Nota de premsa

Molins de Rei, epicentre dels contactes empresarials
Desenes d’empresaris i empresàries es van donar cita el divendres 21
d’octubre al Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei. El motiu era
l’organització de la 3a Trobada de Networking Empresarial, una cita
ineludible per fer nous contactes i buscar nous col·laboradors per impulsar
projectes empresarials. L’acte va ser organitzat amb el suport de la Cambra
de Comerç de Barcelona i conduït per la periodista Maria Pau Huguet.
Per tercer any consecutiu, Molins de Rei va ser l’escenari del Networking
Empresarial que organitzen, conjuntament, l’Ajuntament de Molins de Rei i la
delegació al Baix Llobregat de la Cambra de Comerç de Barcelona. Fins a 75
representants d’empreses Molins de Rei, el Baix Llobregat i la demarcació de
Barcelona van aprofitar aquest espai de trobada per escoltar les bones
pràctiques de tres empreses que han destacat per la seva trajectòria
empresarial: Adtel Sistemas de Telecomunicación, Bella Aurora Labs i Raventós
i Blanc.
L’acte va ser conduit per la presentadora i periodista, Maria Pau Huguet, qui
després d’escoltar les intervencions del regidor d’Empresa, Marcel Marín, i del
president de la delegació de la Cambra de Comerç, Carles Guilera, va moderar
la taula rodona amb els empresaris. L’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon
Casals, va ser el responsable de cloure la part expositiva, assegurant que
“Molins de Rei ha creat un ambient de bona relació entre l’Ajuntament i les
empreses, com demostren les dades de reducció d’atur i de supervivència
d’empreses”. I és que, com va recordar l’alcalde, Molins de Rei és el municipi
de més de 20.000 habitants que més ha reduït l’atur a Catalunya en els darrers
anys, així com el municipi en el que les empreses que han passat pel servei
d’assessorament municipal registren un índex de supervivència més alt al cap de
tres anys. Casals va incidir en aquesta idea afirmant que “l’Ajuntament de
Molins de Rei inverteix en l’àmbit privat per afavorir la creació de forma
continuada de més i millors llocs de treball”.
Finalment, els assistents van poder ampliar la xarxa de contactes, proveïdors,
clients i col·laboradors gràcies a la sessió de networking.
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