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El 12 de juliol oferim una càpsula
que ensenya, a través de jocs, com
millorar les relacions personals dins
l'empresa
El CEEILleida oferirà el dijous 12 de juliol, entre les 10:00 i les 14:00 hores, la càpsula
formativa Coneix, experimenta i comparteix les noves estratègies de Harvard per
a la teva empresa, una sessió que aplica el sistema Valors Autocoaching, un joc didàctic
i divertit que fa millorar les relacions personals i aporta somriures i connexions que reforcen
l’actitud i comportament per afrontar els reptes. La sessió va a càrrec de Joan Josep Vergé
Oms, entrenador emocional.

El programa 'Empresaris' de Ràdio
Lleida tornarà a emetre el setembre
al CEEILleida. Vols dir-hi la teva?
Donada la bona experiència obtinguda, Ràdio Lleida-Cadena SER tornarà a emetre des del
CEEILleida el programa 'Empresaris' la pròxima temporada, concretament els dies 19 de
setembre, 17 d'octubre, 21 de novembre i 19 de desembre. Si la temporada passada et vas
quedar sense poder participar en el programa, ara tens l'oportunitat de fer-ho. Sol·licita la
teva participació en aquest prestigiós espai radiofònic al correu ceei@ceeilleida.cat
Precisament, la setmana passada Ràdio Lleida va celebrar l'acte de fi de temporada del
programa, en el qual el CEEILleida hi va estar representada.

L'acte va tenir lloc en el Parador del Roser

El CEEILleida participa en la
trobada del personal tècnic de les
Xarxes que gestiona GLOBALleida
Una delegació del CEEILleida va participa el passat 26 de juny en la trobada del personal
tècnic de les Xarxes que gestiona GLOBALleida, que ha tingut com a objectiu compartir
experiències, formar-se, unificar criteris de gestió i fomentar el treball en xarxa. Més
informació i vídeo de la jornada.

Participants en la jornada de tècnics, que va tenir lloc a Mercolleida

Curs sobre com reduir costos
La Cambra de Comerç de Lleida ofereix demà 3 de juliol i dijous 5, entre les 9:30 i les 13:30
hores, un curs sobre com reduir costos a l'empresa. Més informació.

Entrevistes amb un expert en
finançament
Et recordem que el pròxim 11 de juliol tens l'oportunitat d'entrevistar-te amb una persona
experta en finançament. En aquest sentit, ACCIÓ -Agència per la competitivitat de
l'empresa- posa al teu abast assessorament expert per analitzar les necessitats de la teva
empresa, per ajudar-te a definir actuacions estratègiques perquè aconsegueixis el
finançament que necessites i per donar-te suport en la cerca dels fons. Més informació i
inscripcions

