Orientat
el primer moviment per trencar el moment zero
CONSENS PER COMPARTIR I COMUNICAR +
"EN LA TERRA I EN EL NÚVOL"

Missió
La nostra Missió facilitar eines per desenvolupar el dret de
totes les persones a assolir el seu potencial
L'aplicació dels nostres

programes i serveis facilita a

les

persones a reconèixer la seva capacitat de triar , de ser protagonistes
del seu creixement, de ser persones respectuoses de la llibertat
personal i de obtenir constantment satisfaccions al caminar cada dia per
els camins l'excel·lència

personal

Xarxa de persones que coneixen i volen
coneixer , encara, mes

Un menú de menús adaptat als objectius i llenguatge
de
●

Alcaldes i Regidors
○

Alcaldes , regidors i regidores
■

Compartir i Mancomunar actuacions
transversals

●

Empresaris i directius

●

Integrants del mon del turisme

●

Organismes i associacions i fundacions

●

Universitat i comunitat educativa

Orientat
Sessió 1 Anàlisis i diagnòstic de la teva realitat
Sessió 2 et preguntes quin es el teu "negoci"
Sessió 3 han passat unes hores i estas llegint alló
que havies escrit sobre quin es el teu negoci
Sessió 4 Compartir la teva percepció de la teva
realitat
Sessió 5 Balanç i compilació La Realitat
Imatges que evoquen emocions
Resum d'autoavaluació
Banc de rúbriques
Els eixos de la Visió

eQ Mentor per Re Emprendre

Introducció

mes presència
Tingues mes presencia en el Núvol

sigues noticia al formar part de una gran campanya
"enlairem nos tots junts "
en una Xarxa de persones que coneixen i volen coneixer ,
encara, mes

Oferta de Subscripció a empreses i establiments L-GITS
en municipis barris veïnats

El Núvol
El Nuvol ofereix possibilitats i es molt mes economic anunciar se
en ell que en qualsevol de les publicacions que corren i en les
que sempre se anuncien tots o una gran majoria
en les que sut una foto un texte i articles sobre les particularitats
dels territoris i els atractius dels productes, els esdeveniments i
altres atractius

●

Be es començar per

●

Art Salut Estètica i Moda
○

Assessories

○

Bars Restaurants i Terraces

○

Botigues de decoració, mobiliari i complements

○

Coses per menjar i altres productes

○

Cultura i cava de cigars

○

Flequers i Pastissers

○

Gelats iogurts i altres delicatessens

○

Immobles per vendre i lloguer

○

ONGs i organitzacions del tercer sector

●

C iniciem amb la Xarxa Comunicad'Or@

●

C hem obert moltes portes

●

D consens per compartir i comunicar + "en la terra i en
el núvol"

●

X donar les gracies als suscriptors ens demanen mes
serveis en el Nùvol

ACREDITACIONS
He cercat i cerco cada dia les gracies , gracies a persones curioses amb
especial predisposició a trobar el brillo i atractius als territoris , a
establiments, als esdeveniments i, a LES PERSONES .

La Xarxa Recol·lectt’Or comparteix noves formes de identificar i recollir
el talent, els testimonis i les experiències,

La proposta es sencilla
fem un anunci compartit en el que els comerços, empreses i autonoms poden mostrar se en el núvol,

El Nuvol ofereix possibilitats i es molt mes
economic anunciar se en ell que en
qualsevol de les publicacions que corren i
en les que sempre s'anuncien tots o una
gran majoria
en les que sut una foto un texte i articles
sobre les particularitats dels territoris i els
atractius dels productes, els esdeveniments
i altres atractius

