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ATENCIÓ: Esteu convidats al vermut
d'estiu del CEEILleida d'aquest dijous,
4 de juliol. T'hi esperem!!!
El CEEILleida ha organitzat per aquest dijous, 4 de juliol, un vermut d'estiu, al que esteu
convidats tots els emprenedors del CEEI. Serà un acte distès que tindrà lloc en el Campus CEEI, a
la 1 del migdia, i que servirà per desitjar-vos a tothom un molt bon estiu. Preguem que ens confirmeu
la vostra assistència enviant un missatge al correu electrònic ceei@ceeilleida.cat. Us hi esperem!

Taller antiestrès al CEEILleida, aquest
dijous, 4 de juliol
Taller antiestrès amb atenció plena i concentració per viure amb serenor i alegria és
el títol de la càpsula que oferirem aquest dijous, 4 de juliol, en horari matinal: de les 10:00 a les 14:00
hores. La sessió anirà a càrrec de Joan Josep Vergé Oms, entrenador emocional, i es pretén
entrenar i potenciar l’atenció conscient i conseqüent, l’autoestima, la pau i l’equilibri emocional, per
a empoderar-te i superar-te tu mateix/a. Per a inscripcions, enviar copia escanejada del DNI a
l’adreça de correu ceei@ceeilleida.cat. Les places són limitades.

Tens a Lleida dues cites per a
empreses i emprenedors que no et
pots perdre
Aquest mes de juliol, a Lleida, tens dues cites imprescindibles per fer crèixer la teva empresa.
Si ets una pime, demà dimarts 2 de juliol, a Les finances com a eina competitiva, aprendràs
a interpretar la informació financera de la teva empresa i a conèixer les eines més adients per
a finançar el creixement del teu negoci, entre d'altres aspectes que et faran més competitiu.
I si ets un emprenedor, el dia 16 de juliol tens tots els ingredients per a l'èxit de la teva
empresa en una sola sessió: El decàleg de l'emprenedor i 3 pràctiques per multiplicar el
rendiment de l'equip. No deixis que t'ho expliquin. Vine a descobrir-ho tu mateix.

El decàleg de l'emprenedor i tres
pràctiques per multiplicar el rendiment
de l'equip
ACCIÓ-Agèncis per la Competitivitat de l'Empresa, organitza el dimarts 16 de juliol a Lleida la
jornada El decàleg de l'emprenedor i 3 pràctiques per multiplicar el rendiment de l'equip, que té com
a objectiu bàsic conèixer els punts clau per a un emprenedor i fer networking amb altres
professionals del sector.

Com pots implementar en la teva el
registre de la jornada
PIMEC Lleida ofereix el 4 de juliol vinent un curs sobre com implementar el registre de la jornada
laboral en la teva empresa. Aprèn la normativa legal que es deriva del RD 8/2019, la implementació
del registre des de la gerència o l'àrea de RRHH, i els aspectes tècnics de l'ús d'eines informàtiques.

Sessió sobre la felicitat i la motivació
en una pime
PIMEC organitza aquest workshop previst pel divendres 5 de juliol, de les 9:30 a les 11:30 hores,
amb l’objectiu d’apropar el concepte de felicitat a l’empresa i de generar un entorn de treball on
les persones se sentin il·lusionades i compromeses amb el projecte.
Coneixerem els principals paràmetres per a treballar la gestió del canvi i la transformació
cultural.
Compartirem amb els assistents les principals pràctiques que actualment estan implementant les
pimes per a potenciar la felicitat a l’empresa i facilitarem eines i recursos que milloraran la satisfacció
i el rendiment dels equips.
El taller tindrà una durada de 2 hores i serà impartit per Clàudia Canes, consultora de Recursos
Humans de PIMEC. Inscripcions

Nova edició de les Nits Cambra,
enguany amb Victor Küppers, amb la
ponència 'Actituds personals. Viure
amb entusiasme'
La Cambra de Comerç de Lleida ofereix el 4 de juliol vinent una nova edició de les Nits Cambra, que
enguany
comptarà
amb
la
presència
de Victor
Küppers, llicenciat en
Administració i Direcció d'Empreses y doctor en Humanitats, que exposarà una ponència amb el
títol Actituds personals. Viure amb entusiasme. L'acte començar'a a les 20:30 hores i tindrà lloc
a la Seu Vella. Inscripcions
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