
Benvolgudes i benvolguts, 

  

UPC Alumni organitza el pròxim 23 de març l'11a edició del Networking Talent Day - NTD, 

esdeveniment que facilita el contacte entre les empreses/institucions i el talent que es genera a 

la Universitat Politècnica de Catalunya. Enguany el focus estarà posat en l’àmbit professional de 

l'economia social i cooperativa. Col·labora en aquesta edició la Xarxa d’Economia Solidària 

(XES). 

 

L'esdeveniment està obert a la participació de l'estudiantat i les persones titulades, i les 

empreses/institucions, amb l'objectiu d'apropar aquests dos entorns. 

 

Durant la jornada, cada empresa/institució tindrà l'oportunitat de mantenir trobades amb els 

assistents en grups reduïts, per informar dels perfils professionals que cerquen i atendre  les 

seves consultes. 

  

DATA: 23 de març de 2022 de 16:00 h a 20:00 h 
 
MODALITAT: Presencial. En funció de l'evolució de la pandèmia i les restriccions associades 
l’esdeveniment podria realitzar-se en línia. 
 
PARTICIPACIÓ GRATUÏTA 
 
LLOC: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. EEBE 
 

PROGRAMA 

16:00 h - 17:00 h  Benvinguda: La UPC s’endinsa en l’Economia Social i Solidària. 

El paper de les carreres tècniques en l’economia social i solidària (UPC) 

Necessitat desenvolupament projectes cooperatius amb perfils UPC (XES) 

Talent UPC dins l'Economia Social i Cooperativa (2 testimonis) 

 

17:00 h - 19:00 h  Trobades del Talent UPC amb les empreses/Institucions 

 

19:00 h - 20:00 h Dinàmica col·laborativa de Networking. 

  

Durant tota la jornada tots els participants podran afegir en uns plafons 

ubicats al mateix espai físic, les seves idees i propostes per engegar 

projectes en l’àmbit cooperatiu, lligades als sectors politècnics i a les 

necessitats de les institucions/empreses participants. 

El Networking té com a finalitat descobrir sinergies entre el talent UPC i les 

empreses d'economia social i cooperativa. 

 

Inscripcions 

Data límit d'inscripció per a les empreses / institucions: 23 de febrer de 2022 

  

MÉS INFORMACIÓ 

Juli Boned / carreresprofessionals.alumni@upc.edu / Tel. : 93 401 56 73 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-fHN9mfjevieoaTjwGbQebfcxKS83O16ziBAogRkHQCmibw/viewform
mailto:carreresprofessionals.alumni@upc.edu

