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Vols organitzar millor la teva 
empresa? Aprèn el Mètode de les 
5S, una tècnica japonesa que 
t'ajudarà a augmentar la 
productivitat     

 
El CEEILleida oferirà el 12 d’abril una càpsula formativa que et pot ajudar a millorar 
l’organització de la teva empresa, que t’ajudarà a millorar la productivitat, dins d’un millor 

entorn laboral i personal. La sessió porta per títol Mètode de les 5S, per a la millora 
contínua personal i professional, una tècnica de gestió japonesa que es va implantar 
a Toyota per aconseguir llocs de treball més ben organitzats i ordenats, amb l’objectiu de 
generar una major productivitat, en un millor entorn laboral i personal. 
La càpsula anirà a càrrec de Xavier Aldavert Marcellés, llicenciat en Psicología, Máster 

en Coaching i Lideratge, soci director de ServiConsulting, coautor del llibre 5S per 
a la Millora Contínua, i Jordi Antonio Sáez, enginyer industrial, gerent d’Ecoservei 

Digital i soci consultor de ServiConsulting. L’acte tindrà lloc a l’aula de formació del 
CEEILleida de les 16:00 a les 20:00 hores. 



 

Us esperem a la jornada sobre 
l'impacte econòmic de la impressió 
3D, el 10 abril a la UdL. Inscriviu-
vos!  

Lleida acollirà el pròxim 10 d’abril la jornada Impressió 3D. La nova revolució industrial, 
organitzada pel CEEILleida, amb la col·laboració de la consultoria INTECH3D, el Clúster de 
Materials Avançats de Catalunya, l’empresa HP i el Grup Sicnova. 
La jornada té com a objectiu donar a conèixer la implementació real al sector productiu de 
la tecnologia 3D, i està adreçada a professionals dels sectors de l’enginyeria, la construcció, 
l’arquitectura, l’educació, la joieria, i empresaris amb inversions productives transformadores 
en general. 

L’acte, al que s’hi pot assistir prèvia inscripció des de la web del CEEILleida, està emmarcat 
dins del projecte VOLUM, que impulsa el mateix CEEILleida, amb la col·laboració de la 
consultoria INTECH3D, i que es donarà a conèixer durant aquesta jornada. 
L’esdeveniment té el suport de la Universitat de Lleida, que ofereix l’espai on se celebrarà 
l’acte, concretament la Sala de Videoconferències del Centre de Cultures i Cooperació 
Transfronterera del Campus de Cappont. L’acte serà de les 12:00 a les 14:00 hores amb 
aquest programa, i al qual us hi podeu inscriure en aquest enllaç 
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Indica'ns ja, sens falta, la data i 
l'hora que et va bé perquè et 
vinguem a filmar al teu mòdul. No 
voldríem que et quedessis fora del 
vídeo del CEEILleida 

 
Com ja us hem dit en anteriors newsletters i a través del correu electrònic, estem elaborant 
amb l'empresa Teleponent el nou vídeo corporatiu del CEEILleida. Per a les empreses que 
encara no us hem vingut a filmar us preguem que, de forma urgent, ens indiqueu el dia i 
l'hora que voleu que us vinguem a filmar al vostre mòdul. Ens podeu avisar a través del 
correu jjover@ceeilleida.cat o bé trucant al 681 067 862. No volem que et quedis fora del 
nou vídeo. Només tenim temps fins aquest divendres, 6 d'abril. Us recordem que en el 
dia de la filmació seria bo que:  

• Estigués al mòdul tota la plantilla al complert. 
• Tingueu preparat un breu guió sobre què suposa està per a vosaltres al 

CEEILleida i quina activitat desenvolupeu. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 
Un moment de la filmació a l'empresa Nearcrumbs 

 

 
 

https://www.teleponent.cat/


Primera trobada d'autònoms i 
empreses de Lleida  

El grup Autònoms i Empreses de Lleida neix amb l’objectiu que tant emprenedors, com 
autònoms i/o gerents de PIMES DE LLEIDA i província, tinguin un espai per compartir 
informació, dubtes, preocupacions, promocionar els seus negocis,... En definitiva, un espai 
per trobar punts en comú i ajudar-nos entre tots, crear sinergies i noves oportunitats. En 
conclusió, solucions. Actualment compta amb més de 300 membres i pretenem expandir 
aquesta xarxa potenciant als seus membres a partir de la trobada que es farà. 

 
Per què participar-hi? 
Per primera vegada a la ciutat de Lleida els participants podran gaudir d’una trobada que 
dona lloc a la possibilitat de conéixer nous empresaris i emprenedors, donar-se a conéixer 
a tots els assistents gràcies a les Smart Presentacions i un dinar amb tots els assistents, 
cosa que  garanteix una jornada que pot ser molt productiva per al seu èxit professional. Una 
gran oportunitat. L'acte se celebrarà el 9 de juny a l'Hotel Condes de Urgel de Lleida. Més 
informació 
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