Dossier de patrocini

Acte de lliurament dels
Reconeixements al
Progrés Empresarial
24è Sopar Nit de l’Empresari
de la Patronal Cecot
dimarts, 23 d’octubre de 2018

Encetem una nova edició i volem que hi participeu!
El proper dimarts 23 d’octubre, el món empresarial, econòmic i polític català tindrà
una cita important: la Nit de l’Empresari de la nostra patronal Cecot, que reuneix
any rere any a més de 1000 persones entre emprenedors, empresaris i destacades
personalitats del món econòmic, polític, industrial, universitari, financer i comercial de
Catalunya.
I a dia d’avui, després de vint-i-quatre anys organitzant aquest sopar multitudinari, podem
afirmar que aquest és un dels esdeveniments empresarials de Catalunya, més esperats.
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Qui assisteix?
L’acte de lliurament de guardons als distingits amb els Reconeixements Cecot
al Progrés Empresarial es realitza durant un sopar on els guardonats són els
protagonistes de l’esdeveniment.
La Nit de l’Empresari és ja una cita consolidada en les agendes dels empresaris i
empresàries d’arreu de Catalunya. La voluntat de la Cecot amb aquest sopar multitudinari
és el de posar en contacte empresaris/es, directius/ves i executius/ves poden trobar-se
amb personalitats del món polític, econòmic i empresarial.
Això fa que la Nit de l’Empresari hagi esdevingut un punt de trobada “social” que ha anat
conformant un teixit de relacions, més distès del que permeten els despatxos, i que,
edició rere edició, reiteren la seva participació.

46% Empresaris/es, associats i no associats a la patronal Cecot.
15% Directius/ves, executius/ves d’empreses de referència
en el mercat.
7%

Representants patronals i sindicals.

10% Màxims respresentants de l’administració local, autonòmica i
nacional.
4%

Rectors/es de totes les Universitats establertes a Catalunya.

10% Representants

d’institucions,

organitzacions

econòmiques, polítiques i socials de Catalunya.
4%

Patrocinadors de l’esdeveniment.

4%

Professionals dels mitjants de comunicació.
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financeres,

Personalitats distingides amb un Reconeixement
al Progrés Empresarial
		
2017
		Sra. JOANA AMAT i Sra. IMMACULADA AMAT
		
Empresàries i codirectores d’Amat		
		2016
		Dr. JOAN URIACH
		
Empresari i president de la Fundació Uriach 1838
		
2015 		
		
Sr. ALEX CRUZ
		President i conseller delegat de VUELING
		2014		
		
Sr. VÍCTOR GRIFOLS
		President de GRIFOLS, S.A.
		2013
		Sr. ENRIC CROUS MILLET
		
Director general de DAMM
		
2012 		
		
Sr. JOSEP MARIA SERRA FARRÉ
		President del Grup Catalana Occident
		2011		
		
Sra. Mª DEL MAR RAVENTÓS
		Presidenta Grup Codorníu
		2010
		
Sr. CÉSAR ALIERTA
		
President del Grup Telefónica
		2009
		
Sr. SALVADOR ALEMANY
		
President d’Abertis i del Cercle d’Economia
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2008
		
Sr. ANDREU MAS-COLELL
		Catedràtic d’Economia i President de la Barcelona Graduate
		
School of Economics
		
		2007 		
		
Sr. MANUEL LAO HERNÁNDEZ
		President de Nortia Corporation
		2006
		
Sr. ANTONI BRUFAU NIUBÓ
		
President executiu de Repsol YPF
		2005
		Excm. i Mgfc. Sr. GABRIEL FERRATÉ
		
Rector de la UOC
		
2004 		
		
Sr. JOSÉ MANUEL LARA BOSCH
		President del Grup Planeta
		2003		
		
Excm. Sr. JOAN ANTONI SAMARANCH
		President honorífic del Comité Olímpic Internacional
		2002
		
Sr. MANUEL CASTELLS
		
Professor de la UOC i expert en el camp de la societat de la informació
		2001
		
Sr. XAVIER SALA-I-MARTIN
		
Consultor del FMI i professor d’economia a la Columbia University		
		2000
		
Sr. PEDRO SOLBES MIRA
		
Comissari d’Assumptes Monetaris i Econòmics
		1999
		
Sr. JOSEP VILARASAU I SALAT
		President de la Caixa de Pensions “la Caixa”
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		1998
		
Sr. ENEKO LANDABURU
		Dtor. Gral. Política Regional i Cohesió de la Comissió Europea
		1997
		
Sr. CARLES FERRER SALAT
		
President i fundador de la CEOE
		1996
		
Sr. JOAQUM MUNS
		
Economista i advocat, col·laborador de la OCDE i del FMI
		1995
		
Sr. RAMON GINJOAN
		
Emprenedor i empresari
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Quin ressò mediàtic s’ha guanyat aquest
esdeveniment?
La Nit de l´Empresari de la Cecot acredita cada any més de 50 professionals dels principals
mitjans de comunicació del país.
Començant pels mitjans d´àmbit local i comarcal, passant pels mitjans generals i finalitzant
pels mitjans purament ecònomics, la Nit de l´Empresari representa per la Cecot un marc
únic de reforç institucional i plataforma de reivindicació de millores per a la competitivitat
de les pimes catalanes, incidint en l´opinió pública a través dels mitjans de comunicació
assistents.
Agència Catalana de Noticies
Diari de Sant Cugat			 Ràdio Barcelona
Agència EFE				L’Econòmic				
Ràdio Intereconomia
Antena 3TV				El País				
Ràdio Rubí
ARA Diari				El Periódico de Catalunya		 Ràdio Sabadell
Betevé
El Punt Avui 				 Ràdio Sant Cugat
Cadena Cope				Economia Digital
RNE
Canal Terrassa			
Europa Press
Tele 5
Catalunya Ràdio			
Expansión
Televisió de Sant Cugat
ComRàdio – La Xarxa		
La Vanguardia
TV3
Diari de Terrassa
Punto Radio
TVE

Economia | La Torre | Actualitzat el 20/10/2016 a les 08:28

Carles Puigdemont presidirà avui la
22a Nit de l'Empresari de la Cecot
L'esdeveniment se celebra a Barcelona i ja hi han confirmat la seva assistència
més de mil persones
La patronal Cecot organitza aquest dijous 20 d'octubre, a les set de la tarda i a L'Auditori de
Barcelona, la 22a edició del sopar de la Nit de l'Empresari on ja han confirmat la seva assistència
prop de mil persones.
Aquest sopar multitudinari ha anat adquirint rellevància i prestigi entre la classe empresarial,
política, econòmica i social catalana, consolidant-se com un dels esdeveniments de referència en
l'àmbit empresarial. Com a novetat, Barcelona Classic Concert, sota la direcció artística de Joan
Martínez Colàs, serà l'encarregada d'amenitzar l'acte a través d'un conjunt d'actuacions musicals
que retran homenatge a diferents personatges que han reEvolucionat les seves respectives
disciplines professionals.
7/10/2016
Reunió del Jurat dels Reconeixements Cecot per decidir el seu veredicte
Enguany, l'acte estarà presidit pel President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i entre les
principals autoritats confirmades en aquests moments, destaquen l'assistència de la presidenta
del Parlament de Catalunya,Carme Forcadell, el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona, Jaume Collboni; els consellers de la Generalitat de Catalunya: de Salut, Toni Comín; de
ACTUALITAT
Territori, Josep Rull; de Treball, Afers Socials i Família,Dolors Bassa i d'Empresa i
Coneixement, Jordi Baiget. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i alcaldes,
alcaldesses i
ACTUALITAT | REUNIÓ DEL JURAT DELS RECONEIXEMENTS CECOT PER DECIDIR EL SEU VEREDICTE
representants municipals de Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Rubí,TELEVISIÓ
Matadepera,
Ullastrell,
Sant
EN DIRECTE
RÀDIO EN DIRECTE
Quirze del Vallès o Olesa de Montserrat.
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TELEVISIÓ
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CINEMA

TORNAR

Propers mesos 06.10.2016

La CUP vol atraure entitats
socials i cooperatives al
Mercat de la Independència

El sopar també comptarà amb la participació de nombrosos representants empresarials
d'organitzacions com Fepime, Fagem, FemCat, UEP, UEA, Amec, Consejo Intertextil Español,
Associació empresarial Sant Cugat, Castellbisbal Empresarial, Unió Patronal Metal·lúrgica,
Centrem, Comertia, representants de les Cambres de Comerç i d'Indústria catalanes i dels
col·legis professionals catalans, entre altres entitats. Els presidents i directors/es d'empreses i
entitats de referència en el seu sector com ara; CaixaBank; HP; DAMM; Grup Uriach; ENDESA a
Catalunya; SEAT; RACC; Grup Peralada; Parlem Telecom; ONCE; entre molts altres.
Representants d'universitats catalanes com l'UAB, l'UPC i l'UVIC i també les principals escoles
de negoci de Catalunya, també han confirmat la seva assistència, així com representants dels
diferents partits polítics de l'arc parlamentari català com el PDECat, ERC, Ciutadans o el PP.

SMC Terrassa

CONTACTA AMB ACTUALITAT

Entrevistes i reportatges

Segons el partit municipal, la proposta no
exigeix de grans inversions i s'aplicarà si
s'arriba al consens amb l'Associació de
Paradistes. Comerç i Economia estudiaran
quines podrien ser les entitats

Comerç 06.10.2016

La nova llei catalana de
comerç dóna llibertat per
triar l'inici de les rebaixes
També amplia les hores d’obertura dels
comerços de 72 hores a 75 hores setmanals.
Tot i l’ampliació, la llei catalana encara queda
molt lluny del màxim permès per la llei
espanyola, que és de 90 hores setmanals

#Apropteu

Canal Terrassa  95.2 FM

Aquest dijous 06.10.2016

Aquest dijous 06.10.2016

Reunió del Jurat dels Reconeixements
Cecot per decidir el seu veredicte

Els guardons es lliuraran en el transcurs de la celebració de
la 22a Nit de l’Empresari, que enguany porta el lema
“reEvolució, transformem idees". La cita serà el proper 20
d'octubre a l'Auditori de Barcelona
Tweet

Me gusta 1

0

Compartir

El jurat de la 22a edició dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial
s’ha reunit aquest dijous per deliberar el seu veredicte que farà públic demà
divendres 7 d’octubre.

El sector del telemàrqueting,
en vaga pel bloqueig del
conveni laboral
L'aturada ha estat convocada a nivell estatal.
A Terrassa, a l'empresa Emergia, ha tingut un
seguiment superior al 60% segons els
sindicats. Demanen reobrir les negociacions
amb la patronal per canviar el conveni

Futbol 06.10.2016

El Terrassa FC renova el seu
projectes.comunicacio@cecot.org
contracte de patrocini
amb
Mega Asia

- 20/10/2016 08:53 - 195.53.85.202

El primer equip del club egarenc continuarà
lluint a la samarreta el logotip d'aquest centre
especialitzat en productes per a la llar,
convertintse una temporada més en
espònsor principal de l'entitat

Diari de Terrassa Jueves, 20 de octubre de 2016

Els guardons es lliuraran en el transcurs de la celebració de la 22a Nit de
l’Empresari, que enguany porta el lema “reEvolució, transformem idees". La
cita serà el proper 20 d'octubre a l'Auditori de Barcelona.

Mil personas asistirán hoy a la
Nit de l’Empresari en Barcelona

http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/55050/carles/puigdemont/presidira/avui/22a/nit/empresari/cecot
L’objectiu principal dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial és el
de distingir d’una manera pública i notòria, l’esforç, la constància i la capacitat
1 de 1 les institucions i les persones
d’adaptació i superació diària Pàgina
de les empreses,
que les formen alhora que premien la seva contribució al desenvolupament
econòmic i empresarial del país.

O
>

La Cecot premiará a 13 empresas y a Joan Uriach como personalidad destacada

(+34) 93 736 14 14 TOTS ELS DRETS RESERVATS 2016

CONTACTE I ACCESSIBILITAT I AVIS LEGAL I MAPA WEB

L.M.A.
La patronal terrassense Cecot celebra esta noche, en el Auditori de
Barcelona, la vigésimo segunda edición de la Nit de l’Empresari, a la
que ya han confirmado su asistencia cerca de mil personas. Durante
el acto, que presidirá Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, se premiará la trayectoria de 13
empresas, en diversos campos, y se
http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/31911/reunio/jurat/reconeixements/cecot/decidir/veredicte.html#.V_dRmfmLS9I
1/1
entregará a Joan Uriach Marsal,
presidente de la Fundació Uriach
1838, el “Reconeixement Cecot” a
la personalidad destacada del mundo empresarial y económico.
Entre las principales autoridades
confirmadas, hasta ayer, destacan
la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume
Collboni; los consellers de la Generalitat de Catalunya: de salud, Toni
Comín; de territorio, Josep Rull; de Tras la entrega de premios, se volverá a celebrar una cena-relacional en el Auditori de Barcelona. ARCHIVO
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Una amplia
representación
> El acto de esta noche contará con la participación de numerosos representantes empresariales y de organizaciones, como Fepime, Fagem,
FemCat, UEP, UEA, Amec, Consejo Intertextil Español, Associació empresarial Sant Cugat,
Castellbisbal Empresarial, Unió
Patronal Metal·lúrgica, Centrem, Comertia, representantes de las cámaras de comercio
e industria y de los colegios
profesionales catalanes, entre
otras entidades. También asistirán presidentes y directores
de empresas y entidades como
CaixaBank; HP; DAMM; Grup
Uriach; Endesa en Catalunya;
SEAT; RACC; Grup Peralada; Parlem Telecom; y ONCE, entre
muchos otros. Y representantes de universidades catalanas
como la UAB, UPC y la UVIC, así
como de las principales escuelas de negocios de Catalunya.
Asimismo, estarán presentes
miembros de los diferentes
partidos políticos del arco parlamentario catalán, como el
PDECat, ERC, Ciutadans o el PP.

Una edició més al

Teatre Nacional de Catalunya

Al llarg dels anys, la Nit de l’Empresari ha anat canviant l’emplaçament amb l’objectiu
d’anar adaptant l’assistència als espais disponibles al Vallès Occidental.
Res té a veure aquella primera edició l’any 1995 al pavelló municipal de Viladecavalls, o
l’entorn del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya on es va desenvolupar durant
alguns anys, o amb l’organització, durant 14 anys al Recinte Firal de Terrassa.
L’any 2014, però, vam celebrar la vintena edició dels Reconeixements al Palau de
Congressos de Catalunya, i com a data commemorativa que era, l’organització planteja
de manera excepcional canvis en el programa i en la ubicació final per donar-li un caràcter
diferenciat que “rememorés” els guardons atorgats en les 20 edicions anteriors però que
també permetés obrir un debat relacionat amb la reindustrialització, la marca Barcelona, la
regió metropolitana i el territori més industrialitzat a l’estat espanyol com ho és el Vallès
en el seu conjunt. Base d’acció territorial de la patronal Cecot.
El canvi de format va determinar el canvi d’ubicació, cercant espais que permetessin
l’assistència prop de 1.000 persones en un format d’auditori i posteriorment un segon
espai per un sopar còctel relacional. I des del 2014 la Nit de l’empresari es desenvolupa a
la capital catalana, Barcelona.
És per aquest motiu que la 24a edició de la Nit de l’empresari tindrà lloc a
Barcelona, concretament al Teatre Nacional de Catalunya.
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Estructura i programa

Replicant el que ja vam endegar l’any 2014, aquest any el sopar tindrà un format de còctel
per facilitar la interrelació entre els assistents, una de les demandes més rebudes els
últims anys mitjançant els qüestionaris d’avaluació post-sopar.
Per tant, l’esdeveniment s’estructurarà en dues parts: una primera part d’acte institucional
de lliurament de premis a la Sala Gran i una segona part de còctel relacional al vestíbul
principal ubicat just davant de la Sala Gran.
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L’accés al recinte es farà per l’entrada principal (Plaça de les Arts, núm. 1).

Un cop acreditats, els assistents es dirigiran a la Sala Gran del TNC. Hi haurà reservades
les primeres files per autoritats, guardonats i patrocinadors.
I la distribució a sala es farà per zones amb planell i amb la denominació dels patrocinadors
de l’esdeveniment.
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Aparcament
Actualment estem en converses amb el pàrquing municipal ubicat al carrer de Padilla,
entre l’Auditori i el TNC, per concretar un preu tancat per als assistents de la Nit.

Aparcament públic al costat del TNC
Plaça de les Arts
c/ de Padilla,159 - 08013 Barcelona
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Elements de visualització
PATROCINADOR PATROCINADOR COL·LABORADOR AMB EL SUPORT
RECONEIXEMENT 				
DE

SIGNATURA DE CONVENIS
Acte de signatura individual amb presència del President
de la Cecot i un representant de la companyia, amb
fotografia.
Nota de premsa informativa de la col·laboració de la
companyia en l’esdeveniment.
Acte de signatura conjunta amb presència del President de
la Cecot i un representant de la companyia, amb fotografia
de grup.
RECONEIXEMENT AL PROGRÉS EMPRESARIAL
Inserció del logotip de la companyia en les Bases de
participació dels Reconeixement al Progrés Empresarial.
Inserció del logotip de la companyia en la Candidatura
promoguda dels Reconeixement al Progrés Empresarial.
Dossier per als membres del Jurat dels Reconeixement
al Progrés Empresarial amb totes les Candidatures
presentades amb inserció del logotip de la companyia.
Participació d’un representant de la companyia en el Jurat
dels Reconeixements al Progrés Empresarial.
Fotografia conjunta dels membres del Jurat i posterior
nota de premsa als mitjans de comunicació per informar
dels guardonats dels Reconeixements.
Inserció del logotip de la companyia en el guardó lliurat a
les empreses durant la celebració de la Nit de l’Empresari.
WEB
Inserció de la fotografia de l’acte de signatura en el web de
la Nit de l’empresari.
Inserció del logotip de la companyia a la Home del web de
la Nit de l’Empresari.
Apartat propi de la companyia al web de la Nit de
l’Empresari on el patrocinador pot descriure l’activitat,
incloure una imatge, enllaçar amb el seu lloc web i oferir
algun dels seus serveis.
Inserció del logotip de la companyia al web de la Nit de
l’Empresari, apartat “Patrocinador”, amb la incorporació
d’un link dirigit a la seva pàgina web.
Inserció del logotip de la companyia al web de la Nit de
l’Empresari, apartat “Col·laborador” amb la incorporació
d’un link dirigit a la seva pàgina web.
[ 13 ]

Elements de visualització
PATROCINADOR PATROCINADOR COL·LABORADOR AMB EL SUPORT
RECONEIXEMENT 				
DE

WEB
Inserció del logotip de la companyia al web de la Nit de
l’Empresari, apartat genèric “Amb el suport de”, amb la
incorporació d’un link dirigit a la seva pàgina web.
Accés on-line, amb posterioritat a l’acte, del recull de
premsa i fotografies de l’esdeveniment.
MATERIAL GRÀFIC
Inserció del logotip de la companyia en el tiquet d’accés
al recinte de la Nit de l’Empresari que tenen tots els
assistents per accedir-hi (online).

L

M

S

Inserció del logotip de la companyia a les banderoles
distribuïdes pel recinte on es desenvolupa l’acte.

L

M

S

Inserció del logotip de la companyia al llibret que es lliura a
tots els assistents i que recull una breu presentació de les
empreses guardonades.

L

M

S

Inserció del logotip de la companyia al photocall de la
recepció.

L

M

S

Inserció del logotip de la companyia a les banderoles de
l’escenari on s’atorguen els premis i Reconeixements.

L

M

S

Inserció del logotip de la companyia en el fulletó
informatiu repartit entre els assistents amb les activitats
programades.

L

M

S

Dossier amb les accions realitzades per part de la
companyia posterior a l’acte.
E-MAILING
Distribució online de les Bases de participació dels
Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial a la base
de dades de la Cecot, amb la incorporació del logotip de la
companyia.
Distribució online de les Candidatures dels Reconeixements
Cecot al Progrés Empresarial a la base de dades de la
Cecot, amb la incorporació del logotip de la companyia.
Distribució online individual de cada una de les Candidatures
dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial a la
base de dades de la Cecot, amb la incorporació del logotip
de la companyia.
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Elements de visualització
PATROCINADOR PATROCINADOR COL·LABORADOR AMB EL SUPORT
RECONEIXEMENT 				
DE

XARXES SOCIALS
Difusió de la participació i accions programades de la
companyia en Twitter.
Difusió de la participació i accions programades de la
companyia en Facebook.
MITJANS DE COMUNICACIÓ
Nota de premsa als mitjans de comunicació per promocionar
l’edició d’enguany (maig - juny) amb inserció del logotip de
la companyia.
Presència d’un representant de la companyia en l’acte de
presentació de la nova edició als mitjans de comunicació
per promocionar la nova edició.
Anunci en premsa escrita amb la difusió dels guardonats
de l’edició d’enguany amb inserció del logotip de la
companyia.

L

M

S

Anunci en premsa escrita amb la difusió de l’acte de
lliurament dels Reconeixements (Nit de l’Empresari) amb
inserció del logotip de la companyia.

L

M

S

Anunci en premsa escrita per agrair a tots els assistents
la seva participació a la Nit de l’Empresari, amb inserció del
logotip de la companyia.

L

M

S

Dossier de premsa dels guardonats dels premis i
Reconeixements amb inserció del logotip de la companyia.

L

M

S

ACTE DE LLIURAMENT
Presència a l’escenari del president de la companyia per
lliurar el Premi promogut.
Presència a l’escenari del president de la companyia per
lliurar el Reconeixement promogut.
Nomenclatura de les diferents zones de la platea amb el
nom del patrocinador.
Ubicació del màxim representant en la trobada prèvia amb
les autoritats i a la fila zero durant l’acte de lliurament de
premis i Reconeixements.
Menció pública de la companyia per part del presentador, a
l’inici de l’esdeveniment.
Possibilitat de patrocinar el faristol en l’escenari on
s’atorguen els premis i Reconeixements.
Invitacions per assistir a l’edició de la Nit de l’Empresari.
[ 15 ]

6 + 2 VIP

4 + 2 VIP
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Elements de visualització
PATROCINADOR PATROCINADOR COL·LABORADOR AMB EL SUPORT
RECONEIXEMENT 				
DE

ZONA EXPOSITORS
Possibilitat de patrocinar el càtering servit als assistents
de la Nit de l’Empresari.
Espai a la zona del còctel per organitzar accions
comercials abans i/o després de l’acte de lliurament.

L

M

S

1 MES

1 MES

Possibilitat de realitzar un regal promocional amb el
logotip de la companyia als assistents, amb lliurament
a través d’un punt de recollida gestionat per la pròpia
companyia.
Possibilitat d’obsequiar als assistents amb bosses
corporatives amb informació pròpia de la companyia i
dels diferents patrocinadors de l’esdeveniment.
Possibilitat d’incorporar material propi de la companyia
en les bosses corporatives distribuïdes als assistents pel
patrocinador principal.
ALTRES ACCIONS
Inserció del logotip de la companyia en els enviaments del 6 MESOS
butlletí institucional Cecotimpulsa (mensual).

3 MESOS

Anunci en el web de compra col·lectiva PartnerShop per 6 MESOS
promocionar els productes i/o serveis de la companyia.
www.partnershop.cat

3 MESOS

Distribució online de l’oferta anunciada per la companyia
en el web de compra col·lectiva PartnerShop, a la base de
dades de la Cecot.
Cessió d’una sala gratuïta per a poder fer reunions, sessions
informatives, conferències, etc. a les instal·lacions de la
Cecot (Terrassa i/o Barcelona).

L = Large M = Medium S = Small
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Elements promocionals
Edició 2017

Web www.nitdelempresari.com
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Insercions publicitaries
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Insercions publicitaries

Llibre guardonats
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Tiquet invitació (enviament postal i electrònic)
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Hall i auditori del TNC

Stands sala Foyer i exteriors (TNC)
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Stands sala Foyer i exteriors (TNC)
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Stands sala Foyer i exteriors (TNC)
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Comunicació
Edició 2017

Comunicats
Data: 18 de maig de 2017

Data: 23 de maig de 2017

Data: 2 de juny de 2017

Data: 6 de juny de 2017
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Comunicats
Data: 14 de juny de 2017

Data: 25 de setembre de 2017

Data: 25 de setembre de 2017

Data: 26 de setembre de 2017
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Data: 10 d’octubre de 2017

Data: 13 d’octubre de 2017

Data: 16 d’octubre de 2017

Data: 17 d’octubre de 2017
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Data: 18 d’octubre de 2017

Data: 19 d’octubre de 2017
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Flickr (http://www.flickr.com/patronalcecot)

Instagram (https://www.instagram.com/patronalcecot/)
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Cecot
Sant Pau, núm 6
08221 Terrassa (Barcelona)
Telèfon 93 736 11 00
www.cecot.org
info@cecot.org

