
GETTING CONTACT JORNADA NETWORKING I 
CONTACTES EFECTIUS PER A EMPRESARIS 

Jornades d’intercanvi entre les empreses del sector agroalimentari,  turístic i de serveis dels territoris. per tal de 
poder comparar experiències, maneres de treballar i possibilitats de negoci.
Sota el lema: “El treball en equip és el combustible de l’èxit”, es realitzarà la Jornada que comptarà amb dues 
parts:
•	 Un bloc centrat en maneres de treballar col·laboratives i de gestió del talent.
•	 Una sessió de Contactes eficients entre empresaris de diferents comarques.

El Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs – Berguedà, el Consorci del Moianès i el Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya, en el marc del projecte innovador CATCENTRAL 2.0 Innovació i Talent us presentem  la Jornada:  
Networking  i Contactes efectius per a empresaris.
Objectius: Aquesta jornada pretén donar a conèixer la gestió del talent i els contactes efectius entre empresaris 
per tal de generar sinèrgies i aprendre maneres col·laboratives de potenciar els negocis.
A qui s’adreça: a empresaris  dels sectors agroalimentari, turisme i serveis .
Metodologia: Els contactes eficients entre empresaris és una metodologia que permet generar una agenda de 
contactes entre  empresaris  mitjançant interessos creuats  que  culmina  amb  una  jornada  de  treball  on  
els empresaris assistents s’entrevisten,  intercanviant  informació  per  enfortir  i generar noves oportunitats 
per a la seva empresa. Així durant la jornada els participants s’entrevistaran amb un mínim de 10 empresaris 
i empresàries amb interessos comuns per: trobar nous clients, proveïdors, socis i projectes; i millorar, entre 
d’altres aspectes, la xarxa comercial, la producció i la  logística.
La sessió correrà a càrrec de l’expert  Santi López-Villa: Consultor en Recursos Humans i Coach.

PROGRAMA
09:00 – 9:30 h: Registre d’assistència
09:30- 11:30 h: Sessió de networking per a empresaris. A càrrec de Santi López  (Consultor). Amb aquesta sessió 
es pretén modelar aptituds i actituds susceptibles de canvi que generin més rendiment personal i professional.  
11:30 – 12: 00 h: Cafè relacional
12:00 – 13:30 h: Contactes eficients entre empresaris de la Catalunya Central. L’objectiu d’aquesta sessió és 
posar en contacte a diferents empreses del territori amb la finalitat d’establir acords de col·laboració o negocis.

13:30 h: Vi català  i explicació de l’iniciativa Femvi que elabora vins de qualitat diferenciada sota el nom UN 
PAM DE TERRA. Aquesta empresa vol ser una empresa referent en la recuperació de la cultura de la vinya i el 
vi a la comarca del Solsonès, a càrrec de Toni Llongarriu i Marcel Lleonart.

Calendari: dia 15 de novembre, 9 hores

INSCRIPCIÓ  GRATUÏTA FINS EL 10 DE NOVEMBRE 
DE 2011.
PLACES LIMITADES.
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Fons Social 
Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, 
regulats per l’Ordre TRE/293/2010

LLOC DE REALITZACIÓ I INSCRIPCIONS: 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Pujada del Seminari s/n, 25280 Solsona (Lleida). 
Tel.973482427 Fax.973481392
Susanna Cardona susanna.cardona@ctfc.es


