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· ARA
«L'independentisme obté la majoria absoluta a la Cambra de Comerç»

   

Si no podeu veure aquest mail correctament feu click aquí
 

Què·De·Nou núm. 3.052
 Dijous 9 de maig de 2019

 

La notícia destacada

 
· VIA EMPRESA
«Només tres de cada 10 becaris aconsegueixen un contracte a
l'empresa»

   
 

L'empresa del dia
 

 
FEGP Formació

 

  
5 estratègies de
màrqueting digital per
vendre

 Data d’inici: 15 de maig 
 Més informació

  
Eines google per treballar
en equip de manera
integrada        

 Data d’inici: 16 de maig 
 Més informació

  
Power Point · Disseny de
presentacions

 Data d’inici: 21 de maig 
 Més informació

  
Consulteu l'enllaç per a més
informació

· EL PERIÓDICO
«El TJUE veu il·legal el càlcul de la pensió dels empleats a temps
parcial per discriminació de la dona»

  

· ARA
«Foment demana una moratòria pel registre horari»

  

· CINCO DÍAS
«Menos del 25% de los trabajadores ha logrado su propósito
profesional»

  

· EXPANSIÓN
«La entrada de turistas sube un 3,7% hasta marzo y sus gastos,
un 4,1%»

  

· EL ECONOMISTA
«La inflación y la previsión de subida impositiva atenúan el alza
de salarios»

  

· EUROPAPRESS
«El Ibex 35 cierra con un tímido descenso (-0,09%) y recupera la
cota de los 9.200 puntos»

   

    

El Clip...
  

«Un està enamorat quan s'adona que l'altra persona és única.» Jorge Luis Borges

 

Va d'Empresa

Escura estrena ampliació de les instal·lacions de Calafell

 

 Escura Tarragona, abans GrupVandellòs,
estrena l'ampliació de les seves oficines a
Calafell, que estaran operatives a partir de
demà, 10 de maig, data en què se celebra la
seva inauguració. L'objectiu principal de
l'ampliació és millorar la qualitat del servei
que el despatx ofereix als seus clients
després del sòlid creixement que
experimenta la firma Escura. La integració
de GrupVandellòs i Escura a principis de
2018 va suposar la configuració d'un dels
principals despatxos d'advocats i

 
L'agenda de la
FEGP

  
Presentació oberta

 Índex FEGP de
Competitivitat a les
comarques de Catalunya

  
· Data: dilluns 13 de maig
· 10h · Foment del Treball ·
Barcelona

 > Confirmar assistència
  

· Data: dimarts 14 de maig
· 9h30 (a 10h45) · Centre
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economistes a Catalunya, tant per cobertura
territorial com per especialitats de serveis
prestats a empreses.

 
>> Veure notícies d'empresa

  
 

Àgora · Vilafranca del
Penedès

 > Confirmar assistència
  

· Data: dimarts 14 de maig
· 12h00 (a 13h00) · FEGP ·
El Vendrell

 > Confirmar assistència
  

· Data: dimarts 14 de maig
· Hora: 15h30 (a 16h30) ·
FEGP · Vilanova i la Geltrú

 > Confirmar assistència
  

>> Consulteu tota
l'agenda de la FEGP a
l'enllaç.

 

>> Vegeu tarifes per a la contractació d’insercions publicitàries exclusives per als socis de la FEGP
 

 
Tots els dies, a primera hora del matí, la FEGP us envia aquest resum de titulars de notícies d'economia exclusivament a les empreses
associades. 

  
Si preferiu que no us l'enviem només heu de retornar aquest mateix missatge tot indicant a l'assumpte (subject) la paraula "BAIXA"
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