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NEWS  

 

 

SOPAR D’HIVERN 

 

Ja tenim  reserva a la FABRICA 

MORITZ per a fer el tradicional 

sopar d’hivern del JEC, serà el 

proper dia 29 de novembre a les 

20:00h a la següent adreça: Ronda 

de Sant Antoni, 41, 08011 

Barcelona. 

 

El cost del menú (us l’adjuntem) 

és de 29€ per persona. 

 

És imprescindible que confirmeu 

la vostre assistència el abans 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hi pots faltar !! 
 

Confirmacions al tel. 93.745.78.10 o 
a l’adreça electrònica 

vilanova.montse@centrem.es  
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:vilanova.montse@centrem.es


 

EL JEC VISITARÀ A MECMAN 

Us havíem anunciat que  el 29 de novembre a les 

12:00h tindria lloc la visita a MECMAN, però 

s’ha  posposat de cara al  primer trimestre del 

2013, donat que aquesta empresa està 

organitzant un showroom  amb nova maquinària i 

ens hi vol convidar. Per tant no tingueu en compte 

la data anterior i així que tinguem la nova us ho 

comunicarem. 

 

 

 

 

 

Us recomanem les 
següents pàgines web i 
de xarxes socials 
d’empreses membres 
del JEC   

 
 

 
Industrias Angra 

http://www.angra.es 

 

 
Expo-Eines 

http://www.expo-einess.com 

 
 

 
http://www.facebook.com/M

oldiplast 

 

 

http://www.dynacast.es 

 
 

 
http://www.enttia.com 

 

 
http://www.facebook.com/po

sicionat?fref=pb 
 
 
 
 
 

 

  
Les taules  de treball que varen 
tenir lloc el passat dia 8 de 
novembre, es varen convertir en 
un  espai a on vàrem aprendre i 
vàrem  compartir experiències 
reals. Gràcies a tots per les 
vostres aportacions i en especial 
als responsables de les taules de 
màrqueting on line la Rosa Mª 
Orrit Directora del departament 
de màrqueting, i al Ricard Rocosa 
Director del departament de 
competitivitat del Centre que ha 
estat el responsable de la taula de 

competitivitat i innovació. 

http://www.mecman.es/
http://www.angra.es/
http://www.expo-einess.com/
http://www.facebook.com/Moldiplast
http://www.facebook.com/Moldiplast
http://www.dynacast.es/
http://www.enttia.com/
http://www.facebook.com/posicionat?fref=pb
http://www.facebook.com/posicionat?fref=pb
http://1.bp.blogspot.com/-L0c1HnKvQeY/T2ICYmzK0qI/AAAAAAAACC4/Xd5sjLYId2Y/s1600/REUNION.jpg


 

 

Contacte:  Col·labora:    Nota: 

 

C. Tres Creus, 66 

08202 Sabadell 

 

Sra. Montse Vilanova  

 Tel. 93 745 78 10 

 

 

   

. 

Si no vols rebre aquests missatges de correu 

electrònic, respon a aquest correu i  a 

l’assumpte  escriu “ cancel·lar subscripció al JEC”. 

                                                                           

 

http://www.grupofemxa.com/

