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#arajovesempresaris 

Com recordareu la FAJEEC –Federació d’Associacions de Joves Empresaris i Emprenedors 

de Catalunya- va presentar, en roda de premsa i en el marc de la campanya 

#arajovesempresaris  l’estudi sobre la composició dels òrgans de Govern en les institucions 

empresarials de la Societat Civil a Catalunya, doncs bé ja teniu disponible les conclusions 

del mateix  al web del JEC: 

http://www.jec-centrem.cat/noticia.asp?id=124 

Les properes activitats del JEC són: 

  Dinar: Al restaurant el  BALÍS DEL CLUB NAUTIC DE LLAVANERES, el divendres  dia 29 

de juny a les 13:00h (cal confirmació d’assistència)  

 Visita a l’empresa MENGUAL ; 18 de Juliol a les 12:00h lloc:  GRANOLLERS C/Ronçana 

12, Pol. Ind. Palou Nord -08400 -  Coordenades -2º16'47.97" E - 41º35'37.38" N (cal 

confirmació d’assistència). 

Servei  

CAFÈ AMB PASTES I RESPOSTES 

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 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. 

  ARTICLE RECOMENAT  

“El Sentit de l’humor augmenta 

la productivitat dels treballadors” 

Escrit per Iván Abreu Anaya 

Comunidad de liderazgo e 

innovación 2.0-Humanova- 

Segueix-nos a... 

 

www.jec-centrem.cat 

 

http://www.jec-centrem.cat/noticia.asp?id=124
http://humannova.org/index.php/es/articulos/rrhh/221-el-sentido-del-humor-aumenta-la-productividad-de-los-empleados
http://humannova.org/index.php/es/articulos/rrhh/221-el-sentido-del-humor-aumenta-la-productividad-de-los-empleados
http://www.jec-centrem.cat/
https://twitter.com/
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall


 

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”. 

                                                                           

 

 

 

http://www.grupofemxa.com/

