
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBALleida ha reunit als tècnics de la Xarxa de Centres d’empreses Innovadores, Xarxa Talent i Ocupació 

i Xarxa Reempresa, en la jornada que es celebra anualment a les instal·lacions de l’edifici Mercolleida.  

Amb l’objectiu de fomentar el treball en equip i crear un ecosistema cooperatiu que faciliti el treball diari 

dels tècnics  en el procés de millorar la gestió,  promoció i serveis que s’ofereixen a través de les xarxes 

que gestiona GLOBALleida. 

La trobada s’ha centrat en la ponència sobre la “Gestió del canvi i treball col.laboratiu” a càrrec de Jaume 

Gurt, Enginyer en Telecomunicacions, Màster en Programa de Desenvolupament Directiu de l’IESE i 

Màster Practitioner PNL. Consultor independent en Transformació cultural i Lideratge, que ha estat 

Director General de l’empresa Infojobs y Director d’Organització i Desenvolupament de persones de 

Schibsted Spain. Una ponència que ha evidenciat la importància de la motivació dels treballadors, les 

noves formes de lideratge en les organitzacions i, els beneficis de treballar de forma col·laborativa entre 

les diferents entitats que formen part de les xarxes que dinamitza GLOBALLEIDA. 

Tanmateix, la reunió de tècnics un any més ha servit per posar en comú idees, recursos, programes, 

activitats i metodologies,  relacionades amb el foment de l’esperit emprenedor, l’ocupació, 

l’emprenedoria i la creació i consolidació d’empreses, així com  donar a conèixer els nous projectes 

previstos pel 2020. 

Per acabar s’ha organitzat una visita a la fàbrica San Miguel, de Lleida per tal de   conèixer les instal·lacions 

així com, l’origen i l’evolució del model de negoci d’una de les empreses més emblemàtiques del nostre 

territori i les adaptacions que han hagut de fer fins a arribar a l’actualitat. 

L’objectiu de GLOBALLEIDA és impulsar i donar suport a la iniciativa emprenedora i al teixit empresarial, 

així com ajudar i donar suport a les persones en situació de desocupació, a les persones en procés de 

recerca per la millora professional, als empresaris/es i als emprenedors/es, mitjançant assessorament, 

formació i orientació. També treballa per enfortir el teixit productiu del nostre municipi i rodalies, oferint 

serveis per a la creació, la consolidació i el creixement de noves empreses i de les ja existents. 

El  conseller delegat de GLOBALLEIDA, Oriol Oró, el diputat de promoció econòmica de la Diputació de 

Lleida, Carlos Gibert i el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Emprenedoria de l’Ajuntament de 

Lleida, Paco Cerdà, han estat els encarregats de donar la benvinguda i conduir les diferents activitats 

proposades als tècnics assistents a la jornada. 
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