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NEWS  

 

Ha arribat el moment de fer el dinar d’estiu  del JEC ! 

 

Ja tenim aquí el bon temps i amb ell les ganes d’estar a l’aire lliure, 

desconnectar i  gaudir de bona companyia ...és precisament el  PLA 

que us proposem:  UN DINAR a la terrassa del  RESTAURANT EL BALÍS 

DEL CLUB NAUTIC DE LLAVANERES, el divendres  dia 29 de juny  a les 

13:00h amb unes vistes fantàstiques davant del mar!  Si voleu més 

informació connecteu-vos a 

www.cnelbalis.com/files/docs/folleto_salones_cas.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T’hi esperem ! Apunta’t trucant-nos al 93.745.78.10 o responent 

aquest mateix correu electrònic. 

 

 

 

 

 

 

 Us avancem que 

tancarem un preu menú 

que anirà al voltant 

d’entre 15-20€ (depenent 

del numero d’assistents). 

 

http://www.cnelbalis.com/files/docs/folleto_salones_cas.pdf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=248831775163956&set=a.248831771830623.53406.248831595163974&type=1


Us informem que :  

La propera visita serà a: 

MENGUAL 
Des de 1971 Megual es dedica a la 
distribució de farratges per a la fusta 
per a professionals de la fusteria i la 
construcció. Disposen d’una amplia i 
renovada varietat de productes de 
decoració, equipaments per a cuines i 
banys , il·luminació, guies, portes , 
etc.. que van adaptant  a les 
necessitats d’un mercat en constant 
evolució.  

Mengual també es caracteritza perquè destinten importants recursos al 
desenvolupament tecnològic  de tots els seus processos. Empresa d’origen familiar ha 
evolucionat ampliant any rere any les seves instal·lacions. 
Si voleu conèixer amb més profunditat una de les empreses que es va presentar en el 
darrer JECPOINT , no us podeu perdre aquesta visita ! 
 

DATA: 18 de juliol  2012 
HORA: 12:00h 

Lloc: GRANOLLERS C/Ronçana 12, Pol. Ind. Palou Nord -08400 -  
Mapa (Com arribar) Coordenades -2º16'47.97" E - 41º35'37.38" N 

Vindràs ? confirma l’assistència al 93.745.78.10 o responen aquest mateix 
correu electrònic.  

 

Servei  

CAFÈ AMB PASTES I RESPOSTES 

Has de prendre alguna decisió important per a la 

teva empresa, però abans voldries comentar-la amb 

altres empresaris? amb persones de confiança? 

Tens alguna idea que et volta pel cap i no saps si dur-la 

a terme? T’agradaria mantenir una reunió distesa per 

poder parlar d’allò que realment et preocupa, amb gent 

compromesa amb el teixit empresarial? 

Truca’ns i coordinem un dia i una hora 

93.745.78.10 Montse Vilanova 

El comitè del Club de Joves Empresaris, de forma 

totalment gratuïta, es posa a la vostra disposició, 

per mantenir una xerrada informal, tot prenent-vos 

un cafè, per tal de donar resposta a les vostres 

qüestions. 

 

 

  ARTICLE RECOMENAT  

La  Culpa  no   
és  d’Alemanya 

 
http://leotorrecilla.blogspot.com.es/ 

 
A càrrec de Leo Torrecilla, 
Responsable de  Moldiplast, 
Membre de Junta Directiva 
del Centre Metal·lúrgic i del 
Comitè del JEC. 

Segueix-nos a... 

 

www.jec-centrem.cat 

 

http://leotorrecilla.blogspot.com.es/
http://www.jec-centrem.cat/
https://twitter.com/
http://es-es.facebook.com/pages/centre-metallúrgic/192290734147780?sk=wall


 

Contacte:    Col·labora   Nota: 

 

C. Tres Creus, 66 

08202 Sabadell 

 

Sra. Montse Vilanova  

vilanova.montse@centrem.cat 

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”. 

                                                                           

 

 

 

mailto:vilanova.montse@centrem.cat
http://www.grupofemxa.com/

