als canals digitals.  

http://www.laseu.cat/news/editada-una-guia-de-suport-per-a-la-venda-online-
dirigida-als-comercos-locals-de-la-seu-d2019urgell?fbclid=IwAR13PAUoWKN-
VN2m7_ZxE4o9GQ6nZiipZ3b1yjLZzcK4jX8ejhvPmLdOVUk  
http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-
mercats/fitxers/GuiadigitalSeudUrgell.pdf  
 
- Solucions tecnològiques per al comerç. Us apropem a tot un seguit de solucions 

tecnològiques per a les empreses del comerç, l’artesania i la moda. Algunes 
d’aquestes solucions són idònies per a les vendes en línia i d’altres poden ser molt 
útils per al moment de la reobertura de molts negocis. La tecnologia està al servei 
de la reactivació del comerç: 

 http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/comerc/tech/?fbclid=IwAR3Um2eEzuyWj-
reYFEgVpRNhTNTTlZp1kFrF7BYpjzDdh3ghcq9VwXA9zU 
 
- El Catàleg d’Apps al servei del comerç és una iniciativa per a donar a conèixer 

l’oferta d’eines per a mòbil i fomentar-ne l’ús entre el comerç i els serveis. Es 
tracta d’un recull de les aplicacions per a mòbil més destacades del sector on, al 
costat de cada app, trobareu una descripció i l’enllaç tant per sistemes Android 
com per iOS. 

http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/comerc/cataleg_app 
  
 

 WEBS de VENTA A DOMICILI: 
- Projecte https://pirineuadomicili.com/  
contacte: 620553030 – neus@pirineuadomicili.com 
Pirineu a Domicili és un servei gratuït pensat per ajudar a les empreses i establiments 
comercials a crear la seva presència online i convertir-ho en una eina.  

 


