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ACTIVITATS FEBRER 2012ACTIVITATS FEBRER 2012ACTIVITATS FEBRER 2012ACTIVITATS FEBRER 2012    

    

Esmorzar d’Economia Esmorzar d’Economia Esmorzar d’Economia Esmorzar d’Economia     
    

A càrrec del Dr. Carlos MoslaresA càrrec del Dr. Carlos MoslaresA càrrec del Dr. Carlos MoslaresA càrrec del Dr. Carlos Moslares    
 

    
Al proper Esmorzar d’Economia, que habitualment fem 

cada semestre el Club de Joves Empresaris -JEC-

  conjuntament amb l’Institut Sallarès i Pla – ISP-, 

tindrem com a convidat al Dr. Carlos Moslares, 

Director del Departament d’Economia i Finances de l’ 

Institut Químic de Sarrià (IQS) i Vicedecà de la IQS 

School of Management des del 2008, entre d’altres 

càrrecs. 

 

El Sr. Moslares és Doctor en Ciències Econòmiques (1997, Florida International 

University), Màster en economia (1995, Florida International University), diplomat 

en Comerç Internacional (1992, University of Miami) i llicenciat en Ciències 

Econòmiques i Empresarials (1981, Universitat de Barcelona).  

De ben segur que els coneixements del Dr. Moslares en temes econòmics i 

internacionals tan interessants com la política monetària, la cotització de la moneda i 

les seves variables d’influència, l’especulació dels països, entre d’altres continguts, 

resultaran d’allò més apassionants en el transcurs de l’esmorzar. 

 

 

Data: dimecres, 22 de febrer de 2012 

Hora: 9:30 hores         

Lloc:  Gremi de Fabricants  (C. Sant Quirze, 30. 

Sabadell) 
 

 

 

INSCRIPCIÓ 

 

mailto:vilanova.montse@centrem.cat


 

Visita a l’empresa MOLDIPLAST, S.L.Visita a l’empresa MOLDIPLAST, S.L.Visita a l’empresa MOLDIPLAST, S.L.Visita a l’empresa MOLDIPLAST, S.L.    

El passat 1 de febrer de 2012 en el marc de les 

visites a empreses, el Club de Joves Empresaris -

JEC- va visitar l’empresa Moldiplast, SL . El seu 

administrador en  Leo, ens va explicar 

detalladament tot el referent a la seva 

organització ; sectors amb els que treballa, països 

als que exporta, facturació, com entenen la 

innovació, maquinària, organització interna, nous 

projectes,...gràcies Leo fou molt interessant ! 

 

 

 

 

 

 

            

    Nou Servei Nou Servei Nou Servei Nou Servei  

CAFÈ AMB PASTES I CAFÈ AMB PASTES I CAFÈ AMB PASTES I CAFÈ AMB PASTES I 
RESPOSTESRESPOSTESRESPOSTESRESPOSTES    

Has de prendre alguna decisió important per a la teva 
empresa, però abans voldries comentar-la amb altres 

empresaris? amb persones de confiança? 
 

Tens alguna idea que et volta pel cap i no saps si dur-la 

 

        ACTIVITATS PREVISTESACTIVITATS PREVISTESACTIVITATS PREVISTESACTIVITATS PREVISTES    

JEC POINT 2012 

Programa: 

Conferència In&Out, a 

càrrec de tres empresaris 

que explicaran quines 

mesures han aplicat a 

l’empresa, quines els hi han 

funcionat i quines no… que 

evocarà en un debat entre es 

assistents. Vine i digues la 

teva! 

Mini ExpoJEC, en què varies 

empreses disposaran d’un 

petit estand per poder donar 

a conèixer la seva activitat i 

així potenciar comercialment 

les empreses del JEC. 

TAULES DINÀMIQUES 
DE TREBALL 

Dos cops a l’any està previst 

realitzar taules rodones amb 

diferents temàtiques 

(econòmica-financera, RRHH, 

màrqueting industrial i on-

line, competitivitat, etc.), 

liderades pels Assessors del 

Centre Metal·lúrgic en les 

temàtiques esmentades 

anteriorment i per SECOT 

(Seniors para la Cooperación 

Tècnica), en què es replicarà 

el model del JEC POINT 2011, 

però amb més temps per al 

debat i amb la possibilitat 

d’assistir a diferents taules en 

la mateixa jornada. 

Us mantindrem informats! 



a terme? T’agradaria mantenir una reunió distesa per 
poder parlar d’allò que realment et preocupa, amb gent 

compromesa amb el teixit empresarial? 

Truca’ns i coordinem un dia i una hora 93.745.78.10  
Montse Vilanova 

 

El comitè del Club de Joves Empresaris, de forma 
totalment gratuïta, es posa a la vostra disposició,  
per mantenir una xerrada informal, tot prenent-vos 
un cafè, per tal de donar resposta a les vostres 
qüestions. 

 

 

 

ARTICLESARTICLESARTICLESARTICLES 

 

Nou govern i comerç 

internacional 

Article de Leo Torrecilla, Administrador 

de Moldiplast i Vicepresident del Club 

de Joves Empresaris del Centre 

Metal·lúrgic. 

 

Contacte:Contacte:Contacte:Contacte:    Col·labora:Col·labora:Col·labora:Col·labora:    SegueixSegueixSegueixSegueix----nos a...nos a...nos a...nos a...    

 
C. Tres Creus, 66 
08202 Sabadell 
 
Sra. Montse Vilanova 
vilanova.montse@centrem.es    

 Tel. 93 745 78 10

. 
      

www.jec-centrem.cat 

                                                                           
 

 

 

http://www.centrem.cat/detallpremsa.asp?mes=2&id=1527
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780#!/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall
https://twitter.com/#!/search/realtime/centreminfo
www.grupofemxa.com

