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Piulades sobre les I Jornades d'economia al Montsià (25, 26 i 27/10/2012)
Aquí teniu el vídeo de presentació de Marc Borrell, director Borsub International, per a les
#jornadeseconomia http://t.co/Xeq66R0C
@MontsiActiu @surtdecasa #jornadeseconomia ens allunyarem de convencionalismes! Remourem
consciencies! @annafrisach
RT @MontsiActiu: Desitjant que arribi el moment d'escoltar a les dones empresàries a les
#jornadeseconomia. Amb @asuncolom @surtdecasa http://t.co/kPoARdFK
Vídeo del Joan Antoni Melé a l'auditori de Barcelona. Que ens dirà dissabte? #jornadeseconomia #27oct
http://t.co/kfMAeGTL
Us passem el vídeo que hem preparat per a la InteliCiència Col·lectiva #jornadeseconomia #27oct
http://t.co/pYA1bfKk
RT @MontsiActiu: Us passem el vídeo que hem preparat per a la InteliCiència Col·lectiva
#jornadeseconomia #27oct http://t.co/pYA1bfKk
RT @MontsiActiu: El dia 26 a les #jornadeseconomia tindrem a Mateo Hernando parlant de cooperació
pública-privada http://t.co/pjcAkY4B
RT @montsiactiu: El dia 26 a les #jornadeseconomia tindrem a Mateo Hernando parlant de cooperació
pública-privada http://t.co/RcL37JZp
@oriolferrepons stos dies fes un lloc a casa x a @miquel_rius i @santicoach q ls #jornadeseconomia d
@MontsiActiu els ocupa moltes hores!!
Dissabte a La Ràpita hi ha una important jornada amb Arcadi Oliveres i a Natxo Tarrés
#jornadeseconomia #27oct http://t.co/01n1QvMP
RT @5doctubre: Dissabte a La Ràpita hi ha una important jornada amb Arcadi Oliveres i a Natxo Tarrés
#jornadeseconomia #27oct http://t.co/01n1QvMP
Aquest dissabte cita important al Delta de l'Ebre amb Arcadi Oliveres i a Natxo Tarrés a la
#jornadeseconomia #27oct http://t.co/3VCVYquP
RT @5doctubre: Dissabte a La Ràpita hi ha una important jornada amb Arcadi Oliveres i a Natxo Tarrés
#jornadeseconomia #27oct http://t.co/01n1QvMP
RT @IDEAJOVE: Aquest dissabte cita important al Delta de l'Ebre amb Arcadi Oliveres i a Natxo Tarrés
a la #jornadeseconomia #27oct http://t.co/3VCVYquP
Amb que ens sorprendran Arcadi Oliveres i a Natxo Tarrés a la #jornadeseconomia?#27oct
http://t.co/wziVR8GP #socialmedia #coaching #Delta
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Important #jornadeseconomia amb Arcadi Oliveres, Natxo Tarrés i @santicoach al #DeltaEbre el #27oct
http://t.co/n7v7lFHA sóm #singulars?
Carrers banyats #jornadeseconomia http://t.co/ExGJPuC8
Últimes places per a la InteliCiència Col·lectiva #jornadeseconomia #27oct http://t.co/W2DlgEeE
#jornadeseconomia comencem amb una bona notícia: les exportacions catalanes pugen més d'el 7% el 1r
semestre del 2012. #internacionalització
RT @MontsiActiu: Últimes places per a la InteliCiència Col·lectiva #jornadeseconomia #27oct
http://t.co/W2DlgEeE
A les #jornadeseconomia s'està fent un mural en directe http://t.co/sTxviSFt
Comencem les #jornadeseconomia No vindràs? http://t.co/DcI54DjB
#jornadeseconomia Esther Sanchez reconeix que les AAPP són lentes. I jo dic que les empreses estem
atrapades en això.
RT @MontsiActiu: Comencem les #jornadeseconomia No vindràs? http://t.co/DcI54DjB
Inauguració institucional de la Sra. Esther Sànchez Torres, Directora @ocupaciocat #jornadeseconomia
Hem de promoure als nostres joves que marxin a l'extranger, però insitir que tornin #jornadeseconomia
Atraure talent de fora #jornadeseconomia
Comencem la jornada d'internacionalització #jornadeseconomia http://t.co/QDmHbohz
RT @MontsiActiu: Hem de promoure als nostres joves que marxin a l'extranger, però insitir que tornin
#jornadeseconomia
RT @miquel_rius: Comencem la jornada d'internacionalització #jornadeseconomia http://t.co/QDmHbohz
RT @jesusferre: Atraure talent de fora #jornadeseconomia
L'administració hem de superar l'estratègia Gollum. Parla d'entre altres coses de #opendata
#jornadeseconomia
Orientar a persones i orientar a l'empresa #jornadeseconomia
Dona per inaugurada la #jornadeseconomia la Sra. Esther Sànchez compartint taula amb el Sr. Martín, el
Sr. Romeu i el Sr. Granero
RT @MontsiActiu: Dona per inaugurada la #jornadeseconomia la Sra. Esther Sànchez compartint taula
amb el Sr. Martín, el Sr. Romeu i el Sr. Granero
RT @agusjc: RT @montsiactiu: El dia 26 a les #jornadeseconomia tindrem a Mateo Hernando parlant de
cooperació pública-privada http://t.co/RcL37JZp
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RT @angelsm: #jornadeseconomia Esther Sanchez reconeix que les AAPP són lentes. I jo dic que les
empreses estem atrapades en això.
Introducció de la sessió a càrrec de Francesc Minguell, gerent de @cambratortosa #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Dona per inaugurada la #jornadeseconomia la Sra. Esther Sànchez compartint taula
amb el Sr. Martín, el Sr. Romeu i el Sr. Granero
RT @5doctubre: Dissabte a La Ràpita hi ha una important jornada amb Arcadi Oliveres i a Natxo Tarrés
#jornadeseconomia #27oct http://t.co/01n1QvMP
RT @MontsiActiu: Inauguració institucional de la Sra. Esther Sànchez Torres, Directora @ocupaciocat
#jornadeseconomia
@MontsiActiu @magye alguns dels q hem tornat ens hem d plantejar marxar de nou... #enpropiapell
#jornadeseconomia
Segueix el programa de #jornadeseconomia a https://t.co/lw5msoZI
RT @MontsiActiu: Segueix el programa de #jornadeseconomia a https://t.co/lw5msoZI
RT @MontsiActiu: Hem de promoure als nostres joves que marxin a l'extranger, però insitir que tornin
#jornadeseconomia
Benvinguts a #jornadeseconomia i esperem els comentaris @ciancat @santicoach @5doctubre @angelsm
@jesusferre @miquel_rius @oriolferrepons
Cada mes 2 o 3 persones cauen al phishing a Tortosa comenta el sr. Minguell #jornadeseconomia
Hem de valorar les relacions comercials abans d'emprendre accions, diu Francesc Minguell a
#jornadeseconomia
L'administració hem de superar l'estratègia Gollum. Parla d'entre altres coses de #opendata
#jornadeseconomia: L... http://t.co/iHWZU71m
La @cambratortosa tenen servei de marketing digital i recolza la internacionalització de les empreses
#jornadeseconomia
RT @_opendata: L'administració hem de superar l'estratègia Gollum. Parla d'entre altres coses de
#opendata #jornadeseconomia: L... http://t.co/iHWZU71m
RT @MontsiActiu: L'administració hem de superar l'estratègia Gollum. Parla d'entre altres coses de
#opendata #jornadeseconomia
Adam Papasseit d'ACCIO vol que comencem a exportar #jornadeseconomia
RT @angelsm: Hem de valorar les relacions comercials abans d'emprendre accions, diu Francesc
Minguell a #jornadeseconomia
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Seguint, viat Twitter les interessants #jornadeseconomia organitzades per @MontsiActiu Ara parlen
d'internacionalització, ja els seguiu?
RT @angelsm: Adam Papasseit d'ACCIO vol que comencem a exportar #jornadeseconomia
Treballem amb uns marges tanta ajustats que quan es disparen els costos de logística és inviable. No?
#jornadeseconomia
RT @5doctubre: #jornadeseconomia comencem amb una bona notícia: les exportacions catalanes pugen
més d'el 7% el 1r semestre del 2012. #internacionalització
Potser avui en dia un fracàs et pot fer tancar portes. #jornadeseconomia
Gràcies al nostre públic de les #jornadeseconomia Avui parlem de la Internacionalització: El nostre
mercat és el món http://t.co/1rWb25OP
Trobar la diferenciació del nostre producte per exportar,la clau. Adam Papasseit #jornadeseconomia
RT @gemmapalet: Trobar la diferenciació del nostre producte per exportar,la clau. Adam Papasseit
#jornadeseconomia
#jornadeseconomia podem diferenciar el nostre producte a través de l'embalatge #Packaging i el seu
#Disseny #Internacionalització
RT @francescsoler: Seguint, viat Twitter les interessants #jornadeseconomia organitzades per
@MontsiActiu Ara parlen d'internacionalització, ja els seguiu?
RT @MontsiActiu: Gràcies al nostre públic de les #jornadeseconomia Avui parlem de la
Internacionalització: El nostre mercat és el món http://t.co/1rWb25OP
Amb Adam Papasseit, cap de programa d'inici a l'exportació d' @acc1o #jornadeseconomia
http://t.co/AYZNSt2I
RT @MontsiActiu: Gràcies al nostre públic de les #jornadeseconomia Avui parlem de la
Internacionalització: El nostre mercat és el món http://t.co/1rWb25OP
Segont ponent que nomena la tasca de marketing digital a les #jornadeseconomia #impressionat
RT @MontsiActiu: Amb Adam Papasseit, cap de programa d'inici a l'exportació d' @acc1o
#jornadeseconomia http://t.co/AYZNSt2I
RT @MontsiActiu: Amb Adam Papasseit, cap de programa d'inici a l'exportació d' @acc1o
#jornadeseconomia http://t.co/AYZNSt2I
RT @gemmapalet: Trobar la diferenciació del nostre producte per exportar,la clau. Adam Papasseit
#jornadeseconomia
@acc1o. No confonguem inversió amb despesa! Per exportar cal planificar, diferenciar i no tenir pressa.
#jornadeseconomia
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@ACC1O fa una tasca molt bona per internacionalitzar la nostra empresa i ho està explicant a les
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: @ACC1O fa una tasca molt bona per internacionalitzar la nostra empresa i ho està
explicant a les #jornadeseconomia
Et posarem una tècnic a la teva empresa per ajudar-te a exportar cc @ACC1O #jornadeseconomia
Aquest programa que presenta ACCIO és del tot engrescador. I ara enfocat en missions europees.
#jornadeseconomia
ACCIO ofereix um servei de Mentoring #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Gràcies al nostre públic de les #jornadeseconomia Avui parlem de la
Internacionalització: El nostre mercat és el món http://t.co/1rWb25OP
Avui comencen les Jornades d'economia al Montsià, a Sant Carles de la Ràpita. Duraran fins diumenge!
#Jornadeseconomia #Montsià
RT @upfoil: Avui comencen les Jornades d'economia al Montsià, a Sant Carles de la Ràpita. Duraran fins
diumenge! #Jornadeseconomia #Montsià
Especialitzat, no siguis com les altres empreses #jornadeseconomia
RT @upfoil: Avui comencen les Jornades d'economia al Montsià, a Sant Carles de la Ràpita. Duraran fins
diumenge! #Jornadeseconomia #Montsià
Tornem del coffe-break #jornadeseconomia http://t.co/ZhEEqxO6
Si ho fem bé rebrem uns grans beneficis diu Marc Borrell #jornadeseconomia
Ara és el moment de Marc Borrell expert en comerç internacional i propietari de http://t.co/D3w5pDCW
#jornadeseconomia http://t.co/BAg48kj8
Cada dia rebo més correus de gent jove preparada que està a l'estranger que fa contactes
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Ara és el moment de Marc Borrell expert en comerç internacional i propietari de
http://t.co/D3w5pDCW #jornadeseconomia http://t.co/BAg48kj8
Li vaig dir a la meva dona que estaríem dos anys a Xina i tornaríem #jornadeseconomia
Gran experiencia la de Marc Borrell de Borsub Internacional #jornadeseconomia
El nostre futur no està a Catalunya ni a Espanya #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Especialitzat, no siguis com les altres empreses #jornadeseconomia
Gràcies pels comentaris a #jornadeseconomia @MVaQa @magye @_opendata @francescsoler
@gemmapalet @upfoil @iconalab i a https://t.co/n9oRrgs5
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Tenim una capacitat molt bona d'improvisació, tècnica, creativa... #jornadeseconomia
RT @gemmapalet: Trobar la diferenciació del nostre producte per exportar,la clau. Adam Papasseit
#jornadeseconomia
Marc Borrell,Borsud internacional: nosaltres tenim la capacitat i som creatius,nmés ens falta l'eficiencia
organitzativa #jornadeseconomia
Marc Borrell de Borsub International motivant a l'empresari local per internacionalitzar, bonissim!
#jornadeseconomia
RT @oriolferrepons: Marc Borrell de Borsub International motivant a l'empresari local per
internacionalitzar, bonissim! #jornadeseconomia
Na Esther Sànchez diu que hem de fomentar la Cooperació Pública-Privada. Hem dedicat tota una jornada
demà sobre això demà #jornadeseconomia
Marc Borrell de http://t.co/D3w5pDCW diu que tenim una gran creativitat, comencem a creure'ns-ho!
#jornadeseconomia
Canviem el xip. Pensem que podem. LA CLAU DE L'EXIT ESTA EN COL.LABORAR Marc Borrell
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Marc Borrell de http://t.co/D3w5pDCW diu que tenim una gran creativitat, comencem
a creure'ns-ho! #jornadeseconomia
Gràcies pels comentaris a #jornadeseconomia @MVaQa @magye @_opendata @francescsoler
@gemmapalet @upfoil @iconala... http://t.co/7HDscwWx
Comencen les videoconferencies. Ara amb el Francesc Diaz a Paris. #jornadeseconomia
http://t.co/pgCBo4lc
RT @angelsm: Comencen les videoconferencies. Ara amb el Francesc Diaz a Paris. #jornadeseconomia
http://t.co/pgCBo4lc
RT @angelsm: Comencen les videoconferencies. Ara amb el Francesc Diaz a Paris. #jornadeseconomia
http://t.co/pgCBo4lc
Hem de tractar el mercat frances com si fos el catala #jornadeseconomia
Mireia Lòpez, donant pas a la videoconferència amb Centre de Promoció de Negocis d’ @ACC1O a Paris
http://t.co/MpnzctHq #jornadeseconomia
Capacitat d'adaptació. Projecte comú de tota la empresa. Perseverancia i il.lusió #jornadeseconomia
Col·laborem! diu Francesc Diaz fent #videoconferència des de Paris #jornadeseconomia Tb diu q França
és un mercat madur http://t.co/t7w1WZEu
RT @angelsm: Hem de tractar el mercat frances com si fos el catala #jornadeseconomia
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RT @MontsiActiu: Col·laborem! diu Francesc Diaz fent #videoconferència des de Paris
#jornadeseconomia Tb diu q França és un mercat madur http://t.co/t7w1WZEu
RT @upfoil: Avui comencen les Jornades d'economia al Montsià, a Sant Carles de la Ràpita. Duraran fins
diumenge! #Jornadeseconomia #Montsià
Rússia necessita tecnologia, comenta Luis des de Rússia de l'empresa Borsub Internacional
#jornadeseconomia http://t.co/uDzxudVc
RT @MontsiActiu: Rússia necessita tecnologia, comenta Luis des de Rússia de l'empresa Borsub
Internacional #jornadeseconomia http://t.co/uDzxudVc
El mural avança a les #jornadeseconomia que durarà fins dissabte a Sant Carles de la Rapita
http://t.co/3fdUUmuo
RT @MontsiActiu: El mural avança a les #jornadeseconomia que durarà fins dissabte a Sant Carles de la
Rapita http://t.co/3fdUUmuo
Hem de perdre el complexe per internacionalitzar #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Hem de perdre el complexe per internacionalitzar #jornadeseconomia
Aquest matí Adam Papasseit ha dit que hem de segmentar els nostres clients, per exemple busca gent
emprenyada #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Hem de perdre el complexe per internacionalitzar #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: La @cambratortosa tenen servei de marketing digital i recolza la internacionalització
de les empreses #jornadeseconomia
@Ignasi_DCB @MontsiActiu de ben segur! però estem preparats x internacionalitzar? Sabem el q
implica? Hi ficarem recursos? #jornadeseconomia
Aquest matí a St.Carles de la Ràpita #jornadeseconomia
Cultura de l'esforç,valentia,ganes i creure en nosaltres.Enhorabona @MontsiActiu #jornadeseconomia
excel•lents en 1indret màgic de Catalunya
RT @gemmapalet: Cultura de l'esforç,valentia,ganes i creure en nosaltres.Enhorabona @MontsiActiu
#jornadeseconomia excel•lents en 1indret màgic de Catalunya
@IvanRomeuHierro a la Inauguració de les I #JornadesEconomia de @MontsiActiu http://t.co/VvdL9I4H
Acabem la jornada de treball amb els empresaris del territori. Projectes il.lusionants, quina bona pinta!
#jornadeseconomia
RT @francescsoler: Seguint, viat Twitter les interessants #jornadeseconomia organitzades per
@MontsiActiu Ara parlen d'internacionalització, ja els seguiu?
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RT @iconalab: El nostre futur no està a Catalunya ni a Espanya #jornadeseconomia
JornadesD'Internacionalització al Montsià Molt interessant!Hem de tractar al mercat francès com si fos el
català! #jornadeseconomia @tv3cat
ObrintMercats al Montsià! París amb Francesc Diaz, en vídeo conferència #jornadeseconomia #innovació
http://t.co/99x7bhfm @ValentiJunyentcom
RT @upfoil: Avui comencen les Jornades d'economia al Montsià, a Sant Carles de la Ràpita. Duraran fins
diumenge! #Jornadeseconomia #Montsià
#jornadeseconomia ElsGransProjectes sorgeixenCompartint Idees!Avui internacionalització al Montsià
@RotaryES @jciurana @xaviertrias @ajlaseu
Internacionalització alMontsià! Tractem el mercat francès com si fos el català! Demà més
#jornadeseconomia @diariRegio7 http://t.co/Bs5SNG93
Preparats per a la sessió de cooperació amb @oriolferrepons Mateo Hernando i ADEDE
#jornadeseconomia
RT @miquel_rius: Preparats per a la sessió de cooperació amb @oriolferrepons Mateo Hernando i
ADEDE #jornadeseconomia
CPP, una oportunitat per al territori #jornadeseconomia http://t.co/DfnPBa8D
RT @miquel_rius: CPP, una oportunitat per al territori #jornadeseconomia http://t.co/DfnPBa8D
Avui us seguirem des de la feina... #jornadeseconomia
Avui Cooperació Pública-Privada a les #jornadeseconomia de @MontsiActiu amb @IvanRomeuHierro
Segon dia de les #jornadeseconomia, avui un tema molt important cooperacio publica-privada.
Comencem amb la jornada de cooperació #jornadeseconomia http://t.co/tvrZRlRb
RT @Castret: Avui Cooperació Pública-Privada a les #jornadeseconomia de @MontsiActiu amb
@IvanRomeuHierro
Tot preparat per les #jornadeseconomia avui toca La Cooperació Pública-Privada: Una oportunitat per al
territori http://t.co/ZQpKLB0G
RT @MontsiActiu: Tot preparat per les #jornadeseconomia avui toca La Cooperació Pública-Privada:
Una oportunitat per al territori http://t.co/ZQpKLB0G
RT @MontsiActiu: Tot preparat per les #jornadeseconomia avui toca La Cooperació Pública-Privada:
Una oportunitat per al territori http://t.co/ZQpKLB0G
@IvanRomeuHierro explica la feina feta per @MontsiActiu durant aquests 2 anys #jornadeseconomia
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RT @Castret: @IvanRomeuHierro explica la feina feta per @MontsiActiu durant aquests 2 anys
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Tot preparat per les #jornadeseconomia avui toca La Cooperació Pública-Privada:
Una oportunitat per al territori http://t.co/ZQpKLB0G
RT @miquel_rius: Preparats per a la sessió de cooperació amb @oriolferrepons Mateo Hernando i
ADEDE #jornadeseconomia
#jornadeseconomia comencem la segona jornada a @MontsiActiu Cooperació Pública-Privada, una
oportunitat per al territori. Som-hi!
Benvinguda, d'esquerra a dreta, Sr. Granero, Sr. Martín, Sr. Ferré, Sr. @IvanRomeuHierro
#jornadeseconomia http://t.co/060i0pLY
RT @MontsiActiu: Benvinguda, d'esquerra a dreta, Sr. Granero, Sr. Martín, Sr. Ferré, Sr.
@IvanRomeuHierro #jornadeseconomia http://t.co/060i0pLY
Benvinguts/des a #jornadeseconomia @miquel_rius @oriolferrepons @francescsoler @angelsm
@Castret @eduardrob @gemmapalet #esperemcomentaris
RT @MontsiActiu: Benvinguts/des a #jornadeseconomia @miquel_rius @oriolferrepons @francescsoler
@angelsm @Castret @eduardrob @gemmapalet #esperemcomentaris
Joan Martin Masdeu, president del CCMontsia presenta als ponents #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Benvinguts/des a #jornadeseconomia @miquel_rius @oriolferrepons @francescsoler
@angelsm @Castret @eduardrob @gemmapalet #esperemcomentaris
És el torn de Sr. Manel Ferré, president del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i Alcalde
d’Amposta #jornadeseconomia
Manel Ferré: "el model sanitari català és un model de referencia per la sanitat iberoamericana"
#jornadeseconomia
Toca un solet molt bo avui a les #jornadeseconomia , segona jornada
RT @Castret: Manel Ferré: "el model sanitari català és un model de referencia per la sanitat
iberoamericana" #jornadeseconomia
Manel Ferré: "el sector primari al #montsia es el que està més ben situat per sortir de la crisi econòmica"
#jornadeseconomia
Sr. Manel Ferré: el sector turístic és una molt bona oportunitat de la comarca del Montsià
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Sr. Manel Ferré: el sector turístic és una molt bona oportunitat de la comarca del
Montsià #jornadeseconomia
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Manel Ferré: " hem de desenvolupar el sector turístic al #montsià" #jornadeseconomia
A les #jornadeseconomia del montsia. Interessant aixo de la pantalla amb les piulades.
Sr. Manel Ferré: Perquè un projecte es faci realitat primer s'ha de somniar #jornadeseconomia
RT @rafapuente: A les #jornadeseconomia del montsia. Interessant aixo de la pantalla amb les piulades.
@MIDIT2020 i IDETSA presents a les #jornadeseconomia de @MontsiActiu. Parlem de la cooperacio
publico-privada!
Manel Ferré: "el #montsia ha de demanar el q li pertoca a nivell d'infraestructres x poder desenvolupar l
sector turístic" #jornadeseconomia
RT @MIDIT2020: @MIDIT2020 i IDETSA presents a les #jornadeseconomia de @MontsiActiu. Parlem
de la cooperacio publico-privada!
RT @MontsiActiu: Sr. Manel Ferré: Perquè un projecte es faci realitat primer s'ha de somniar
#jornadeseconomia
Manel Ferré: "hem de treure rendiment al territori" #jornadeseconomia
#jornadeseconomia
Oriol Ferré: " @MontsiActiu ha de permetre una cooperació público-privada efectiva" #jornadeseconomia
El factor clau de la cooperació Pública-Privada és la confiança comenta @oriolferrepons
#jornadeseconomia
Oriol Ferré: "la confiança és la clau" #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: El factor clau de la cooperació Pública-Privada és la confiança comenta
@oriolferrepons #jornadeseconomia
Ha introduït la sessió @oriolferrepons, director del projecte Montsià Actiu http://t.co/wtKlPi6E
#jornadeseconomia
La visió des del sector públic, a càrrec de Mateo Hernando d' @ocupaciocat http://t.co/z3OgFBfC a les
#jornadeseconomia
Mateo Hernando: "les decisions preses pels organismes globals tenen impactes locals" #jornadeseconomia
Va @LoBaSa1 que d'aqui un rato me paso per la paradeta de les #jornadeseconomia al Pavello Firal de
#LaRàpita
RT @Castret: Mateo Hernando: "les decisions preses pels organismes globals tenen impactes locals"
#jornadeseconomia
#jornadeseconomia Mateo Hernando: s'està produïnt una reconfiguació de l'espai local,proximitat
empresarial, inversió de tendència econòmica
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Mateo Hernando: "la gran part de la economia es desenvolupa en un marc local" #jornadeseconomia
RT @gemmapalet: #jornadeseconomia Mateo Hernando: s'està produïnt una reconfiguació de l'espai
local,proximitat empresarial, inversió de tendència econòmica
#jornadeseconomia Idea q es repeteix des d'ahir: font important de creació de llocs de treball es fa en
pimes de menys de 25 treballadors
RT @Castret: Mateo Hernando: "la gran part de la economia es desenvolupa en un marc local"
#jornadeseconomia
RT @gemmapalet: #jornadeseconomia Idea q es repeteix des d'ahir: font important de creació de llocs de
treball es fa en pimes de menys de 25 treballadors
Mateo Hernando: "tots els territoris tenen recursos que poden generar riquesa si el sector públic i privat
col.laboren" #jornadeseconomia
Mateo Hernando: "hem de saber on anem" #jornadeseconomia
RT @Castret: Mateo Hernando: "hem de saber on anem" #jornadeseconomia
Tenemos que tener el cuenta el tejido productivo, formación de las personas y la atracción y
mantenimiento del talento #jornadeseconomia
Mateo Hernando: "tenim un gran problema amb la formació en aquest país" #jornadeseconomia
RT @Castret: Mateo Hernando: "tenim un gran problema amb la formació en aquest país"
#jornadeseconomia
Mateo Hernando: "és molt importat el capital social d'un territori per al seu desenvolupament econòmic"
#jornadeseconomia
Dando importancia a la cooperación público-privada y el capital social #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Dando importancia a la cooperación público-privada y el capital social
#jornadeseconomia
RT @Castret: Mateo Hernando: "és molt importat el capital social d'un territori per al seu
desenvolupament econòmic" #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Sr. Manel Ferré: el sector turístic és una molt bona oportunitat de la comarca del
Montsià #jornadeseconomia
La pyme debe innovar, tenemos pensar como implicar sector educativo #jornadeseconomia
http://t.co/bM4PEw1h
RT @MontsiActiu: La pyme debe innovar, tenemos pensar como implicar sector educativo
#jornadeseconomia http://t.co/bM4PEw1h
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posiblemente lo de Cemex y lo de la burbuja inmobiliaria debía saberlo alguien #jornadeseconomia
@ACC1O
@MontsiActiu
lesde#jornadeseconomia
són un
exempleinstitucional"
de cooperació#jornadeseconomia
empresarial
"De
vegades
la cooperació iha
ser informal per evitar
la lentitud
#DEL
La innovació com a part política important: en els mercats, productes, tecnologia i social, comenta el Sr.
Mateo Hernando #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: La pyme debe innovar, tenemos pensar como implicar sector educativo
#jornadeseconomia http://t.co/bM4PEw1h
RT @agusjc: "De vegades la cooperació ha de ser informal per evitar la lentitud institucional"
#jornadeseconomia #DEL
capital social?? Es un concepto de reciente y creciente aplicación en los estudios sobre el desarrollo
#opino #jornadeseconomia
RT @jesusferre: posiblemente lo de Cemex y lo de la burbuja inmobiliaria debía saberlo alguien
#jornadeseconomia
La importancia del marketing territorial #jornadeseconomia
RT @angelsm: capital social?? Es un concepto de reciente y creciente aplicación en los estudios sobre el
desarrollo #opino #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: La importancia del marketing territorial #jornadeseconomia
Identificar los problemas conjuntamente #jornadeseconomia
La cooperació públic-privada és un procés. Identificar conjuntament els problemes i la confiança són
bàsics #jornadeseconomia
A les #jornadeseconomia a @la_rapita. En breu parlarem de col.laboracio publico-privada @MontsiActiu
@grisverd
RT @MontsiActiu: Identificar los problemas conjuntamente #jornadeseconomia
capital social, marketing terrtorial, tot conceptes nous....a tenir en compte #opino #jornadeseconomia
Mateo Hernando: fins fa 4 dies ningú es creia la CPP #jornadeseconomia
RT @agusjc: La cooperació públic-privada és un procés. Identificar conjuntament els problemes i la
confiança són bàsics #jornadeseconomia
RT @angelsm: capital social, marketing terrtorial, tot conceptes nous....a tenir en compte #opino
#jornadeseconomia
RT @Surtdecasa: A les #jornadeseconomia a @la_rapita. En breu parlarem de col.laboracio publicoprivada @MontsiActiu @grisverd
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RT @Surtdecasa: A les #jornadeseconomia a @la_rapita. En breu parlarem de col.laboracio publicoprivada @MontsiActiu @grisverd
Gràcies a aquest públic tant atent a les #jornadeseconomia http://t.co/vL8MxYkj
RT @miquel_rius: Mateo Hernando: fins fa 4 dies ningú es creia la CPP #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Gràcies a aquest públic tant atent a les #jornadeseconomia http://t.co/vL8MxYkj
@Surtdecasa @la_rapita @MontsiActiu #jornadeseconomia col.laborar es tan important com innovar!
RT @MontsiActiu: Gràcies a aquest públic tant atent a les #jornadeseconomia http://t.co/vL8MxYkj
RT @grisverd: @Surtdecasa @la_rapita @MontsiActiu #jornadeseconomia col.laborar es tan important
com innovar!
RT @MontsiActiu: Gràcies a aquest públic tant atent a les #jornadeseconomia http://t.co/vL8MxYkj
Se han de mantener las políticas, para según que sector, al lado sector privado #jornadeseconomia
#jornadeseconomia importància del marc local; tots els territoris poden generar riquesa; implicació del
sector educatiu; innovació social
RT @MontsiActiu: Se han de mantener las políticas, para según que sector, al lado sector privado
#jornadeseconomia
RT @francescsoler: #jornadeseconomia importància del marc local; tots els territoris poden generar
riquesa; implicació del sector educatiu; innovació social
#jornadeseconomia cal superar la lentitud institucional; cal identificar conjuntament els problemes; la
confiança és clau;
#MH: "hem d'obsessionar-nos en millorar la cadena de valor de les empreses del territori"
#jornadeseconomia
Hay que aprender a escuchar. También hay que viajar #jornadeseconomia
RT @agusjc: #MH: "hem d'obsessionar-nos en millorar la cadena de valor de les empreses del territori"
#jornadeseconomia
Hemos de relacionarnos de igual a igual. Hemos de querer nuestro territorio #jornadeseconomia
Mateo Hernando: "hem d'estimar al territori" #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Hay que aprender a escuchar. También hay que viajar #jornadeseconomia
RT @Castret: Mateo Hernando: "hem d'estimar al territori" #jornadeseconomia
Hemos de relacionarnos, los diversos actores del sector público #jornadeseconomia
Mateo Hernando: hem d'estimar el territori per a viure, no per a sobreviure #jornadeseconomia
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Mateo Hernando: "a les TTEE existeixen les potencialitats per generar ocupació i riquesa"
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Hemos de relacionarnos, los diversos actores del sector público #jornadeseconomia
Mateo Hernando: "en la cooperació tothom ha de cedir per a poder guanyar" #jornadeseconomia
Destaca projectes locals com MontsiActiu o Taula del Sénia, "muy valorados fuera de aquí"
#jornadeseconomia
RT @miquel_rius: Mateo Hernando: hem d'estimar el territori per a viure, no per a sobreviure
#jornadeseconomia
RT @Castret: Mateo Hernando: "a les TTEE existeixen les potencialitats per generar ocupació i riquesa"
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Destaca projectes locals com MontsiActiu o Taula del Sénia, "muy valorados fuera de
aquí" #jornadeseconomia
Tenemos que coger las riendas desde abajo o nos barrerán. Tenemos que cooperar (y ceder)
#jornadeseconomia
"Si no agafem el timó des de baix, l'agafaran des de dalt i ens agranaran, hem de tenir molt clar això"
#MH #jornadeseconomia
Mateo Hernando: "si cooperem ens en surtirem" #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Tenemos que coger las riendas desde abajo o nos barrerán. Tenemos que cooperar (y
ceder) #jornadeseconomia
RT @Castret: Mateo Hernando: "si cooperem ens en surtirem" #jornadeseconomia
RT @miquel_rius: Mateo Hernando: hem d'estimar el territori per a viure, no per a sobreviure
#jornadeseconomia
RT @Castret: Mateo Hernando: "a les TTEE existeixen les potencialitats per generar ocupació i riquesa"
#jornadeseconomia
RT @Castret: Mateo Hernando: "si cooperem ens en surtirem" #jornadeseconomia
Petita pausa i en uns moments continuarem amb les #jornadeseconomia http://t.co/emeXSayW
Fantàstica organització a les #jornadeseconomia de @MontsiActiu @IvanRomeuHierro @oriolferrepons
Serà possible veure les jornades per alguna televisió? @MontsiActiu #jornadeseconomia
Taula de presentació de les #jornadeseconomia http://t.co/a6AF04qH
;)) RT @Castret Taula de presentació de les #jornadeseconomia http://t.co/839XieJJ
Comença l'espectacle amb les dones empresàries #jornadeseconomia http://t.co/2bya1W6d

26/10/12 09:12
26/10/12 09:13
26/10/12 09:14
26/10/12 09:14
26/10/12 09:14
26/10/12 09:15
26/10/12 09:15
26/10/12 09:16
26/10/12 09:16
26/10/12 09:16
26/10/12 09:16
26/10/12 09:17
26/10/12 09:18
26/10/12 09:18
26/10/12 09:18
26/10/12 09:43
26/10/12 09:45
26/10/12 09:46
26/10/12 09:47
26/10/12 09:52
26/10/12 09:54

Castret
francescsoler
MontsiActiu
agusjc
Castret
miquel_rius
francescsoler
francescsoler
Castret
francescsoler
MontsiActiu
francescsoler
grisverd
grisverd
Castret
francescsoler
MontsiActiu
detxalar
MontsiActiu
francescsoler
MontsiActiu

Ara l'ADEDE a les #jornadeseconomia, #lesdonesalpoder! Quina força!
RT @Castret: Ara l'ADEDE a les #jornadeseconomia, #lesdonesalpoder! Quina força!
Presenta la taula "La cooperació vista des del sector privat" @santicoach amb http://t.co/u8hXdhuZ
#jornadeseconomia http://t.co/2g9GErhr
Visió de la cooperació pública-privada des de l'àmbit privat amb una presentació de #prezi #innovació
#ADEDE #jornadeseconomia
ADEDE: "el sector privat no només busca guanyar diners sinó també oferir qualitat" #jornadeseconomia
Cinta Pascual: guanyar diners és important per al sector privat, però no és l'únic objectiu
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Presenta la taula "La cooperació vista des del sector privat" @santicoach amb
http://t.co/u8hXdhuZ #jornadeseconomia http://t.co/2g9GErhr
RT @Castret: ADEDE: "el sector privat no només busca guanyar diners sinó també oferir qualitat"
#jornadeseconomia
ADEDE: "ara és el moment de la cooperació público-privada" #jornadeseconomia
RT @Castret: ADEDE: "ara és el moment de la cooperació público-privada" #jornadeseconomia
Cinta Pasqual de http://t.co/1xDdxDix comença la taula i emfatitza sobre el treball col·laboratiu
#jornadeseconomia http://t.co/T5azOMT3
RT @MontsiActiu: Cinta Pasqual de http://t.co/1xDdxDix comença la taula i emfatitza sobre el treball
col·laboratiu #jornadeseconomia http://t.co/T5azOMT3
RT @MontsiActiu: Cinta Pasqual de http://t.co/1xDdxDix comença la taula i emfatitza sobre el treball
col·laboratiu #jornadeseconomia http://t.co/T5azOMT3
@MontsiActiu #jornadeseconomia exemples reals de possibilitats col.laboratives!
L'important és una bona gestió dels recursos econòmic i humans #jornadeseconomia
RT @grisverd: @MontsiActiu #jornadeseconomia exemples reals de possibilitats col.laboratives!
El camí és la sostenibilitat, comenta @asuncolom a les #jornadeseconomia
@grisverd i @surtdecasa us escoltem apassionadament ! #jornadeseconomia #TerraAlta
http://t.co/OOC2Aqnm
RT @grisverd: @MontsiActiu #jornadeseconomia exemples reals de possibilitats col.laboratives!
RT @MontsiActiu: El camí és la sostenibilitat, comenta @asuncolom a les #jornadeseconomia
Asun Colom de @grisverd : Casos d'èxit de col·laboració empresarial i cita el verkami de @surtdecasa
#jornadeseconomia http://t.co/d6LOefW7
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RT @MontsiActiu: Asun Colom de @grisverd : Casos d'èxit de col·laboració empresarial i cita el
verkami de @surtdecasa #jornadeseconomia http://t.co/d6LOefW7
ADEDE: "hem de connectar les necessitats d'uns amb els somnis dels altres" #jornadeseconomia
#jornadeseconomia Asun Colom: ens hem de preguntar QUÈ SABEM FER BÉ, i fer-ho!
ADEDE: "l'empresa del costat no és un competidor, és un company" #jornadeseconomia
RT @gemmapalet: #jornadeseconomia Asun Colom: ens hem de preguntar QUÈ SABEM FER BÉ, i ferho!
@Surtdecasa a les #jornadeseconomia 100% col.laboració público-privada per un benefici comú
És el moment d'Anna Zaera i Neus Barberà de @Surtdecasa : la cultura és neutra #jornadeseconomia cc
@sempreprimavera http://t.co/yo7vaGIW
RT @MontsiActiu: És el moment d'Anna Zaera i Neus Barberà de @Surtdecasa : la cultura és neutra
#jornadeseconomia cc @sempreprimavera http://t.co/yo7vaGIW
Anna Zaera de @surtdecasa esmenta el cas de @enlarapita com a exemple público-privat
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: És el moment d'Anna Zaera i Neus Barberà de @Surtdecasa : la cultura és neutra
#jornadeseconomia cc @sempreprimavera http://t.co/yo7vaGIW
ADEDE: "junts, és possible!" #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Anna Zaera de @surtdecasa esmenta el cas de @enlarapita com a exemple públicoprivat #jornadeseconomia
Jo vull formar part d' http://t.co/vh0YwKO7 #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Anna Zaera de @surtdecasa esmenta el cas de @enlarapita com a exemple públicoprivat #jornadeseconomia
Junts, és possible! #jornadeseconomia http://t.co/Cm3GRdqr
#jornadeseconomia Arrenquen les Jornades d'Economia del Montsià Via Canal21 Ebre
http://t.co/sOB0RVbA
RT @MontsiActiu: Junts, és possible! #jornadeseconomia http://t.co/Cm3GRdqr
RT @francescsoler: #jornadeseconomia Arrenquen les Jornades d'Economia del Montsià Via Canal21
Ebre http://t.co/sOB0RVbA
Per acabar la sessió d'avui de les #jornadeseconomia una experiència pública-privada en l'àmbit turístic
des de la Garrotxa
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RT @MontsiActiu: Asun Colom de @grisverd : Casos d'èxit de col·laboració empresarial i cita el
verkami de @surtdecasa #jornadeseconomia http://t.co/d6LOefW7
#jornadeseconomia La Garrotxa a @MontsiActiu Sant Carles, gent emprenedora, satisfacció i orgull
d'aquest teixit empresarial català
RT @MontsiActiu: Junts, és possible! #jornadeseconomia http://t.co/Cm3GRdqr
RT @MontsiActiu: Anna Zaera de @surtdecasa esmenta el cas de @enlarapita com a exemple públicoprivat #jornadeseconomia
@MontsiActiu #jornadeseconomia si, juntament amb la innovacio i la col.laboracio, son els valors clau
Gràcies per piular a les #jornadeseconomia a @Castret @francescsoler @grisverd @agusjc
@CiUAlcanar @Sainzdeaja i https://t.co/YLEZ5ZGo
RT @gemmapalet: #jornadeseconomia La Garrotxa a @MontsiActiu Sant Carles, gent emprenedora,
satisfacció i orgull d'aquest teixit empresarial català
@MontsiActiu @Castret @francescsoler @agusjc @CiUAlcanar @Sainzdeaja #jornadeseconomia un
abans i un despres! http://t.co/T6gr6USU
#jornadeseconomia Innovación y espíritu emprendedor en las Jornadas de economia del Montsià Via
@abc_es http://t.co/M2K59AE1
RT @grisverd: @MontsiActiu @Castret @francescsoler @agusjc @CiUAlcanar @Sainzdeaja
#jornadeseconomia un abans i un despres! http://t.co/T6gr6USU
Gràcies a @asuncolom @gemmapalet @detxalar @miquel_rius i https://t.co/HX5GB8N0 Demà us
esperem a https://t.co/WzjVViGT #jornadeseconomia
RT @francescsoler: #jornadeseconomia Innovación y espíritu emprendedor en las Jornadas de economia
del Montsià Via @abc_es http://t.co/M2K59AE1
RT @grisverd: @MontsiActiu @Castret @francescsoler @agusjc @CiUAlcanar @Sainzdeaja
#jornadeseconomia un abans i un despres! http://t.co/T6gr6USU
RT @grisverd: @MontsiActiu @Castret @francescsoler @agusjc @CiUAlcanar @Sainzdeaja
#jornadeseconomia un abans i un despres! http://t.co/T6gr6USU
Grans ponències i molt bones idees a les Jornades Economia Montsià. Demà última jornada.
#jornadeseconomia @montsiactiu @alcanarturisme
És el moment de Turina Serra, gerent de @turismegarrotxa i Mireia Tresserras http://t.co/ppNz6jrc
#jornadeseconomia http://t.co/Inyo8zF7
RT @AgrobotigaLC: Grans ponències i molt bones idees a les Jornades Economia Montsià. Demà última
jornada. #jornadeseconomia @montsiactiu @alcanarturisme
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RT @MontsiActiu: És el moment de Turina Serra, gerent de @turismegarrotxa i Mireia Tresserras
http://t.co/ppNz6jrc #jornadeseconomia http://t.co/Inyo8zF7
Felicitats a @MontsiActiu per aquestes jornades. Han estat molt interessants! Demà última dia.
#jornadeseconomia http://t.co/0tXqWyfH
Jordi Paris: En la CPP el sector privat ha d'estar des del primer moment #jornadeseconomia
Modera la sessió Santi López-Villa @santicoach #jornadeseconomia http://t.co/ENYCppA0
RT @MontsiActiu: Modera la sessió Santi López-Villa @santicoach #jornadeseconomia
http://t.co/ENYCppA0
Ara Jordi Paris, director de @concactiva i gerent de http://t.co/VlBNZ77X i @AlbertRov empresari del
@CellerVidbertus #jornadeseconomia
Enhorabona @montsiaactiu. El 60% de treball es crea en empreses de menys de 25 treballadors.
#jornadeseconomia
RT @LoBaSa1: Felicitats a @MontsiActiu per aquestes jornades. Han estat molt interessants! Demà
última dia. #jornadeseconomia http://t.co/0tXqWyfH
RT @montsiajove: Enhorabona @montsiaactiu. El 60% de treball es crea en empreses de menys de 25
treballadors. #jornadeseconomia
Dissabte a St Carles de la Ràpita hi ha #jornadeseconomia amb Arcadi Oliveres i a Natxo Tarrés
http://t.co/Jp7NYJGT http://t.co/cTC9nb2Q
RT @MontsiActiu: Dissabte a St Carles de la Ràpita hi ha #jornadeseconomia amb Arcadi Oliveres i a
Natxo Tarrés http://t.co/Jp7NYJGT http://t.co/cTC9nb2Q
Gràcies per les amables paraules per twitter a @LoBaSa1 @AgrobotigaLC @alcanarturisme
#jornadeseconomia
Últim exemple: #Concativa; cooperativisme, agricultura i fe! Interessant i extrapolable al nostre territori
#jornadeseconomia
El mural avança però falta el més bonic! Vindràs demà a veure'l acabar? #jornadeseconomia
http://t.co/C736ZHgJ
RT @MontsiActiu: El mural avança però falta el més bonic! Vindràs demà a veure'l acabar?
#jornadeseconomia http://t.co/C736ZHgJ
És el moment dels precs i preguntes #jornadeseconomia http://t.co/Krx4Fspu
RT @MontsiActiu: És el moment dels precs i preguntes #jornadeseconomia http://t.co/Krx4Fspu
RT @MontsiActiu: Dissabte a St Carles de la Ràpita hi ha #jornadeseconomia amb Arcadi Oliveres i a
Natxo Tarrés http://t.co/Jp7NYJGT http://t.co/cTC9nb2Q
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RT @MontsiActiu: És el moment d'Anna Zaera i Neus Barberà de @Surtdecasa : la cultura és neutra
#jornadeseconomia cc @sempreprimavera http://t.co/yo7vaGIW
RT @MontsiActiu: Presenta la taula "La cooperació vista des del sector privat" @santicoach amb
http://t.co/u8hXdhuZ #jornadeseconomia http://t.co/2g9GErhr
RT @Castret: @Surtdecasa a les #jornadeseconomia 100% col.laboració público-privada per un benefici
comú
RT @Castret: @Surtdecasa a les #jornadeseconomia 100% col.laboració público-privada per un benefici
comú
RT @MontsiActiu: Anna Zaera de @surtdecasa esmenta el cas de @enlarapita com a exemple públicoprivat #jornadeseconomia
Enhorabona, m hagués encantat poder estar! heu parlat de @enlarapita m han dit? :-) salut dsd
#ICS2012Madrid @montsiaactiu #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Dissabte a St Carles de la Ràpita hi ha #jornadeseconomia amb Arcadi Oliveres i a
Natxointeressants
Tarrés http://t.co/Jp7NYJGT
http://t.co/cTC9nb2Q
Molt
les #jornadeseconomia
a Sant Carles de la Ràpita! Bona iniciativa gent de
@MontsiActiu
#jornadeseconomia excel•lencia al @MontsiActiu demà InteliCiencia Col•lectiva http://t.co/3JtlMr4v
RT @francescsoler: #jornadeseconomia Innovación y espíritu emprendedor en las Jornadas de economia
del Montsià Via @abc_es http://t.co/M2K59AE1
RT @AgrobotigaLC: Grans ponències i molt bones idees a les Jornades Economia Montsià. Demà última
jornada. #jornadeseconomia @montsiactiu @alcanarturisme
Hem d'estimar el territori per poder-hi viure'l, no pas per a sobreviure'n #MH #jornadeseconomia
@MontsiActiu http://t.co/HAHcRqoL
#jornadeseconomia camí de les #terresdelebre
Bon dia! En una hora comença la InteliCiència Col•lectiva a les #JornadesEconomia Us hi esperem!
RT @montsiactiu: Bon dia! En una hora comença la InteliCiència Col•lectiva a les #JornadesEconomia
Us hi esperem!
Asseguda esperant que comencin les #JornadesEconomia
Esperant gaudir d'un mati especial!! #jornadeseconomia
#jornadeseconomia @MontsiActiu perquè el progrés és responsabilitat de totes i tots.
Avui a les #jornadeseconomia de #LaRapita ve Arcadi Oliveres. Els que l'hem tingut de profe sabem que
es un plaer escoltarlo.

26/10/12 12:13
26/10/12 12:13
26/10/12 12:19
26/10/12 12:39
26/10/12 12:48
26/10/12 13:19
26/10/12 13:32
26/10/12 13:37
26/10/12 15:00
26/10/12 16:31
26/10/12 16:32
26/10/12 19:24
27/10/12 06:02
27/10/12 06:31
27/10/12 06:52
27/10/12 07:47
27/10/12 07:51
27/10/12 08:03
27/10/12 08:03

AdriaOlea
gemmapalet
MontsiActiu
MontsiActiu
AdriaOlea
lainteliciencia
rapitenc1
oriolferrepons
rapitenc1
MontsiActiu
AnnabelMarcos
MontsiActiu
MontsiActiu
AnnabelMarcos
AdriaOlea
MontsiActiu
annazaera
engeeknyer
miquel_rius
MontsiActiu
rafapuente

#jornadeseconomia @MontsiActiu David, vamos allá
#jornadeseconomia 3dies mlt intensos,sentint d'aprop el batec d'aquest país amb un teixit emprenedor fort
que NO TE POR
A punt de començar la jornada. Esteu preparats? #jornadeseconomia http://t.co/toQwEyU7
RT @Sainzdeaja: Avui a les #jornadeseconomia de #LaRapita ve Arcadi Oliveres. Els que l'hem tingut de
profe sabem que es un plaer escoltarlo.
#jornadeseconomia Qui és l'artista del mural de l'entrada? Increíble
Benvinguts a la Jornada de la Cooperació, el Treball en Equip i la Inteliciència Col·lectiva al territori
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: A punt de començar la jornada. Esteu preparats? #jornadeseconomia
http://t.co/toQwEyU7
Avui toca disfrutar relaxat de la inteliciècol.lectiva #jornadeseconomia
A les #jornadeseconomia de #laràpita Amb moptes ganes d'escoltar :-)
La veu en off de @santicoach i el sol de La Ràpita omplen els primers minuts de la InteliCiència
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: La veu en off de @santicoach i el sol de La Ràpita omplen els primers minuts de la
InteliCiència #jornadeseconomia
Participa a la performance d’inici Núria Martínez professora de dansa i ballarina. Pots veure-la a
http://t.co/l5QwMUWO #jornadeseconomia
I comencem #jornadeseconomia http://t.co/pSLbF0BS
Hi ha un pou en les nostres vides, en les nostres essències en que absolutament tots estem connectats
@MontsiActiu #jornadeseconomia
Gran inici en les #jornadeseconomia de @MontsiActiu
#jornadeseconomia #fotos http://t.co/uINSRiNs
Ganes de tornar a #jornadeseconomia avui l'economia va de persones i d'emocions amb Santi Lopez i
Arcadi Oliveres
Connectant en la distància amb #jornadeseconomia. Els pous es conencten des de Manresa....
Avui parlem d'economia, parlem de persones #jornadeseconomia
.@santicoach fa les presentacions dels 3 "viatgers" que parlen arreu d'una nova forma de fer les coses.
#jornadeseconomia
En les #jornadeseconomia d'avui de moment tots en la boca oberta http://t.co/i8lgPgpI
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Avui ens acompanyen Arcadi Oliveres, Joan Antoni Melé, @NatxoTarres i @santicoach
#jornadeseconomia
.@NatxoTarres, després de conduir tota la nit, arriba a La Ràpita, ha carregat les piles "amb l'energia
d'aquesta terra". #jornadeseconomia
RT @rafapuente: En les #jornadeseconomia d'avui de moment tots en la boca oberta http://t.co/i8lgPgpI
#jornadeseconomia Natxo Tarrés, cantant no, ARTISTA Y GRAN PERSONA! http://t.co/qSYtP1o3
#jornadeseconomia #fotos http://t.co/cCaFV3m9
RT @rafapuente: En les #jornadeseconomia d'avui de moment tots en la boca oberta http://t.co/i8lgPgpI
RT @miquel_rius: Avui parlem d'economia, parlem de persones #jornadeseconomia
Espero que puguem transformar la paraula economia, perquè fins ara no s'ha preocupat de les persones,
@natxotarres #jornadeseconomia
RT @AdriaOlea: #jornadeseconomia Natxo Tarrés, cantant no, ARTISTA Y GRAN PERSONA!
http://t.co/qSYtP1o3
El pòquer d'asos #jornadeseconomia #fotos http://t.co/JfqPMo8a
Natxo Tarrés diu que compra temps #jornadeseconomia
#jornadeseconomia Natxo Tarrès "El país creix, quan les persones creixen" http://t.co/qJT3miar
RT @MontsiActiu: Avui ens acompanyen Arcadi Oliveres, Joan Antoni Melé, @NatxoTarres i
@santicoach #jornadeseconomia
RT @5doctubre: #jornadeseconomia Natxo Tarrès "El país creix, quan les persones creixen"
http://t.co/qJT3miar
RT @5doctubre: #jornadeseconomia Natxo Tarrès "El país creix, quan les persones creixen"
http://t.co/qJT3miar
#jornadeseconomia "buidar motxilles i decidir amb què ens quedem. pensar què escolliries si sabessis q
has de morir demà?" Nacho Tarres
Hi ha un munt de coses que podem compartir, que ens uneixen, més de les que ens creiem. No estem sols!
@natxotarres #jornadeseconomia
RT @5doctubre: #jornadeseconomia Natxo Tarrès "El país creix, quan les persones creixen"
http://t.co/qJT3miar
Realment ens pensem que tenir coses ens farà més feliços? @natxotarres #jornadeseconomia
A les #jornadeseconomia, Natxo Tarrés diu que compra temps. Em recorda a la reflexió que ens feia un
dia en @xavinavarro_es :-)
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RT @montsiajove: Enhorabona @montsiaactiu. El 60% de treball es crea en empreses de menys de 25
treballadors. #jornadeseconomia
"Tenim el poder, no estem sols" i ens ho hem de repetir com un mantra cada dia @natxotarres
#jornadeseconomia
RT @gemmapalet: #jornadeseconomia "buidar motxilles i decidir amb què ens quedem. pensar què
escolliries si sabessis q has de morir demà?" Nacho Tarres
Si ens divideixen estem sols http://t.co/dRWzrr1p #jornadeseconomia
La por és necessària, però no ens ha de paralitzar i apoderar-se dels nostres sentiments @natxotarres
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Realment ens pensem que tenir coses ens farà més feliços? @natxotarres
#jornadeseconomia
Hi ha una veu aquí dintre que vos dirà el que heu de fer #jornadeseconomia
RT @clari_se: A les #jornadeseconomia, Natxo Tarrés diu que compra temps. Em recorda a la reflexió
que ens feia un dia en @xavinavarro_es :-)
RT @MontsiActiu: Hi ha una veu aquí dintre que vos dirà el que heu de fer #jornadeseconomia
Preocupar-se es ocupar-se en una cosa que encara no ha succeït i hem d'estar més a l'aquí i a l'ara.
@natxotarres #jornadeseconomia
Hem d'acabar amb la solitud individual @santicoach #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Hem d'acabar amb la solitud individual @santicoach #jornadeseconomia
Benvinguts/des a les #jornadeseconomia esperem els vostres tuits @clari_se @gemmapalet
@lainteliciencia @FaniGdll @MaitePrades
Benvinguts/des a les #jornadeseconomia esperem els vostres tuits @Sainzdeaja @AdriaOlea
@gemmapalet @5doctubre i https://t.co/zXE2DYia
@natxotarres: pensa globalment, actua localment #JornadesEconomia
El públic comença a interactuar amb els ponents. "Tots junts som molt més intel·ligents, que no pas per
separat". #jornadeseconomia
Benvinguts/des a les #jornadeseconomia esperem els vostres tuits @oriolferrepons @rapitenc1
@AnnabelMarcos i https://t.co/ARECgDJB
Benvinguts/des a les #jornadeseconomia esperem els vostres tuits @annazaera @engeeknyer
@miquel_rius @rafapuente i https://t.co/B91JHsfy
Té la paraula l' #arcadioliveres quines ganes d'escoltar-lo!! #JornadesEconomia
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"L'economia actual no funciona gens ni mica. Les necessitats bàsiques de l'humanitat no són cobertes"
Arcadi Oliveres #jornadeseconomia
"Des de juny de 2008 s'han donat (o prestat) a la banca 4,6 bilions de dòlars" Arcadi Oliveres
#jornadeseconomia
#arcadioliveres : en les ajudes a la banca des de 2008 s'hagués erradicat la fam al món 92 vegades!!
#JornadesEconomia
Després del poeta el mestre Arcadi Oliveres #peldavant #jornadeseconomia http://t.co/1XPlWT1N
RT @FaniGdll: #arcadioliveres : en les ajudes a la banca des de 2008 s'hagués erradicat la fam al món 92
vegades!! #JornadesEconomia
El senyo Arcadi Oliveres #peldarrera #jornadeseconomia http://t.co/LUIXOeyk
RT @FaniGdll: #arcadioliveres : en les ajudes a la banca des de 2008 s'hagués erradicat la fam al món 92
vegades!! #JornadesEconomia
"Hem de rebutjar aquesta economia que no funciona" Arcadi Oliveres #jornadeseconomia
#jornadeseconomia #ArcadiOliveres hem de practicar una economia sostenible com l'agricultura de km0
"Tots tindrem feina si la repartim més. El cas francès és un exemple" Arcadi Oliveres #jornadeseconomia
"La producció ha de ser de proximitat, jo no compro kiwis que s'han fet a 18.000 km!" Arcadi Oliveres
#jornadeseconomia
#jornadeseconomia 'Amb els diners q s'han donat a la banca des de 2008 s'hauria acabat amb la fam al
mon 92 cops.'
RT @MontsiActiu: "Tots tindrem feina si la repartim més. El cas francès és un exemple" Arcadi Oliveres
#jornadeseconomia
Arcadi Oliveres explica l'exemple de @esMONDRAGON, per no acomiadar els seus treballadors.
#jornadeseconomia
"La qüestió no es pujar els impostos, sinó pagar-los". Arcadi Oliveres #jornadeseconomia
"Entre les grans fortunes, empreses y bancs s'estafen 66.000 milions/any". Arcadi Oliveres
#jornadeseconomia
#jornadeseconomia La pujada de l'IVA en tres anys pretén recaudar 63000 M€, el frau d bancs, grans
empreses i fortunes, en 1 any 66000 M€.
"L'OTAN ha denunciat el govern espanyol per amagar despesa militar en altres ministeris". Arcadi
Oliveres #jornadeseconomia
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El govern espanyol es gasta 52 milions d'euros/dia en despesa militar. El doble del que declar gastar-se.
Arcadi Oliveres #jornadeseconomia
RT @AngelMajou: #jornadeseconomia La pujada de l'IVA en tres anys pretén recaudar 63000 M€, el
frau d bancs, grans empreses i fortunes, en 1 any 66000 M€.
RT @MontsiActiu: "La qüestió no es pujar els impostos, sinó pagar-los". Arcadi Oliveres
#jornadeseconomia
Amb 560 estafadors polítics (i els que n'hi hauran) l'economia no funciona. Cal un canvi ja de govern ja.
#jornadeseconomia
@MontsiActiu
"Que
no ens diguin que
no hi ha diners, sinó que ho fan molt malament" Arcadi Oliveres
#jornadeseconomia
"La banca no ha de ser salvada, no hem de pagar pel seu rescat" Arcadi Oliveres #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: "L'OTAN ha denunciat el govern espanyol per amagar despesa militar en altres
ministeris". Arcadi Oliveres #jornadeseconomia
"La banca no ha de ser salvada" Arcadi Oliveres. Som nosaltres qui hem de ser salvats. Paguem els errors
dels demés #jornadeseconomia
"Tenim 7 dies/setmana de futbol per aconseguir la imbecilització total i col·lectiva de la població. Arcadi
Oliveres #jornadeseconomia
"Una nova economia no pot ser més una economia de creixement material. Els recursos estan esgotats".
Arcadi Oliveres #jornadeseconomia
#arcadioliveres : aquesta economia no pot continuar sent una economia material. Els recursos s'esgoten
#JornadesEconomia
Cal algunes classes particulars d'economia de Arcadi Oliveres a Mariano Rajoy. Sino que es pasi per les
#jornadeseconomia @MontsiActiu
Amb Natxo Tarrés, Arcadi Oliveres, Santi Lopez Villa i Joan Antoni Melé a les #jornadeseconomia a
Sant Carles de la Ràpita.
Després del cafè, ara parla Joan Antoni Melé, Sots-Director de Triodos Bank i escriptor
#jornadeseconomia
#jornadeseconomia volem responsabilitat, i no tans sols en l'economia @MontsiActiu
Què ens està passant? És la primera pregunta que ens hem de fer. J.A. Melé #jornadeseconomia
Qué ens està passant? comença Joan Antoni Melè de la banca ètica i sostenible #jornadeseconomia
http://t.co/B8JOBiaW
#JAMele : hem perdut la búsqueda del coneixement #JornadesEconomia
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#jornadeseconomia els administradors haurien de ser un exemple en el foment de l economia de
proximitat @MontsiActiu
Deixar la búsqueda de l'autoconeixement és l'origen del problema que estem vivint. J.A. Melé
#jornadeseconomia
Gràcies pels vostres tuits a les #jornadeseconomia @AngelMajou @FaniGdll @asuncolom i als altres
https://t.co/gSIVbNAs
#jornadeseconomia J.A.Melè "ens hem convertit en animals espantats per culpa dels dogmes sobre la
teoria de l'evolució"
#JAMelé defensa l'espiritualitat del ésser humà #jornadeseconomia
Vull reivindicar la paraula espiritual #jornadeseconomia
Per se lliures, res de fora ens ha de determinar. #JAMelé #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: "La producció ha de ser de proximitat, jo no compro kiwis que s'han fet a 18.000
km!" Arcadi Oliveres #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Qué ens està passant? comença Joan Antoni Melè de la banca ètica i sostenible
#jornadeseconomia http://t.co/B8JOBiaW
"@jesusferre: Vull reivindicar la paraula espiritual #jornadeseconomia" si, prou materialimes!
No hem preslales
regnes
la nostra
vida. és
#JAMelé
Guanyar-se
vida
no ésdeguanyar
diners,
donar-li#jornadeseconomia
un sentit a la nostra vida. #JAMelé
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Guanyar-se la vida no és guanyar diners, és donar-li un sentit a la nostra vida.
#JAMelé #jornadeseconomia
Tot això ha estat possible a aquest gran públic #jornadeseconomia http://t.co/Fr0qBvLf
L'art és la base de l'educació emocional #JAMelé #jornadeseconomia
"@AdriaOlea: Cal algunes classes particulars d'economia de Arcadi Oliveres a Rajoy. Sino que es pasi
per les #jornadeseconomia @MontsiActiu"
"L'art és la base de l'educació emocional" Joan Melé #jornadeseconomia
Ciència i religió,fe i raó. Buscar el vertader sentit de l'existència. Recuperant Hegel i Darwin,deleitant-nos
Sr.Melè #jornadeseconomia
@asuncolom completament d'acord, per cert, em va agradar molt ahir la teva xerrada #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: No hem pres les regnes de la nostra vida. #JAMelé #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Per se lliures, res de fora ens ha de determinar. #JAMelé #jornadeseconomia
Canviar l'educació, hem d'educar per ser éssers humans. #JAMelé #jornadeseconomia
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L'important és al servei de qui ficaràs les teves capacitats, la teva intel·ligència. #JAMelé
#jornadeseconomia
"L'eduació consisteix en treure el millor que tenim a dins, no solament en aprendre el que hi ha fora"
#jornadeseconomia
“No corras. Ve despacio, que donde tienes que ir es a ti mismo..." Juan Ramón Jiménez
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Guanyar-se la vida no és guanyar diners, és donar-li un sentit a la nostra vida.
#JAMelé #jornadeseconomia
RT @annazaera: "L'eduació consisteix en treure el millor que tenim a dins, no solament en aprendre el
que hi ha fora" #jornadeseconomia
Què podem fer? Dedicar un temps diari a l'autoconeixement. Meditació i retrospecció. #JAMelé
#jornadeseconomia
Diu
tantes coses interessants el #JAMelé que és impossible parafrasejar-ho en tweets!!
#JornadesEconomia
Diu tantes coses interessants el #JAMelé que és impossible parafrasejar-ho en tweets!
#JornadesEconomia
Estimar
un fill llibertat
és preguntar-li
quèaportar
vol fercreativitat"
i ficar-se a Joan
la seva
disposició
#JAMelé #jornadeseconomia
"Hem
deadeixar
per poder
Antoni
Melé #jornadeseconomia
@MontsiActiu
El fonament de l'economia és que ens necessitem uns als altres. #JAMelé #jornadeseconomia
A nivell cultural tots som diferents, però a nivell d'economia fa falta la fraternitat #JAMelé
#jornadeseconomia
Treballem per complir les necessitats dels altres J. A. Melé #jornadeseconomia
RT @AdriaOlea: "Hem de deixar llibertat per poder aportar creativitat" Joan Antoni Melé
#jornadeseconomia @MontsiActiu
Estem destruir el nostre cos, la Terra. Això només ho fa l'ésser humà, els animals no ho fan! #JAMelé
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Què podem fer? Dedicar un temps diari a l'autoconeixement. Meditació i retrospecció.
#JAMelé #jornadeseconomia
En comptes de parlar de competència hem de parlar de cooperació. #JAMelé #jornadeseconomia
Gran públic a les #jornadeseconomia escoltant al sr. Mele: l'economia del bé comú http://t.co/Rv4RLqvd
RT @MontsiActiu: Guanyar-se la vida no és guanyar diners, és donar-li un sentit a la nostra vida.
#JAMelé #jornadeseconomia
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El fonament de l'economia: ens necessitem uns als altres. #JAMelé #jornadeseconomia @MontsiActiu
http://t.co/Yhf8IfUX
La confiança no es guanya, és regala, perquè així generes confiança #JAMelé #jornadeseconomia
#JAMelé la confiança no es guanya, la confiança es regala #JornadesEconomia
Quan regales confiança generes confiança #jornadeseconomia
#jornadeseconomia gracies @joanmele, estas fent vibrar a les 300 persones que t' escoltem!
La confiança no es guanya, es regala! Quan regales confiança i amor canvies els altres. #JAMelé
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Quan regales confiança generes confiança #jornadeseconomia
"Hi ha coses tan màgiques com l'amor i la confiança. Així ajudem les persones. Amb la por, no avancem"
#JAmelé #jornadeseconomia
RT "@MontsiActiu: En comptes de parlar de competència hem de parlar de cooperació. #JAMelé
#jornadeseconomia"
Tot ho hem enviat a la Xina a fabricar #jornadeseconomia
#JAMelé som egoistes a l'hora de comprar, volem comprar barat, xo ho paguem amb medi ambient o en
drets humans! #JornadesEconomia
Hem de comprar conscientment, aquesta és la vertadera democràcia. Tu tries quina realitat vols al món.
#JAMelé #jornadeseconomia
#jornadeseconomia
Hem de començar a exigir al polítics/empreses transparència radical #JAMelé #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Hem de començar a exigir al polítics/empreses transparència radical #JAMelé
#jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Guanyar-se la vida no és guanyar diners, és donar-li un sentit a la nostra vida.
#JAMelé
#jornadeseconomia
No
calen més
lleis, perquè les lleis les tens dins, hi una un individualisme ètic. #JAMelé
#jornadeseconomia
RT @FaniGdll: #arcadioliveres : en les ajudes a la banca des de 2008 s'hagués erradicat la fam al món 92
vegades!! #JornadesEconomia
Comprem allò ecològic i proper. #JAMelé #jornadeseconomia
RT @jesusferre: Tot ho hem enviat a la Xina a fabricar #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Guanyar-se la vida no és guanyar diners, és donar-li un sentit a la nostra vida.
#JAMelé #jornadeseconomia
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#jornadeseconomia interessant... pero dificil de traduir en fets
Doneu el 10% del vostres beneficis (delme) al necessitats. Ho podeu fer! #JAMelé #jornadeseconomia
#jornadeseconomia Joan Mele remou consciencies amb responsabilitat @MontsiActiu hem de canviar la
societat hipocrita!
L'amor que dones es multiplica #jornadeseconomia
Ens hem de posar al servei de l'humanitat. Quan un es dedica als altres les capacitats es multipliquen
#JAMelé #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: L'amor que dones es multiplica #jornadeseconomia
Hem de crear una epidèmia de ètica, de consciencia, de confiança... #JAMelé #jornadeseconomia
Gracies per unes #jornadeseconomia tan genials El territori veu els fruits del treball de @MontsiActiu
#jornadeseconomia contagiem-nos de responsabilitat gracies al Joan Mele de Triodos Bank! Un 10!
RT @MontsiActiu: Comprem allò ecològic i proper. #JAMelé #jornadeseconomia
J. A. Melé ens fa una dinàmica a les #jornadeseconomia http://t.co/sDwC3Wiu
RT @MontsiActiu: La confiança no es guanya, és regala, perquè així generes confiança #JAMelé
#jornadeseconomia
#jornadeseconomia http://t.co/PC0bmS7F
Moment d crear el nostre camí, projecte d vida. Una dinàmica com la vida mateixa... #Jornadeseconomia
http://t.co/lTO5UBPo
Joc visual amb voluntaris #jornadeseconomia http://t.co/jQNBlelO
RT @rapitenc1 A les #jornadeseconomia de #laràpita Amb moptes ganes d'escoltar :-): A les
#jornadeseconomia de #... http://t.co/2dAPZq1B
RT @Sainzdeaja Avui a les #jornadeseconomia de #LaRapita ve Arcadi Oliveres. Els que l'hem tingut de
profe sabem... http://t.co/7xKUlbMI
RT @AdriaOlea Amb Natxo Tarrés, Arcadi Oliveres, Santi Lopez Villa i Joan Antoni Melé a les
#jornadeseconomia a ... http://t.co/Dr3w49y5
RT @annazaera: "L'eduació consisteix en treure el millor que tenim a dins, no solament en aprendre el
que hi ha fora" #jornadeseconomia
RT @gemmapalet: #jornadeseconomia "buidar motxilles i decidir amb què ens quedem. pensar què
escolliries si sabessis q has de morir demà?" Nacho Tarres
RT @MontsiActiu: Guanyar-se la vida no és guanyar diners, és donar-li un sentit a la nostra vida.
#JAMelé #jornadeseconomia
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RT @miquel_rius: J. A. Melé ens fa una dinàmica a les #jornadeseconomia http://t.co/sDwC3Wiu
RT @miquel_rius: #jornadeseconomia http://t.co/PC0bmS7F
RT @clari_se: Moment d crear el nostre camí, projecte d vida. Una dinàmica com la vida mateixa...
#Jornadeseconomia http://t.co/lTO5UBPo
#jornadeseconomia Quina il.lusió veure a les noves generacions hipnotitzades per la cultura #StreetArt
http://t.co/IYzP6Eoo
Quan tots estem pendents de tots es desfà el nus i es resol el problema. #JAMelé #jornadeseconomia
La dinàmica de #JAMelé ens demostra que estem plens de lligamns amb tothom #jornadeseconomia
Nomes quan estem pendents dls altres, aqsts ho estaran d nosaltres i així podrem solucionar ls conflictes
socials. #Jamelé #jornadeseconomia
RT @5doctubre: #jornadeseconomia Quina il.lusió veure a les noves generacions hipnotitzades per la
cultura #StreetArt http://t.co/IYzP6Eoo
RT @MontsiActiu: Deixar la búsqueda de l'autoconeixement és l'origen del problema que estem vivint.
J.A. Melé #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Què podem fer? Dedicar un temps diari a l'autoconeixement. Meditació i retrospecció.
#JAMelé #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Quan tots estem pendents de tots es desfà el nus i es resol el problema. #JAMelé
#jornadeseconomia
RT @Hector_Rallo: Gracies per unes #jornadeseconomia tan genials El territori veu els fruits del treball
de @MontsiActiu
RT @Hector_Rallo: Gracies per unes #jornadeseconomia tan genials El territori veu els fruits del treball
de @MontsiActiu
InteliCiència Col.lectiva #jornadeseconomia http://t.co/rY2xA1gs
RT @miquel_rius: InteliCiència Col.lectiva #jornadeseconomia http://t.co/rY2xA1gs
És el moment de Santi López-Villa, que ens fa aixecar de la cadira #jornadeseconomia
http://t.co/VWKff6a9
RT @miquel_rius: InteliCiència Col.lectiva #jornadeseconomia http://t.co/rY2xA1gs
La veu de @NatxoTarres posa fi a la InteliCiència Col·lectiva, a les I #jornadeseconomia al Montsià
RT @MontsiActiu: La dinàmica de #JAMelé ens demostra que estem plens de lligamns amb tothom
#jornadeseconomia
InteliCiència Col.lectiva #jornadeseconomia http://t.co/qp0NSA5G
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Més de 300 persones s'han reunit per augmentar la consciència de la inteliciència col·lectiva com a recurs
bàsic. #jornadeseconomia
RT @miquel_rius: InteliCiència Col.lectiva #jornadeseconomia http://t.co/qp0NSA5G
RT @miquel_rius: InteliCiència Col.lectiva #jornadeseconomia http://t.co/qp0NSA5G
Gracies a tots el que han fet possible les #jornadeseconomia @MontsiActiu ha estat genial.
RT @MontsiActiu: És el moment de Santi López-Villa, que ens fa aixecar de la cadira
#jornadeseconomia http://t.co/VWKff6a9
lainteliciencia
RT @AdriaOlea: Gracies a tots el que han fet possible les #jornadeseconomia @MontsiActiu ha estat
genial.
MontsiActiu
El director del @montsiactiu s'ho mira des de la sombra. Enhorabona @oriolferrepons Molt bona feina!
#jornadeseconomia http://t.co/QQZhbE5j
MontsiActiu
Amb la música de Natxo Tarrés ens despedim d les #jornadeseconomia. Un plaer haver compartit.
Enhorabona @MontsiActiu http://t.co/Wm3ME2bV
clari_se
RT @clari_se: Amb la música de Natxo Tarrés ens despedim d les #jornadeseconomia. Un plaer haver
compartit. Enhorabona @MontsiActiu http://t.co/Wm3ME2bV
MontsiActiu
@miquel_rius @MontsiActiu #jornadeseconomia excel•lència durant 3dies a Sant Carles de la Ràpita
gemmapalet
Molt content de les #jornadeseconomia felicito a tota l'organització i a tots els assistents.
autoscheca
L'#olidegodall present a les #JornadesEconomia els ponents s'enduran bons productes de la terra!!
FaniGdll
RT @FaniGdll: #arcadioliveres : en les ajudes a la banca des de 2008 s'hagués erradicat la fam al món 92
MarCasanovasMol vegades!! #JornadesEconomia
RT @MontsiActiu: És el moment de Santi López-Villa, que ens fa aixecar de la cadira
#jornadeseconomia http://t.co/VWKff6a9
aschmanngcuc9
RT @MontsiActiu: En comptes de parlar de competència hem de parlar de cooperació. #JAMelé
#jornadeseconomia
tracymacedu
RT @gemmapalet: @miquel_rius @MontsiActiu #jornadeseconomia excel•lència durant 3dies a Sant
Carles
de la RàpitaMolt content de les #jornadeseconomia felicito a tota l'organització i a tots els
MontsiActiu
RT
@autoscheca:
assistents.
MontsiActiu
"Cal fer morir el procesos, cal fer morir aquesta jornada d'avui per renéixer amb noves idees"
@santicoach #jornadeseconomia
MontsiActiu
RT @MontsiActiu: Comprem allò ecològic i proper. #JAMelé #jornadeseconomia
tracymacedu
MontsiActiu
gemmapalet
MontsiActiu
AdriaOlea
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tracymacedu
centrecreare
montsepuente
Hector_Rallo
rquesadalopez
tracymacedu
miquel_rius
rapitenc1
drjvinaros
drjvinaros
drjvinaros
drjvinaros
drjvinaros
AnnabelMarcos
jordilroig
rhesc

"@MontsiActiu: La confiança no es guanya, és regala, perquè així generes confiança #JAMelé
#jornadeseconomia"
@MontsiActiu "Jo sóc perquè tots som". InteliCiència Col.lectiva #jornadeseconomia Enhorabona per la
feina feta !
RT @larapita: RT @AdriaOlea Amb Natxo Tarrés, Arcadi Oliveres, Santi Lopez Villa i Joan Antoni
Melé a les #jornadeseconomia a ... http://t.co/Dr3w49y5
#jornadeseconomia Felicitats @MontsiActiu @oriolferrepons @santicoach @miquel_rius
RT @MontsiActiu: Guanyar-se la vida no és guanyar diners, és donar-li un sentit a la nostra vida.
#JAMelé #jornadeseconomia
#jornadeseconomia Felicitats!! @MontsiActiu @oriolferrepons @santicoach @miquel_rius
RT @Hector_Rallo: Gracies per unes #jornadeseconomia tan genials El territori veu els fruits del treball
de @MontsiActiu
RT @MontsiActiu: Benvinguts/des a les #jornadeseconomia esperem els vostres tuits @oriolferrepons
@rapitenc1 @AnnabelMarcos i https://t.co/ARECgDJB
RT @annazaera: "L'eduació consisteix en treure el millor que tenim a dins, no solament en aprendre el
que hi ha fora" #jornadeseconomia
RT @MontsiActiu: Guanyar-se la vida no és guanyar diners, és donar-li un sentit a la nostra vida.
#JAMelé #jornadeseconomia
RT @FaniGdll: #arcadioliveres : en les ajudes a la banca des de 2008 s'hagués erradicat la fam al món 92
vegades!! #JornadesEconomia
RT @FaniGdll: #arcadioliveres : aquesta economia no pot continuar sent una economia material. Els
recursos s'esgoten #JornadesEconomia
RT @FaniGdll: @natxotarres: pensa globalment, actua localment #JornadesEconomia
RT @MontsiActiu: Benvinguts/des a les #jornadeseconomia esperem els vostres tuits @oriolferrepons
@rapitenc1 @AnnabelMarcos i https://t.co/ARECgDJB
RT @MontsiActiu: Guanyar-se la vida no és guanyar diners, és donar-li un sentit a la nostra vida.
#JAMelé #jornadeseconomia
Assisteixo a les I Jornades Montsià Actiu http://t.co/TAgIfShM #jornadeseconomia
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