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Regió7

35è aniversari

La notícia

La foto
SALVADOR REDÓ

La independència esdevé
el gran protagonista català

2012
 13 de gener

La manifestació de la Diada del 2010
ho va capgirar tot: va alterar l’agenda
política, va fer decidir els dubitatius i, amb la
Via del 2013, va fer convocar la consulta.



Naufragi del creuer Costa
Concordia a tocar de les
platges de la Toscana, amb
trenta-dos morts

La portada

 11 de setembre

Manifestació massiva per
la independència a
Barcelona

El President Mas la balla a Sant Vicenç de Castellet

 1 de novembre

El ball de gitanes és un dels actes més multitudinaris de
Sant Vicenç de Castellet. En el del dia 27 de maig va
participar-hi el President Artur Mas, que havia
inaugurat la reurbanització de la plaça de l' Ajuntament.

Tres noies moren en una
macrofesta al pavelló
Madrid Arena. Un mes
després, n’eren cinc

El llibre

La pel·lícula

L’objecte de l’any

Jo confesso
Jaume Cabré

Lo imposible,
de Juan Antonio
Bayona, amb
Naomi Watts i
Ewan McGregor.

L’estelada

El disc  Little Broken Hearts. Norah Jones

Durant els seus més de 50 anys d’història, la institució ha assolit l’objectiu de prestigiar,
consolidar i promocionar el peritatge i l’enginyeria tècnica industrial dins la societat i ha
lluitat i, continuarà lluitant, pel reconeixement i prestigi de la professió.

E

l Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa és una entitat de dret públic de caràcter
professional que té per objecte dotar els enginyers tècnics industrials d’una institució de defensa
i representació dels seus interessos que, a més a més, contribueix a garantir als ciutadans un
servei de màxima qualitat per part d’aquests professionals.
Actualment, el CETIM aplega a més de 1.000 col·legiats que desenvolupen la seva activitat en
diferents sectors professionals com la indústria, l’ensenyament, l’administració pública i organismes
o mitjançant l’exercici lliure.
Els orígens del CETIM es remunten a l’any 1955 quan es va crear la delegació a Manresa de la
Asociación Nacional de Péritos Industriales, i no és fins l’any 1996 quan es constitueix l’actual CETIM
per segregació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Plana de l'Om, 6, 2n 5a · 08241 Manresa
Tel. 93 872 57 62 · Fax 93 872 34 44
cetim@cetim.cat - www.cetim.cat

Enginyeria elèctrica

Assessoraments tècnics

Solucions en

Prevenció

Estalvi energètic
Legalitzacions
Qualitat elèctrica
Telèfon 670735241
www.ginytec.com

Servei de Prevenció Aliè, Acreditat pel Departament de Treball - núm. SP-083-B

C/ Bruc 108-110 de Manresa
Tel. 93 872 35 42 - www.presaba.com

