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ACTIVITATS PREVISTES PER A 2012ACTIVITATS PREVISTES PER A 2012ACTIVITATS PREVISTES PER A 2012ACTIVITATS PREVISTES PER A 2012    

    
Visites a EmpresesVisites a EmpresesVisites a EmpresesVisites a Empreses    
    

MOLDIPLAST, S.L.MOLDIPLAST, S.L.MOLDIPLAST, S.L.MOLDIPLAST, S.L.    
    

Per a estrenar el 2012, en el marc de les visites a 

empreses, en Leo Torrecilla  ens convida a visitar la 

seva empresa: MOLDIPLAST, S.L. que dedica més de 

200.000€ a  l’any en inversió i disposa d’un parc de 

maquinària  modern i dotat dels darrers avenços en 

injecció de plàstic. 

 

Vols venir a veure-la? Tan sols confirma  la teva 

assistència i ens veiem a Moldiplast! 

 

Data: dimecres, 1 de febrer de 2012 

Hora: 13:30 hores         

Lloc:  c. Empordà, 39 – P.I. Casa blanques  

          (Sant Quirze del Vallès) 

 

INSCRIPCIÓ 

 

Espai de TrobadaEspai de TrobadaEspai de TrobadaEspai de Trobada    

Reserva’t l’agenda,Reserva’t l’agenda,Reserva’t l’agenda,Reserva’t l’agenda,    el dia 25 d’abril, tens una cita:el dia 25 d’abril, tens una cita:el dia 25 d’abril, tens una cita:el dia 25 d’abril, tens una cita:    

JEC POINT 2012JEC POINT 2012JEC POINT 2012JEC POINT 2012    

Programa: 

16:00h-17:00h Experiència  In&Out, que et 

semblaria escoltar alguns empresaris membres 

del JEC  explicant quines han estat les mesures 

que han aplicat a la seva empresa i han 

estat  exitoses? I perquè no conèixer també 

que han fet que no els hi ha funcionat? Al 

finalitzar s’obrirà un debat entre els assistents. 

Vine i digui-hi la teva! 

 
TAULES TEMÀTIQUESTAULES TEMÀTIQUESTAULES TEMÀTIQUESTAULES TEMÀTIQUES    

DE TREBALLDE TREBALLDE TREBALLDE TREBALL    
 

Dos cops a l’any – maig i 

novembre -us convidarem a 

participar a les  taules 

rodones del JEC, en les 

que  treballarem  diferents 

temàtiques (econòmica-

financera, RRHH, marketing 

industrial i on-line, 

competitivitat, etc.) amb 

prou temps per el debat i 

l’intercanvi d’experiències. 

Podreu participar en més 

d’una taula en el transcurs 

de la mateixa jornada. 

mailto:vilanova.montse@centrem.cat


17:00-18:00h Mini ExpoJEC, vols donar a 

conèixer la teva empresa entre tots els 

membres del JEC? El Centre Metal·lúrgic 

t’ofereix un espai per exposar els teus 

productes i/o serveis i tenir la oportunitat 

d’explicar com treballes als socis del JEC. 

18:00-18:30h Aperitiu a la fresca. 

Lloc:  Casa Guasch (C. Indústria, 16. Sabadell)    

Inscripcions a partir del març 

    

Nou ServeiNou ServeiNou ServeiNou Servei    

CAFÈ AMB PASTES I CAFÈ AMB PASTES I CAFÈ AMB PASTES I CAFÈ AMB PASTES I RRRRESPOSTESESPOSTESESPOSTESESPOSTES    

Has de prendre alguna decisió important per 

al 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? 

El comitè del Club de Joves Empresaris es 

posa a la vostre disposició, per mantenir una 

xerrada informal, tot prenent-vos un cafè. 

Pots veure qui forma part del Comitè i quines 

són les seves empreses al web del JEC: 

 

http://www.jec-centrem.cat/quisom.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja saps en quina  
vols participar? 

 
Seguirem informant ! 

 

VídeosVídeosVídeosVídeos    

 

Where good idees come 

from by Steven Johnson 

 

Sala i Martín 
“Això és insuportable” 

 

 

Llocs interessants...Llocs interessants...Llocs interessants...Llocs interessants...    

 

http://leotorrecilla.blogspot.com 

http://educircuns.blogspot.com 

www.centrem.cat 

www.jec-centem.cat 

http://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU
http://www.vilaweb.cat/noticia/3968206/20120105/sala-martin-aixo-insuportable.html


 

Contacte:Contacte:Contacte:Contacte:    Col·labora:Col·labora:Col·labora:Col·labora:    SegueixSegueixSegueixSegueix----nosnosnosnos............    

 

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

    Tel. 93 745 78 10 
 

www.jec-centrem.cat 
www.centrem.cat 

                 

.  

 witter: @centreminfo  

   acebook: centre metal·lúrgic  

 

 

 

 

 

http://es-es.facebook.com/pages/centre-metall%C3%BArgic/192290734147780#!/pages/centre-metall%C3%BArgic/192290734147780?sk=wall
https://twitter.com/#!/search/realtime/centreminfo
http://www.grupofemxa.com/
https://twitter.com/#!/search/realtime/centreminfo
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall

