
   

 

 

El Sr. Marc Guillén, Director de Dale Carnegie Lleida, Aragó i Llevant, 

té l’honor de convidar-vos a la conferència 

“Els bons líders fan grans preguntes” 

 

i a la presentació dels cursos de Dale Carnegie per a directius líders: 

Dale Carnegie en Comunicació Eficaç y Relacions Humanes /  

Estratègies per a l’Èxit Quarta Edició i  

Dale Carnegie en Lideratge i Direcció d’Equips Primera Edició 

  

L’acte tindrà lloc el dijous 14 d’abril de 2016, a les 19.00 h, 

a la seu social del Raimat Golf Club. 

C/ Afores, s/n · 25111 Raimat (Lleida)  

  

PROGRAMA 
 
19:00 h    Recepció dels assistents. 
 
19:10 h    Presentació a càrrec Sra. María José Martínez. 
 
19:20 h    Conferència “Els bons líders fan grans preguntes”, a càrrec del Sr. Marc Guillén. 

19:40 h    Taula Rodona “Aplicació dels principis de Dale Carnegie”, a càrrec de la Sra. Bea 

                 Obis, Sra. Marta Cervós, Sra. Jose Vallejo i Sr. José Antonio Garcia Barranco.  

20:00 h    Presentació del programa de Dale Carnegie de Lideratge i Direcció d’Equips, 

                 a càrrec de la Sra. Alicia Yufera. 

20:20 h    Sorteig de 2 cursos de golf i una col·lecció de llibres de Dale Carnegie. 

20:25h     Fotografia dels graduats de Dale Carnegie i els socis del Raimat Golf Club. 
 
20:30 h    Còctel final de networking directiu.  



 

 

Marc Guillén 

 

Nascut al Pirineu lleidatà és enginyer tècnic 

d’Obres Públiques (UPC) i PDD per IESE 

Universitat de Navarra. 

 

De caràcter genuïnament emprenedor, ha 

dedicat tota la seva trajectòria professional a 

dirigir des de la localitat de Sort (Pallars 

Sobirà) el seu propi despatx d’enginyeria. 

 

Trainer certificat en Dale Carnegie de 

Relacions Humanes i Comunicació Eficaç. 

 

Actualment, impulsa l’escola de Relacions 

Humanes de Lleida, un projecte que té per 

objectiu formar la nova generació dels 

millors directius líders de Lleida.  

 

 

María José Martínez  

Lleidatana, casada i mare de dos fills, el 

Jordi i el Sergi.  

Les seves dues passions laborals: Agent de 

la propietat immobiliària des de 1997. El 

2011 va obtenir el registre i la titulació 

d’agent immobiliari de la Generalitat de 

Catalunya. Exerceix la seva activitat a 

Assessors Comes & Martinez; Trainer 

certificat a Dale Carnegie de comunicació 

eficaç i relacions humanes (DCC), i de 

presentacions d’alt impacte (PAI).   

“Hi ha un dia, que coneixes una persona i 
tota la teva vida canvia. Hi ha un dia en les 
nostres vides personals i professionals que 
marquen el rumb de qui som i on estem 
avui! En el futur, qui vols ser. On vols estar. 
Amb qui vols estar. La resposta és personal 
i intransferible, T’animo que practiquis els 
principis de: millorar les relacions, guanyar 
cooperació i demostrar lideratge per seguir i 
aconseguir-ho. 



 

  

Alicia Yúfera 

Nascuda a Barcelona, casada i amb dues 
filles, és Llicenciada en Ciències 
Econòmiques i Empresarials per la 
Universitat Central de Barcelona, Master en 
Direcció Comercial per  EADA i PADE pel  
IESE. Durant més de 25 anys ha ocupat 
llocs directius en empreses en diferents 
sectors, tant de l'entorn sanitari com 
d'assegurances, productes de consum i 
empreses de serveis. Ha desenvolupat la 
seva carrera en empreses com  Gallina 
Blanca, Henkel Ibèrica i Sanitas, entre 
altres. Així mateix, va ser  “Head hunter “ 
durant 3 anys amb Heidrick & Struggles. 

Des de 2011 és consellera i assessora 
d'empreses, alhora que Trainer en Dale 
Carnegie. És Trainer Certificada dels 
programes Dale Carnegie de Comunicació 
Eficaç i Relacions Humanes, Dale Carnegie 
de Presentacions d'Alt Impacte i Dale 
Carnegie de Lideratge. 

 

  

  

 

 

  

Inscripció 

 
 


