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ESMORZAR DE FORQUILLA 

NOSTRES ALCALDES

 
 
Benvolgut senyor, 
 
 
Mitjançat aquesta carta L´Agrupació d´Industrials del Baix Vall
de Forquilla que es celebrarà el proper 
Can Prat, s/n, Pol. Ind. Can Prat 
 
A l'acte comptarem amb la presència dels Srs. Alcaldes del nostre 
-Sr Alcalde Josep Monràs, Mollet del Vallès
-Sr Alcalde Marc Candela, Martorelles
-Sra Alcaldessa Montserrat Sanmartí, Sant Fost de Campsentelles
-Sr Alcalde Antoni Guil, Montmeló
-Sr Alcalde Jose A. Montero, Montornès
-Sr Alcalde Sergi Mingote, Parets del Vallès
 
En aquest esdeveniment, a més de promoure la trobada d'empresaris i alcaldes dels 
municipis del territori, creiem que és d'interès oferir iniciatives d'innovació i de serveis de 
tecnologia que la població reclama cada vegada amb 
 
 
Amb aquest objectiu, contarem amb la
d'iniciatives orientades als municipis. 
 
 
 

 9:30 a 9:45 TECNOLOGIA 
GENTIC y CEO de Sintelec
 
La Comissió Europea vol promoure la connectivitat wifi per als ciutadans i 
transeünts en espais públics com parcs, places, edificis oficials, biblioteques, 
centres de salut i museus de 

 
 

 9:45 a 10:00 INNOVACIÓ I CREATIVITAT
càrrec de Patricia Gonzalez, CEO de Monday Barcelona (Innovation Lab)
d´ innovació amb la Tercera Edat i joves marginats. 
 
 

 10:00 a 11:00 Esmorzar de Forquilla
tant, dos Sr. Alcaldes per taula, celebrar
del seu municipi per tractar aquells temes que puguin interessar a empresaris i a 
l´Ajuntament.  
   

                  Patrocina:   

26 Sant Fost de Campsentelles, t. 93 544 01 80 aibv@aibv.org

ESMORZAR DE FORQUILLA AMB ELS 

NOSTRES ALCALDES 

Sant Fost de Campsentelles, 26 de febrer de 2018

L´Agrupació d´Industrials del Baix Vallès el convida
que es celebrarà el proper 23 de març de 2018 al Restaurant Can Prat, a

Can Prat, s/n, Pol. Ind. Can Prat de Mollet del Vallès, de 9:30 a 11:00h. 

amb la presència dels Srs. Alcaldes del nostre àmbit: 
Sr Alcalde Josep Monràs, Mollet del Vallès 
Sr Alcalde Marc Candela, Martorelles 
Sra Alcaldessa Montserrat Sanmartí, Sant Fost de Campsentelles 
Sr Alcalde Antoni Guil, Montmeló 
Sr Alcalde Jose A. Montero, Montornès del Vallès 

ingote, Parets del Vallès 

En aquest esdeveniment, a més de promoure la trobada d'empresaris i alcaldes dels 
municipis del territori, creiem que és d'interès oferir iniciatives d'innovació i de serveis de 
tecnologia que la població reclama cada vegada amb més intensitat.  

Amb aquest objectiu, contarem amb la intervenció de dues curtes presentacions 
d'iniciatives orientades als municipis.  

TECNOLOGIA WIFI4EU a càrrec del Sr. Albert Cortada, President de 
GENTIC y CEO de Sintelec: 

Europea vol promoure la connectivitat wifi per als ciutadans i 
transeünts en espais públics com parcs, places, edificis oficials, biblioteques, 
centres de salut i museus de tota Europa a través de WiFi4EU.  

INNOVACIÓ I CREATIVITAT  aplicades als serveis municipals. 
Patricia Gonzalez, CEO de Monday Barcelona (Innovation Lab)

d´ innovació amb la Tercera Edat i joves marginats.  

Esmorzar de Forquilla : els Srs. Alcaldes repartits en tres taules, per 
Sr. Alcaldes per taula, celebraran el col•loqui habitual amb els empresaris 

del seu municipi per tractar aquells temes que puguin interessar a empresaris i a 

aibv@aibv.org www.aibv.es 
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Moltes gràcies  
 
 
Joan Moretó  
President de l'Agrupació d'Industrials del 

 
  
 
Estem convençuts que la reunió serà profitosa per tots. Confiant en la seva assistènc
quedem a la seva disposició.

 
Preguem la seva confirmació abans del 
 

 

 

 

Data: Divendres, 23 de Març

Hora: 09.30h a 11:00h. 

Lloc: Restaurant Can Prat, av. de Can Prat, s/n, Pol. Ind. Can Prat de Mollet del Vallès

Esmorzar gratuït: confirmació

                  Patrocina:   

26 Sant Fost de Campsentelles, t. 93 544 01 80 aibv@aibv.org

President de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès 

Estem convençuts que la reunió serà profitosa per tots. Confiant en la seva assistènc
quedem a la seva disposició. 

 
 

Preguem la seva confirmació abans del 16 de març. Aforament limitat. 

 

Març de 2018. 

Restaurant Can Prat, av. de Can Prat, s/n, Pol. Ind. Can Prat de Mollet del Vallès

confirmació per e-mail: aibv@aibv.org  o al telèfon 93 544 01 80. 

aibv@aibv.org www.aibv.es 

 

Estem convençuts que la reunió serà profitosa per tots. Confiant en la seva assistència, 

 

 

Restaurant Can Prat, av. de Can Prat, s/n, Pol. Ind. Can Prat de Mollet del Vallès 

93 544 01 80.  


