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NEWS  

TAULES DE 

TREBALL 

 

Recordeu les taules de treball del JECPOINT? I que alguns de 
vosaltres vareu sol.licitar que les tornéssim a fer per tenir més 
temps i poder aprofundir en els temes treballats ?   

Doncs ja les tenim a punt. 
 

TAULA DE MARKETING ONLINE 
TAULA DE NOUS PRODUCTES, SERVEIS I MERCATS.  

Reserveu a les vostres agendes  el 8 de novembre de  12:00h a 
14:00h.  

Desprès us oferirem un  brunch  
Us agrairíem  que ens indiquéssiu en quina taula estaríeu interessats 

en  participar i així poder organitzar-les de manera més efectives. 

 

EL JEC VISITA A MECMAN 

El proper 29 de novembre MECMAN rebrà als Joves 

Empresaris del Centre Metal·lúrgic a les seves instal·lacions. 

Mecman Industrial, és una  empresa moderna dotada d’unes 

instal·lacions amb maquinaria  con maquinaria de última 

tecnologia i un equip humà, experimentat, polivalent capaç 

d’afrontar qualsevol repte professional. Mecman  engloba 

diferents serveis per  poder atendre a les demandes 

dels  seus  clientes.  

Confirma la teva assistència trucant-nos o envaint un mail a 

vilanova.montse@centrem.es 

 

RESUM DE L’ESORZAR 
ECONÒMIC AMB EL Sr. Antoni 

Fernàndez Teixidó. 

A l’Espai Movento de Sabadell, va tenir lloc  un 
esmorzar econòmic  amb el Sr. Antoni Fernández 
Teixidó, Diputat del Parlament de Catalunya  i 
President de la Comissió Parlamentaria 
d’Economia organitzat pel Club de Joves 
Empresaris del Centre Metal·lúrgic i l’ISP Joves 
Empresaris Tèxtils del Gremi de Fabricants. 

En l’acta, que fou presidit per la Sra. Alicia 
Bosch, presidenta del Club de Joves Empresaris 
del Centre Metal•lúrgic, la Sra. Sofia Gabarró 
Presidenta del Centre Metal·lúrgics  i el Sr. Blai 
Costa, president de l’ISP, es va exposar de la mà 
del Sr. Fernàndez Teixidó, la situació econòmica i 
política del país. Es van tractar temes tant 
importants per a les empreses com el 
finançament, del que en va dir que “la manca de 
finançament és una xacra per a les pimes”, de  la 
recapitalització de les entitats bancàries, del 
rescat espanyol,  de la necessitat de reformar 
l’administració i el model sanitari, entre altres 
temes. 
En acabar l’explicació es va obrir un torn de 
preguntes en el que cada u dels assistents varen 
posar sobre la taula diverses qüestions com la 
pressió fiscal, el impost sobre el patrimoni, 
successions i donacions, així com  el paper de 
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les patronals davant l’escenari actual, i el marge 
d’actuació de la Generalitat en matèria 
d’educació, sanitària i laboral. 

 

Més imatges 

Us recomanem les següents pàgines 
web i  Facebook 

 

www.esic.es 

 
www.facebook.com/F.Mengual 

 
 
www.facebook.com/dicomol.soclim 

 
 

Contacte:  Col·labora:           Nota: 

 

C. Tres Creus, 66 

08202 Sabadell 

 

Sra. Montse Vilanova  

Tel. 93 745 78 10 

 

 

. 

Si no vols rebre aquests missatges de correu 

electrònic, respon a aquest correu i  a 

l’assumpte  escriu “ cancel·lar subscripció al JEC”. 

                                                                           

 

  

SHOWROOM  D’EMPRESES DE RECUBRIMENTS METÀLICS 
 

 

Amb  motiu de la incorporació de AIAS –Asociación de Industriales de 
Acabados de Superficies- al Centre Metal·lúrgic i per donar a conèixer  

l’activitat dels seus associats, tindrà lloc una exposició de diverses empreses 
del sector de TRACTAMENT I REVESTIMENT DE METALLS I PLASTICS.  
 

AIAS convida als socis del Centre a visitar aquesta exposició, en la que s’hi 
comptaran més de 20 empreses del sector. 

 
 

DATA: Dijous 25 d’octubre de 2012 
Horari: a partir de les 17:30h 

Lloc: casa Guasch (C/ Indústria, 16. 08202 Sabadell) 
 

 

 
Si voleu venir a conèixer les empreses associades a AIAS, 

confirma la teva assistència  aquí   i  per accedir al llistat 

d’expositors aquí . 
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