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               NEWS  

El PRESIDENT DEL JEC HA ESTAT ESCOLLIT TAMBÉ COM A 

PRESIDENT DE LA FEDARACIÓ D’ASSOCIACIONS DE JOVES 

EMPRESARIS I EMPRENEDORS DE CATALUNYA – FAJEEC – 

 

PROPERES ACTIVITATS JEC 

 

VISITA A L’EMPRESA 

 

 
 

I-Mas és un exemple d’empresa amb la 
capacitat tècnica i innovadora d’enginyers i 
la creativitat i inventiva dels dissenyadors. 

 

 

Us recomanem aquest video 
que mostra la crisi des d’un 
punt de vista diferent ! 

 

 
Dijous 28 de febrer 
A les 12:30h 
C/Castelló , 19 08110 Montcada i Reixac 

http://www.i-mas.com/es/
http://www.youtube.com/user/GrantThorntonSpain


 
I-MAS treballa en el disseny mecànic, de 
control, en la fabricació de màquines en 
l’automatització de l’equip, i/o en qualsevol 
fase que es requereixi, ja siguin tasques 
específiques o equips “clau en mà” 
. 

 
I-MAS dissenya capacitat de dissenyar 
productes per diversos sector, com 
il·luminació, mobiliari, productes massiu, 
aplicacions específiques o productes 
electrònics entre d’altres. 

 
Les actuals instal·lacions disposen de 1.000 
m2 dividits en dues zones. En la planta 
inferior es troba el taller de prototips i 
muntatges de pre-series, amb la nova 
maquinaria adquirida per a la fabricació de 
components. I en la planta superior es situa 
l’oficina de 500m2 amb el centre 
d’innovació i servei al client. 
 

VISITA A I-MAS  
Data: 28 de Febrer a les 12:30h 
Adreça: C/ Castelló , 19 08110 

 

 
RENOVACIÓ PARCIAL 
DEL  COMITÈ DEL JEC 

Amb el canvi de 

presidència del JEC, tal i 

com us informàvem en el 

darrer news de l’ant passat, 

també s’ha renovat parts 

del Comitè, en aquest 

sentit donem la 

benvinguda a: 

Edagar Guerrero 
González  Director  de 

l’empresa    Ingeriria de 
Procesos y Producto I-

MAS    www.i-mas.com . 

Guillem Villacorta 
Comamala de 

l’empresa  Consultora 
Metal·lúrgica Assessoria i 

Gestió  S.L 

Miquel Martí i Pierre del 
Grup 

Moventia  www.moventia.
es 

 

 

 

 
Ja estem treballant per el  

JECPOINT 2013, que serà el           
14 de maig i comptarem amb 

el  Sr. Josep M. Gay de 
Liébana. 

http://www.i-mas.com/
http://www.moventia.es/
http://www.moventia.es/


Montcada i Reixac 

        vilanova.montse@centrem.es  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Exposició d’empreses de recobriment metàl·lics 

organitzat per AIAS amb l’objectiu de presentar-se 

davant de les empreses del Centre Metal·lúrgic  

Agraïm molt sincerament a 
la Eva Mª Osuna la tasca 

que ha fet durant tot 
aquest temps com a 

membre del Comitè del 
JEC, en el que ha estat un 

plaer treballar al seu 
costat ! 

 

 

 

AIAS -ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 

DE ACABADOS DE SUPERFICIES-  

és l’associació que es va integrar 

al Centre Metal·lúrgic el passat 

mes de juny. L’AIAS, és una 

entitat sense ànim de lucre, que 

agrupa empreses del sector dels 

tractaments de superfícies de tot 

el territori espanyol. L’AIAS va 

néixer, l’any 1982, per iniciativa 

d’un grup d’empresaris del 

sector del tractament i 

revestiment de metalls amb la 

intenció de treballar i lluitar per 

el desenvolupament i millora del 

sector en general. Les activitats d 

'AIAS són molt variades y van 

dirigides, principalment, a 

informar y assessorar els seus 

associats en tot el que pugui ser 

d’interès per a les empreses del 

sector. Properament 

s’incorporaran Joves 

Empresaris  d’AIAS  al JEC ! 

mailto:vilanova.montse@centrem.es


 

Contacte:                Col·labora:           Nota: 

 

C. Tres Creus, 66 

08202 Sabadell 

 

Sra. Montse 

Vilanova i Ballet 

vilanova.montse@cent

rem.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”. 
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