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1ª EDICIÓ SPEED NETWORKING EVENT 

24 de febrer de 2016 

Auditori de PIMEC - C/ Viladomat, 174, 08015 Barcelona 
Horari: 10:00 a 12:00* 

 
 
 

RSC Networking és una iniciativa de CETIP (Associació Catalana de Centres Especials de 

Treball d’Iniciativa Privada), que té per finalitat millorar la RSC de les empreses mitjançant la 

creació d’oportunitats reals de negoci entre els Centres Especials de Treball i Grans Empreses.  

 

 

Objectiu 

L’ objectiu de RSC Networking és dual, por una banda apropar les empreses als Centres 

Especials de treball i conèixer en un sol dia els diferents tipus de serveis i productes que 

ofereixen, alhora que generar oportunitats reals de negoci.  

 

 

Speed Networking i Networking Coffee 

Reunirem asseguts en un costat de la taula als Directors de RRHH, Responsables de compres, 

serveis generals, operacions, de grans empreses de diferents sectors, com són l’automobilístic, 

alimentari, químic, tèxtil, farmacèutic, o hospitalari, entre d’altres.  

 

A l’altre costat, als Centres Especials de Treball com a proveïdors de serveis i productes, entre 

els que trobarem serveis de neteja, jardineria, manufactures, serveis industrials, 

subministrament oficines i més. 

 

Les trobades per a cada grup tindrà una durada màxima de 2 minuts, temps suficient per poder 

intercanviar contactes i poder-se identificar posteriorment, durant el Networking cafè, que es 

realitzarà al final de l’acte, i aprofundir en aquells aspectes que considerin. 
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Ponència  

Durant la jornada, contarem amb la presència del Sr. Iñaki Zallo (Cap del Servei d’Ordenació 

Laboral de la Dirección General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat 

de Catalunya)  qui ens realitzarà una breu ponència sobre Mesures Alternatives 2016.  

 

 
 
 
 

  *      Es prega l’arribada 10’ abans per l’acreditació dels assistents. 


