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Jornada Eines per a la Ràdio Local 

GGeessttiióó  eeffiiccaaçç  dd’’eeqquuiippss  hhuummaannss..  SSttoopp  aanndd  GGoo!!  

La Seu d’Urgell, 17 d’abril de 2015 

El sistema organitzatiu de recursos humans dels mitjans de comunicació locals es basa en 

personal contractat, col·laboradors externs amb contracte mercantil, col·laboradors 

voluntaris i membres d’organitzacions del teixit associatiu local. Aquest sistema 

organitzatiu de recursos humans formen el capital humà que fa possible els continguts 

d’aquests mitjans de comunicació. Davant d’un esdeveniment tant important com són les 

eleccions municipals, us proposem aprofundir en un lideratge concret que garanteixi la 

seva eficàcia i el creixement personal i professional de tots seus membres. 

 

DIVENDRES, 17 D’ABRIL DE 2015  
 

10,00h Lliurament documentació. 

10,15h  Inauguració a càrrec de l’Il·lm. Sr. ALBERT BATALLA, alcalde de la Seu 

d’Urgell. Benvinguda del Sr. MANEL RAMON, president de la Federació 

de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.  

10,15h Assemblea General Ordinària (entitats associades a la FMCLCat). 

11,00h Pausa. Cafè. 

11,15h SSeessssiióó  ddee  ttrreebbaallll    SSttoopp  aanndd  GGoo!! 

Presenta i modera: Sra. MARTA PUJANTELL, directora de RàdioSeu. 

Ponent: Sr. MANEL BLE, Director Comercial Red Auto Catalunya i Nord 

FinConsum CAIXABANK – Responsable Grup de Voluntaris FinConsum 

i CaixaRenting. 

13,30h Conclusions i cloenda. 

13,45h  Visita al Museu del Formatge i tast de productes de la DOP Formatge i 

Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, a l’Espai Ermengol-Museu de la 

Ciutat. 

14,30h Dinar* 

16,30h Visita guiada a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, l’única catedral 

romànica que es conserva a Catalunya. 
 

*El programa està subjecte a possibles modificacions  
 

Seu de la jornada:    Sala Immaculada del Centre Cultural Les Monges de la Seu 

C/ del Carme, 9 (placeta de les Monges) 

La Seu d’Urgell (Alt Urgell) 

Pàrquing recomanat: Pàrquing Doctor Peiró 

Informació turística: www.turismeseu.com  

Inscripcions: gratuïta i obligatòria o envia info@radiolocal.cat                                                           

* A la inscripció cal indicar si us quedeu a dinar.   
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