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El traspàs de Presidència del Daniel Casadesús 

a l’Alicia Bosch. 

  

 
... I quatre anys més tard .. el traspàs de l’Alicia 

Bosch Cap al Leo Torrecilla 

Alicia Bosch i Palma 

Presidenta del JEC 

Una parada ,…. I seguim 

Començava l’any 2009, quan en Daniel Casadesús, em passava el testimoni de presidir el 
JEC, el nostre Club de Joves Empresaris del Centre Metal·lúrgic. I tal i com li vaig dir fa 
pocs dies, en el darrer Comitè Executiu, em va fer un dels millors regals que, fóra de 
l’àmbit personal he pogut tenir mai. Els inicis, com sempre, son la part més desagraïda, 
més anònima i més difícil perquè es tracta de començar de zero. Així va ser en la seva 
presidència, per això el meu primer agraïment per la tasca de posar-s’hi, i començar a fer 
rodar un projecte que naixia l’any 2005 en el si de la Junta del CM. 

I seguim, perquè tot pot tenir un principi, però sense voluntat de continuïtat els 
projectes s’aturen, i aquí va ser clau la cohesió del Comitè del Jec, qui amb el seu 
compromís i aportació de tots els seus membres, va ser capaç d’anar organitzant, 

  



  

  

  

 
  

  

 
  

  

  

consolidant i avançant en totes i cadascuna de les diferents activitats que es porten a 
terme a l’any. Sens dubte, la fidelització del JEC POINT, com a acte central del JEC, ha 
estat un punt d’inflexió en el contingut d’activitats del nostre Club, junt amb el nombre 
de membres que no ha parat de créixer.A vosaltres, Daniel, Eduard, Alex, Xavier, Arnau, 
Eva, Leo, Joan, aquest segon agraïment especial, per la vostra participació, aportació 
personal, generositat, i saber compartir que han permès fer certa la màxima de que 
treballar en equip, és garantia d’èxit. 

I seguim, perquè els projectes, sense idees, quedarien en un no res si no hi afegíssim la 
participació i implicació dels membres del Jec, dels quasi 120 membres que ja suma el 
Club. A tots i cadascun de vosaltres les gràcies per participar, ja sigui de forma puntual 
com de forma habitual, com a col·laboradors o com a participants, en les diferents 
activitats del JEC. Aquí permeteu-me que agraeixi doblement aquesta participació, doncs 
en uns moments on les nostres empreses requereixen de les màximes energies i 
dedicació, qualsevol activitat que requereixi deixar de banda, durant unes hores, la 
gestió de les nostres empreses, mereix tot el seu reconeixement. 

I seguim, perquè les associacions o entitats formades per persones, requereixen sempre 
d’altre tipus de suports, que potser no són tan evidents però sí que són del tot 
necessaris i imprescindibles. D’una banda,  la presidència del Centre Metal·lúrgic sempre 
ha apostat clarament per donar suport al JEC, així va ser en els seus inicis amb el Ramón 
Alberich, i ha continuat amb Sofía Gabarró, qui de forma especial i continua no ha deixat 
mai de donar a conèixer i recolzar al JEC. I d’altra, al Gabriel Torras com a Director 
General i permeteu-me que de forma especial a la Montse Vilanova, per la seva 
professionalitat, continua col·laboració i permanent il·lusió que han fet la feina molt 
fàcil. A tots plegats un agraïment molt personal. 

I  per què ara una parada?, doncs perquè hem de seguir avançant, evolucionant, i 
aportant. I d’acord amb el que ens vàrem fixar de forma interna l’any 2009, 4 són els 
anys que com a màxim ha de tenir una mateixa presidència. Així que totes aquestes 
paraules tenen com a finalitat expressar el meu darrer agraïment per la persona que 



 

 

presidirà els propers 2 anys el JEC, en Leo Torrecilla, de l’empresa MOLDIPLAST, membre 
actual del Comitè del JEC, i de la Junta del Centre Metal·lúrgic. Estic convençuda que la 
seva vàlua personal i professional aportaran moltes coses positives perquè el JEC 
segueixi el seu camí de creixement. 

Acaba l’any, i el curs, acaba un exercici i acaba també un mandat. Però com deia en 
l’encapçalament, això és només una parada…. I seguim !. Una abraçada per tots i 
cadascú de vosaltres que heu contribuït d’una o altra manera a que el JEC sigui una 
ferma realitat 

Bon Nadal  

Alícia Bosch Palma 

 

 


