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MEMÒRIA D´ACTIVITATS 2011 
 
 

18-01-11  Presentació cursos pel 2011 i calendari reunions. 
14-02-11 1ª reunió mensual de tots els associats a l´aula cedida per 

Cetemmsa al Tecnocampus: aula nº 5 del 2on pis. 
05-03-11 Calçotada a Llofriu i visita guiada al museu Josep Pla. 
26-03-11 Sortida al teatre a Barcelona – obra: Pel davant i pel darrera. 
30-03-11 Visita a la fira Motortec de Madrid. 
30-03-11 Informació del Pla Renove Pneumàtics. 
15-04-11 Repartiment de targetes d´oli segons comanda. 
30-04-11 Tancament del local del carrer Sicilia. 
09-05-11 Demostració màquina diagnosi Berton a Argentona. 
21-05-11        Caminada a la Quar (entre el Berguedà i el Solsonès) i visita a una 

fàbrica de formatges casolans. 
27-06-11 Primer dilluns que Atama disposa del mòdul nº2 a l´espai Entitae de 

l´Impem de Mataró. 
27-06-11 Xerrada sobre Biocombustibles a la sala e-dit de l´Impem a càrrec 

del Sr. Manel Ebri, president de l´Associació Catalana del BIodiésel. 
27-06-11 Acord de la Fagem i Vueling perquè tots els associats tinguin 

descomptes del 10% en el preu dels vols. 
02-07-11 Inici curs Anàlisi Gasos. 
15-07-11 Compra d´un extractor d´embragatges sistema bimassa. 
01-09-11 Presentació del programa Sumat de l´Impem per contractar joves de 

18 a 25 anys que han fet un curs d´automoció. 
17-09-11 Inici curs soldadura alumini i plàstics. 
03-10-11 Xerrada informativa a Cetemmsa sobre el Nou Codi de Consum a 

càrrec del Sr. Fc. Xavier Sánchez de l´Ajuntament de Mataró. 
05-10-11 Compra d´un útil per canviar casquets posteriors, d´un extractor 

d´injectors Citroën/Peugeot i d´un extractor de bomba d´aigua per a 
motors Volkswagen de 5 cilindres. 

28-10-11 Inici curs Gasos Fluorats a través del Gremi de Barcelona. 
05-11-11 Inici curs Tecnologia de vehicles híbrids i elèctrics. 
12-11-11 Sortida lúdica a Vidrà, caminada fins al pont romànic seguint el riu. 
13-11-11  Partit de futbol mecànics Atama – treballadors ITV Eca Argentona 
14-11-11 Repartiment de dècims de loteria. 
19-11-11 Cursa de Karts a Lliçà de Vall. 
24-11-11 Assistència a la Nit de l´Empresari convidats per la Fagem. 
03-12-10 Sopar de germanor de Sant Eloi. 


