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GRÀCIES!
A les empreses i institucions que han fet possible l’XIIè Fòrum d’empreses ESEIAAT.



A les empreses i institucions que han fet possible l’XIIè Fòrum d’empreses ESEIAAT.



XII edició Fòrum d’Empreses ESEIAAT 2018
7 de març de 2018

El Fòrum d’empreses és un esdeveniment arrelat a la comunitat de l’ESEIAAT 
i vinculat amb el món productiu. El Fòrum, un any més, pretén apropar d’una 
manera directa l’estudiantat al món empresarial i mostrar a les empreses la realitat 
dels nostres estudiants, oferint un entorn idoni d’oportunitats per a empreses, 
estudiantat i recent titulats.

Les empreses

Tenen la possibilitat de donar-se a conèixer, projectar la seva imatge, mostrar la seva 
activitat, característiques i posició en el mercat, fonamentalment entre l’estudiantat 
d’enginyeria que està a punt de sortir al món laboral. El Fòrum és una via d’accés 
per a reclutar futurs professionals de l’enginyeria que en els propers anys formaran 
part del món industrial, així com la possibilitat de conèixer el potencial dels estudis 
d’enginyeria que s’imparteixen a l’ESEIAAT. També és una bona ocasió per establir 
contactes i fer networking amb altres empreses participants i, per què no, una bona 
excusa per tornar a veure’ns a la universitat.

L’estudiantat

Té la possibilitat d’entrar en contacte amb responsables de recursos humans i 
escoltar les xerrades de directius i enginyers de les empreses. És una oportunitat 
fantàstica per donar resposta a les seves inquietuds referents al seu futur 
professional, per conèixer amb detall l’activitat de cada empresa, i fins i tot, la 
possibilitat d’aconseguir treball o pràctiques externes sota els anomenats convenis 
de cooperació educativa, que complementen la seva formació, realitzar el projecte 
final de carrera, beques, etc. Juntament amb una orientació professional per a una 
incorporació al mercat laboral òptima i d’acord amb els seus interessos i anhels.



Xavier Roca, director ESEIAAT

Lluis Gil, sotsdirector d’Empresa i Recerca de l’ESEIAAT

Un any més tenim el plaer d’acollir, en aquesta que és 
la vostra escola, a les empreses més rellevants dels 
diferents sectors productius associats a les titulacions 
de l’ESEIAAT. Com a director, m’enorgulleix poder 
establir un pont entre el nostre alumnat i les empreses. 
Crec que el futur professional comença dins l’escola 
com una llavor. Cada estudiant es forma seguint un 
itinerari curricular adaptat a les seves inquietuds. Tot 
i que serà després, en una gran corporació o en una 
empresa tan petita com vulgueu, on podrà aportar a la 
societat i esdevenir un referent en l’enginyeria del seu 
sector. Estem orgullosos de treballar la llavor i veure, 
des de l’escola, esclatar la primavera al mes de març. 

Benvinguts al Fòrum!

Voldria llençar un doble missatge a les empreses. 
Primer, que aprofitin aquest espai per entrar en contacte 
amb aquest jovent tan creatiu, col·laboratiu, generós, 
brillant, capaç... Aquesta meravella d’estudiantat 
que es deleix per aportar valor i formar part d’equips 
d’enginyeria. Aquest és l’espai i el moment per fer un 
contacte inicial i després a l’Speed Recruitment de 
maig fer la selecció de personal per pràctiques externes 
o futurs contractes laborals. El segon és visibilitzar 
la recerca. La nostra escola té grups referents en 
àmbits tan variats com l’espai, l’energia, la mobilitat, la 
construcció, l’aigua ... Tot un univers de coneixement 
per explorar i créixer junts. No dubteu que en futures 
edicions del Fòrum aquesta energia fosca la farem 
emergir; caldrà, però, la complicitat de la vostra mirada. 
Comenceu a obrir els ulls. 

Bon Fòrum! 



Tria Futur,
tria ESEIAAT

L’ESEIAAT t’ofereix
10 graus, 8 màsters universitaris,

4 programes de doctorat i
programa d’alt rendiment

www.eseiaat.upc.edu

Segueix-nos a:

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa



10.00 -17.00 h 
Vestíbul
ESEIAAT
edi�ci TR5

12.00 - 14.00 h

Estands

Conferències 
Presentacions

Programa XII Fòrum d’Empreses

10.00 - 11.30 h DEMO DAY 
Emprèn UPC
Terrassa

d’Empreses

En aquest espai hi trobaràs professionals de recursos 
humans i de l'enginyeria de més de 30 empreses, 
institucions i entitats de diferents sectors que volen 
conèixer-te i rebre la teva candidatura, així com 
respondre els teus dubtes. No t’ho perdis! És una 
oportunitat única per apropar-te al món laboral.
Les empreses i institucions participants disposen 
d'un espai físic per tal de fer visible la seva activitat i 
els seus serveis, obert a la comunitat universitària 
durant tota la jornada, en horari de 10 a 17h, a 
diferents espais de l'edi�ci TR5.

Apropa’t a la DEMO DAY per conèixer què és 
Emprèn UPC Terrassa i els projectes realitzats per 
l'estudiantat.
Emprèn UPC Terrassa assessora i guia als estudiants 
i estudiantes en el procés de transformació d'una 
idea de negoci en la llavor d'una empresa viable.
Una oportunitat per conèixer els projectes i casos 
d'èxit emmarcats en aquesta iniciativa, que es 
desenvoluparà de 9.50h a 11h a la Sala de 
Conferències de l'edi�ci TR5.

S'organitzen sessions individuals de presentació de 
27 empreses, de 30 minuts de durada (15-20 minuts 
de presentació seguits d'un torn obert de preguntes 
per part de les persones assistents).
Les conferències es realitzen de forma simultània en 
horari de 12 a 14h a diferents espais de l'edi�ci TR5: 
Sala de Juntes, Sala de Conferències, Sala d'Actes i 
aules 0.1, 0.2, 0.3 i 0.4.

Sala
Conferències

edi�ci TR5
ESEIAAT

Sala de Juntes, 
Sala Conferències
Sala Actes Aules 
0.1, 0.2, 0.3 i 0.4.
edi�ci TR5



DEMO DAY EMPRÈN UPC TERRASSA
Programa
9.50h - 11.30h ESEIAAT. Sala de Conferències. Edifici TR5

9.50h
Salutació de Francesc Torres, rector de la UPC i de Xavier Roca, director  
de l’ESEIAAT

10.00h – 10.15h  
Obertura de la Jornada Emprèn UPC Terrassa a càrrec de:
 David Blasco, coordinador Emprèn UPC Terrassa
 Adrián Sánchez, regidor d’Universitat i Innovació. Ajuntament de Terrassa
 David González, sotsdirector de Projectes d’Estudiantat ESEIAAT UPC.
 Joan Gispets, degà de la FOOT UPC.
 David Sánchez, director del CITM UPC.

10.15h – 10.25h 
Cas d’èxit BRAIBOOK (Carlos Madolell CEO)

10.15h – 10:45h 
Presentació de projectes
VEVAMORE, Eva Segarra. 
Marca de joies de fusta reciclada amb dissenys atractius, únics, personalitzats i econòmics.                                        
 
VICTU, Pol Camps. 
La primera APP amb una I.A. que genera dietes per famílies, adaptades al gust de cada 
membre i, amb una xarxa interna de nutricionistes i entrenadors personals, que permet la 
interacció entre aquest i els usuaris de l’APP.

FABLAB MALLORCA, Víctor Gómez. 
Espai de fabricació digital i difusió de noves tecnologies.
 
CYGNUSVOID, Carles Folch. 
És una empresa de desenvolupament i comercialització de videojocs 3D de plataformes, 
acció i aventura.

INSURAPP, Marc Escuder.
App que permet la interacció de totes les parts del sector assegurador optimitzant els 
processos.

TICKETLESS, Eudald Martinez. 
La millor plataforma per organitzar, guardar i gestionar els tiquets.

10.45 – 11.00h 
Lliurament de premis
 Millor Projecte (500€) - Innova Experts (a càrrec de Xavier Viñas)
 Millor Presentació (500€) - La Mútua dels Enginyers (a càrrec de Susana Carmona)



 CONFERÈNCIES
12.00h - 14.00h ESEIAAT. Edifici TR5

12:00 - 14:00h Sala de Juntes Sala de Conferències Sala d’Actes

12:00 - 12:30h ACCENTURE, S.L.U. GMV INNOVATING SOLUTIONS SEAT S.A

12:30 - 13:00h DELOITTE CONSULTING, 
S.L.U.

MINSAIT - INDRA BUSINESS 
CONSULTING

HENKEL IBERICA, S.A.

13:00 - 13:30h BLUECAP MANAGEMENT 
CONSULTING

ESSITY SPAIN, S.L. KOSTAL ELÉCTRICA, S.A.

13:30 - 14:00h PRICEWATERHOUSECOO-
PERS, S.L.

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, 
S.L.U.

SCHNEIDER ELECTRIC, 
S.A.

12:00 - 14:00h 0.1 0.2 0.3 0.4

12:00 - 12:30h AVANADE SPAIN, 
S.L.

AMES - ALEACIONES 
DE METALES 

SINTERIZADOS

SMURFIT 
KAPPA ESPAÑA, S.A.

VOLPAK, S.A.U.

12:30 - 13:00h BERTRANDT AG EVERIS SPAIN, S.L.U.
VSN - VIDEO 

STREAM 
NETWORKS, S.L.

CAMBRA DE COMERÇ 
INDÚSTRIA I SERVEIS 

DE TERRASSA

13:00 - 13:30h SIMON HOLDING, 
S.L.

MAHLE BEHR SPAIN, 
S.A.

ESTAMP, S.A.U

ATENEU COOPERATIU 
PROMOCIÓ 

ECONÒMICA DE 
SABADELL, S.L.

13:30 - 14:00h IMC TOYS
LEITAT TECHNOLO-

GICAL CENTER
BOSCH SISTEMAS 

DE FRENADO, S.L.U.

12.30h Visita oficial del rector de la UPC, Francesc Torres, i del director de l’ESEIAAT, 
Xavier Roca, als estands del Fòrum 

14.00h - Sala Actes TR5 Agraïments i sorteig de premis a càrrec del rector de la 
UPC, Francesc Torres, del director de l’ESEIAAT, Xavier Roca i de l’Alcalde de Terrassa, 
Alfredo Vega.

ESTANDS
10.00h - 17.00h ESEIAAT
1 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
AERONÁUTICOS DE ESPAÑA
2 ENGINYERS BCN
3 GMV INNOVATING SOLUTIONS
4 NIFCO PRODUCTS ESPAÑA S.L.
5 SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A.
6 VOLPAK, S.A.U.
7 DELOITTE CONSULTING S.L.U.
8 ESSITY SPAIN, S.L.
9 KOSTAL ELÉCTRICA, S.A.
10 BLUECAP MANAGEMENT 
CONSULTING
11 ESTAMP, S.A.U.

12 VSN INNOVATION & MEDIA 
SOLUTIONS - VIDEO STREAM 
NETWORKS, S.L.
13 ZANINI AUTO GRUP, S.A.U.
14 ACCENTURE, S.L.U
15 MAHLE BEHR SPAIN, S.A.
16 UPC ALUMNI
17 EVERIS SPAIN S.L.U.
18 AMES - ALEACIONES DE 
METALES SINTERIZADOS
19 PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L.

20 SCHNEIDER ELECTRIC, S.A.
21 BERTRANDT AG
22 AVANADE SPAIN, S.L.

23 IMC TOYS
24 SIMON HOLDING, S.L.
25 ATENEU COOPERATIU DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL - PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.
26 COL·LEGI D’ENGINYERS 
INDUSTRIALS DE CATALUNYA
LA MÚTUA DELS ENGINYERS
CAIXA D’ENGINYERS
27 PROGRAMA INSPIRE³
28 EMPRÈN UPC TERRASSA
29 CAMBRA DE COMERÇ 
INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
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Estands

1 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AERONÁUTICOS DE ESPAÑA

2 ENGINYERS BCN

3 GMV INNOVATING SOLUTIONS

4 NIFCO PRODUCTS ESPAÑA S.L.

5 SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A.

6 VOLPAK, S.A.U.

7 DELOITTE CONSULTING S.L.U.

8 ESSITY SPAIN, S.L.

9 KOSTAL ELÉCTRICA, S.A.

10 BLUECAP MANAGEMENT CONSULTING

11 ESTAMP, S.A.U.

12 VSN INNOVATION & MEDIA SOLUTIONS - VIDEO STREAM NETWORKS, S.L.

13 ZANINI AUTO GRUP, S.A.U.

14 ACCENTURE, S.L.U

15 MAHLE BEHR SPAIN, S.A.

16 UPC ALUMNI

17 EVERIS SPAIN S.L.U.

18 AMES - ALEACIONES DE METALES SINTERIZADOS

19 PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L.

20 SCHNEIDER ELECTRIC, S.A.

21 BERTRANDT AG

22 AVANADE SPAIN, S.L.

23 IMC TOYS

24 SIMON HOLDING, S.L.

25 ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL - 

 PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.

26 EIC/COEIC

 COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

 LA MÚTUA DELS ENGINYERS

 LA CAIXA D’ENGINYERS

27 PROGRAMA INSPIRE³

28 EMPRÈN UPC TERRASSA

29 CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA



EIC/COEIC

Serveis al col·legiat
Ordenar l’exercici de la professió dels 
col·legiats i vetllar per l’ètica i la dignitat 
professional.
Assumir la representació exclusiva de la 
professió i la seva defensa, i vetllar pels drets 
i deures dels col·legiats.
Assessorar l’Administració, els particulars i 
els col·legiats emetent informes o resolent 
consultes.
Impulsar el desenvolupament d’activitats 
científiques, tècniques, econòmiques, socials 
i culturals relacionades amb la professió.
Fomentar el desenvolupament de la recerca 
i del progrés tecnològic en benefici del 
desenvolupament industrial.
Vetllar perquè cap persona realitzi actes 
propis de la professió d’enginyer industrial si 
no disposa de l’acreditació corresponent.

www.eic.cat

Estand 26

Accenture S.L.U.

Consultoria
En Accenture ayudamos a nuestros 
clientes a superar los retos más complejos 
a través de nuestros servicios líderes en 
estrategia, consultoría, digital, tecnología 
y operaciones. Colaboramos con más del 
75% de empresas del Fortune Global 500, 
impulsando la innovación para ayudar a 
mejorar la manera en la que el mundo vive y 
trabaja. Con experiencia en más de cuarenta 
sectores y en todas las áreas de negocio 
de la empresa, ofrecemos resultados en 
transformación para el exigente nuevo 
mundo digital.

www.accenture.com

Conferència de 12.00h a12.30h
Sala de Juntes 

Estand 14



Ames
Disseny i fabricació de peces per 
automoció
Desde 1951 AMES se dedica a la fabricación 
y venta de componentes metálicos 
sintetizados. Nuestra sede social se 
encuentra en la localidad de Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona).
Somos una empresa independiente 
financiera y tecnológicamente, con capital 
100% nacional. Con centros productivos en 
España (Sant Vicenç dels Horts, Montblanc, 
Solsona y Tamarite de Litera), Hungría, USA 
y China, disponemos de una red de ventas 
y asistencia técnica a nivel mundial, que da 
servicio a más de 600 clientes, situados en 
más de 50 países.
AMES es uno de los líderes mundiales en la 
fabricación de componentes sintetizados en 
grandes series, siendo nuestros principales 
productos los siguientes: 

Componentes mecánicos e hidráulicos 
Piezas dentadas
Piezas magnéticas dulces
Piezas de acero inoxidable
Filtros y componentes metálicos porosos
Cojinetes autolubricados sinterizados.

www.ames-sintering.com

Conferència de 12.00h a12.30h
Aula 0.2

Estand 18 

Ateneu Cooperatiu 
del Vallès 
Occidental

Promoció econòmica
Promoció Econòmica de Sabadell és 
l’empresa municipal que gestiona els serveis 
de formació, orientació i intermediació 
laboral, suport a la creació i consolidació 
d’empreses, i impuls de l’economia social i 
solidària de l’Ajuntament de Sabadell, entre 
d’altres. Coordina l’Ateneu Cooperatiu per 
ordre de gestió de l’Ajuntament.
L’ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL contribueix a impulsar 
l’economia social, solidària i cooperativa 
(ESC) a la comarca mitjançant  la diagnosi 
i visibilització de l’ESC; el suport i 
acompanyament a la creació i consolidació 
d’empreses de l’ESC, i la inserció laboral a 
les mateixes; la promoció de la fòrmula 

cooperativa i les societats laborals entre 
associacions i altres empreses, o com a via 
per donar continuïtat a emprees i/o entitats 
properes al tacament d’activitat; la formació 
en cooperativisme en centres educatius 
de secundària; i la formació i suport en 
cooperativisme a professionals de l’àmbit de 
les gestories i assessories.

Conferència de 13.00h a13.30h
Aula 0.4

Estand 25



Avanade Spain S.L.

TIC
Avanade es el proveedor líder de 
servicios digitales innovadores y en la 
nube, soluciones de negocio y diseño de 
experiencias, facilitados a través del poder 
de sus profesionales y el ecosistema de 
Microsoft. Nuestros profesionales aportan 
un pensamiento fresco y audaz, que 
combinado con la tecnología, la experiencia 
en los negocios y la industria ayudan a 
impulsar la transformación y crecimiento 
de nuestros clientes y de sus usuarios. 
Avanade tiene más de 30.000 personas 
conectadas digitalmente en 24 países, 
brindando a los clientes las mejores ideas a 
través de una cultura colaborativa que honra 
la diversidad y refleja las comunidades en 
las que operamos. Avanade fue fundada 
en el año 2000 por Accenture LLP, quien 
es su accionista mayoritario, y Microsoft 
Corporation.

www.avanade.com

Conferència de 12.00h a 12.30h
Aula 0.1

Estand 22 

Azbil TELSTAR 
Technologies S.L.U.

Metal·lúrgic
Telstar, empresa de azbil group, desenvolupa 
solucions globals d’alt valor afegit i alta 
complexitat tecnològica orientades 
als mercats de les Ciències de la Vida 
(Indústria farmacèutica, biotecnologia i 
indústries relacionades), centres de recerca 
i desenvolupament científic (aeroespacials, 
telecomunicacions, microelectrònica, etc.)  i 
sector industrial (automoció, fred domèstic i 
industrial, químic, etc.)

www.telstar.com

Conferència de 13.30h a 14.00h
Sala de Conferències



Bertrandt AG

Automotive Industry
Bertrandt group is a German multinational 
founded in 1974 to develop and provide 
solutions to companies in the aeronautics, 
medicine, energy and, mainly, automotive 
sectors.
The Bertrandt Group has been providing 
development solutions for the international 
automotive and aviation industries in Europe, 
China and the USA for more than 40 years. 
About 13,000 employees at 54 locations 
guarantee extensive know-how, sustainable 
project solutions and a high level of customer 
orientation. Its main customers include the 
major manufacturers and numerous system 
suppliers.
Our activity starts from product development 
to the final production phase.

The ability to develop in one of the sectors 
most oriented to new technologies and 
innovation, is giving the opportunity to junior 
talent to learn and train, to go over time. 
Bertrandt specializes in engineer profiles, 
where creativity, dynamism, disposition 
and competitiveness are the values to be 
highlighted.

de.bertrand.bio

Conferència de 12.30h a13.00h
Aula 0.1

Estand 21

BLUECAP
MANAGEMENT 
CONSULTING

Consultoria
Boutique de consultoría estratégica 
especializada en el sector financiero . 

Trabajamos para entidades lideres a nivel 
nacional e internacional y asesoramos a su 
Top Management.

www.bluecap.es

Conferències de13.00h a13.30h
Sala de Juntes

Estand 10  

BOSCH
SISTEMAS DE 
FRENADO

Siderometal·lurgic / automoció
Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U. es 
una de las sociedades del grupo Bosch en 
España que pertenece a la división Chasis 
System Control la cual está especializada en 
la fabricación del sistema de frenado para el 

sector automoción. Esta sociedad esta 
ubicada en Lliçà d’Amunt, a 27 km al norte 
de Barcelona y cuenta actualmente con 350 
personas empleadas.

www.bosch-home.es

Conferència de 13.30h a 14.00h
Aula 0.3



Cambra de Comerç 
Indústria i Serveis 
de Terrassa

Cambra de Comerç. Serveis de suport 
empresarial
La Cambra de Terrassa és una entitat 
de suport a les empreses i als nous 
emprenedors. Des de la Cambra de Terrassa 
gestionem beques i programes per ajudar als 
joves a iniciar un nou negoci o a millorar la 
seva incorporació al mon del treball.
En concret, les beques Erasmus per a Nous 
Emprenedors, ajuden a estudiants, graduats, 
membres de grups de recerca o a qualsevol 
persona de qualsevol edat amb inquietuds 
emprenedores a fer una estada a una 
empresa europea per aprendre les claus del 
negoci. Com a novetat, a partir 

de l’any 2018, els participants al programa, 
podran triar empreses de Silicon Valley, Israel 
i Singapur, a més a més de tots els països 
d’Europa. La Cambra de Terrassa, gestiona 
més de 200 intercanvis amb beques d’entre 
700 i 1100 euros mensuals.

www.cambraterrassa.es

Conferència de 12.30h a13.00h
Aula 0.4

Estand 29

Caixa d’Enginyers

Financer i Assegurador
Caixa d’Enginyers és una entitat de crèdit 
cooperatiu que ofereix solucions integrals als 
projectes innovadors i professionals establint 
relacions basades en l’ètica, el compromís i 
la confiança.
El Grup Caixa d’Enginyers fa més de 
mig segle que ofereix serveis financers i 
asseguradors de forma preferent als seus 
socis mitjançant eines d’inversió, de previsió 
i de gestió dels riscos, implicant-se en els 
seus projectes personals i professionals 
oferint les millors condicions sense deixar 
de banda la sostenibilitat d’una economia 
social.

www.caixa-enginyers.com

Estand 26



Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Aeronáuticos de 
España
COIAE

Sector Aeronáutico
Fines: Son fines esenciales del Colegio la 
ordenación en régimen de libre competencia 
del ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Aeronáutico, la representación exclusiva 
de la misma, la defensa de los intereses 
profesionales de los colegiados y el 
asesoramiento a la sociedad y poderes 
públicos sobre el desarrollo del sector 
aeronáutico español.

www.coiae.com

Estand 01

Deloitte Consulting

Servicios Profesionales
Deloitte es una empresa multinacional de 
servicios profesionales, líder en el sector 
de auditoría, consultoría, asesoramiento 
financiero y asesoramiento fiscal y legal.

www2.deloitte.com

Conferència de 12.30h a 13.00h
Sala de Juntes

Estand 07



Essity Spain, SL

Manipulats del paper
Procés productiu de fabricació de paper 
tissue des de la fabricació de bobines de 
paper tissue, la seva transformació a través 
de les línies de converting per obtenir el 
producte final i la distribució del producte 
acabat a la plataforma del client.

www.essity.com

Conferència de 13.00h a13.30h
Sala de Conferències

Estand 8

ENGINYERS BCN

Col·legi professional. Sector Serveis 
El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona és una 
corporació amb més de 50 anys d’història 
que agrupa més de 6000 professionals. La 
seva finalitat és l’ordenació, representació i 
defensa de l’Enginyeria Tècnica Industrial, de 
l’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, del 
Grau en Enginyeria de l’àmbit industrial i dels 
interessos professionals dels seus col·legiats.
El Col·legi vetlla perquè l’actuació dels 
seus col·legiats respongui als interessos i 
necessitats de la societat en relació amb 
l’exercici de l’enginyeria.

www.enginyersbcn.cat

Estand 2

EMPRÈN UPC 
TERRASSA

Assessorament
Espai Emprèn UPC Terrassa és un espai 
adreçat a l’estudiantat de la UPC de 
Terrassa, amb l’objectiu d’assessorar i guiar 
l’estudiantat en el procés de transformació 
d’una idea de negoci en la llavor d’una 
empresa viable. Estand 28



EVERIS SPAIN 
S.L.U.

Consultoría
No nos gusta hablar de nosotros mismos, 
preferimos que nuestra gente y clientes ha-
blen acerca de nosotros. Pero es normal que 
quieras conocernos y saber qué hacemos.
Somos Everis an NTT DATA Company, 
nos dedicamos a la consultoría y outsou-
rcing abarcando todos los sectores del 
ámbito económico, llegando a facturar en el 
último ejercicio fiscal cerca de 1.031 millones 
de euros. Somos una gran familia formada 
por 19.000 profesionales repartidos por 
Europa, USA y Latinoamérica.
En 2014 nuestra familia se hizo más grande 
ya que nos unimos al grupo NTT DATA, la 
sexta empresa de servicios IT del mundo, 
con 100.000 profesionales y presencia en 
Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, 

Latinoamérica y Norteamérica.
Pero por encima de todo creemos 
en las personas, en su desarrollo 
integral y en el talento que representan. 
En everis apostamos firmemente por el 
talento, y nuestro principal objetivo es 
conseguir un alto rendimiento profesional al 
crear un contexto de libertad responsable. 
En definitiva, somos una empresa formada 
por gente buena, buena gente.

Conferència de12.30h a 13.00h
Aula 0.2

Estand 17

ESTAMP, S.A.U

Siderometal·lúrgic 
ESTAMP és una empresa especialitzada en 
el disseny, el desenvolupament, la producció 
i la distribució d’aïllants termo acústics pel 
sector de l’automoció.  

www.estamp.es

Conferència de13.00h a 13.30h
Aula 0.3

Estand 11



HENKEL IBÉRICA 
S.A.

Indústria Química y Gran Consumo
Henkel opera en todo el mundo con un 
portfolio equilibrado y diversificado. La 
compañía cuenta con una posición de 
liderazgo en sus tres divisiones de negocio 
tanto en gran consumo como en industria 
gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y 
tecnologías. Henkel Adhesive Technologies 
es el líder global en el mercado de adhesivos 
en todos los segmentos industriales en 
todo el mundo. Además, en la división de 
Beauty Care y Laundry & Home Care, Henkel 
es también líder en muchos mercados y 
categorías en todo el mundo. Fundada en 
1876, Henkel acumula más de 140 años de 
éxito

www.henkel.es

Conferències de 12.30h a13.00h
Sala d’Actes

GMV 
innovating 
solutions
Ingeniería
Nuestro propósito es apoyar los 
procesos de nuestros clientes a través de 
soluciones tecnológicamente avanzadas 
proporcionando sistemas integrados, 
productos y servicios especializados que 
cubren todo el ciclo de vida. Desde servicios 
de consultoría e ingeniería, hasta el desarrollo 
de software y hardware, integración de 
sistemas llave en mano y soporte a las 
operaciones con un compromiso total con la 
calidad y la competitividad.

La posición de liderazgo alcanzada por GMV 
en sus sectores de actividad se
debe a su capacidad de entender las 

necesidades del cliente y se fundamenta en 
un profundo conocimiento de las tecnologías. 
El personal, el modelo operacional y los 
valores de la cultura empresarial de GMV 
están orientados a asegurar que cada cliente 
reciba exactamente aquello que necesita.

Conferències de 12.00h a 12.30h
Sala de Conferències

Estand 3



Kostal Eléctrica 
S.A.
Automoció
Multinacional alemanya dedicada al sector 
de l’automoció. Fabricació de components 
mecatrònics sota una integració vertical. 46 
divisions de vendes en 21 països diferents.

Conferència de 13.00h a13.30h
Sala d’Actes

Estand  09

IMC TOYS

Juguetes
IMC TOYS ofrece a los más pequeños 
los mejores juguetes de sus personajes 
favoritos generando beneficios a sus socios 
y distribuidores en todo el mundo. 
IMC TOYS no solo ha conseguido este 
objetivo, sino que apuesta por la innovación 
como motor de desarrollo que permita 
asegurar el crecimiento regular de la 
empresa. 

www.imc.es

Conferència de 13.30h a 14.00h
Aula 0.1

Estand 23

Leitat 
Technological 
Center

I+D
Somos un Centro Tecnológico miembro 
de TECNIO y reconocido por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, y tenemos 
como objetivo principal colaborar con 
empresas e instituciones añadiendo valor 
tecnológico tanto a los productos como a 
los procesos, centrando nuestras tareas en 
la investigación, el desarrollo y la innovación 
industrial (I+D+2i).

www.leitat.org

Conferència de 13.30h a14.00h
Aula 0.2



MAHLE Behr 
Spain, S.A.

Automoció
MAHLE is a leading international 
development partner and supplier to the 
automotive industry as well as a pioneer 
for the mobility of the future. The group’s 
product portfolio addresses all the crucial 
issues relating to the powertrain and air 
conditioning technology—both for drives 
with combustion engines and for e-mobility. 
In 2016, the group generated sales of 
approximately EUR 12.3 billion with around 
77,000 employees and is represented in 34 
countries with 170 production locations. 
In Spain we have eight locations and near 
2.000 people in our team.

Our mission is to offer innovative mobility 
solutions that stand for clean air, fuel 
efficiency, and driving pleasure. We aim to 
fulfill this mission along the entire powertrain, 
regardless of whether the vehicle is driven 
by a combustion engine, battery, or fuel 
cell. We develop inspiring solutions for our 
customers.

Conferència de 13.00h a 13.30h
Aula 0.2

Estand 15

NIFCO PRODUCTS 
ESPAÑA S.L.

Transformació de materials plàstics
Disseny, desenvolupament i producció 
en sèrie de components per automoció 
fabricats en materials termoplàstics. Estand 4

MINSAIT 
INDRA BUSINESS 
CONSULTING 

Consultoría de negocio
Minsait es la unidad de negocio de Indra 
que da respuesta a los retos que la 
transformación digital plantea a sus clientes, 
por medio de la oferta de resultados 
inmediatos y tangibles a empresas e 
instituciones.

Conferència de 12.30h a 13.00h
Sala de Conferències



Schneider Electric 
S.A.

Energía y automatización
Schneider Electric, como especialista global 
en gestión de la energía y con operaciones 
en más de 100 paí ses, ofrece soluciones 
integrales para diferentes segmentos 
de mercado, ostentando posiciones de 
liderazgo en energía e infraestructuras, 
industria, edificios y centros de datos, así  
como una amplia presencia en el sector 
residencial. 
Hoy los más de 144.000 trabajadores 
de Schneider, gracias a su experiencia 
ofrecen soluciones innovadoras a nuestros 
clientes en más de 100 paí ses. Gracias a 
nuestro programa de acceso a la energía, 
hemos hecho posible que 2,4 millones de 
personas dispongan de energía. Es lo que 
denominamos LIFE IS ON.

Ofrecemos la oportunidad de adherirse a 
una Compañía internacional, dinámica y  
responsable que promueve el desarrollo de 
toda su gente y comunidades de todo el 
mundo, siempre fomentando la diversidad e 
inclusión. 
Los valores son el fundamento más sólido 
para garantizar el éxito a largo plazo de las 
compañías y favorecer una cultura abierta, 
de confianza mutua y sostenible. Creemos 
que una compañí a con fuertes valores puede 
marcar la diferencia en nuestra sociedad. 

Conferència de 13.30h a 14.00h
Sala d’Actes

Estand 20

PwC S.L.

Consultoria
Somos una compañía líder de servicios 
profesionales en el mundo y ofrecemos las 
soluciones que actualmente demandan 
las empresas ante los riesgos, retos y 
oportunidades que plantea la globalización 
de la economía mundial. En España, más de 
4000 profesionales desarrollan su actividad 
en todas las áreas de negocio a través de 
una amplia red de oficinas que cubre todo 
el territorio nacional. Ofrecemos servicios 
integrados de auditoría, consultoría y 
asesoramiento legal y fiscal,  especializados 
y adaptados a cada sector de actividad. 

Nuestra red global, no es solo una garantía 
de conocimiento y de capacidades para los 
clientes; es también una gran oportunidad 
para nuestra gente, que a 

través de los proyectos internacionales y 
de la colaboración con otros países puede 
crecer profesional y personalmente.

Conferència de 13.30h a14.00h
Sala de Juntes

Estand 19



SIMON 
HOLDING S.L.

Eléctrico, electrónico, lumínico
Simon, empresa multinacional del sector 
elèctric, electrònic i lumínic, amb més 
de 3800 professionals en tot el món. 
Headquarter a Barcelona, 16 filials a tot el 
món i 19 plantes productives.
Simon ens mou el disseny i la innovació. 
Aquests factors clau, defineixen el nostre 
dia a dia i la manera que tenim de treballar i 
aconseguir els nostres resultats. 
La constant recerca per millorar en aquests 
àmbits són els que ens fan evolucionar 
i créixer com a companyia i com a 
professionals. Com a grup internacional, 
Simon creu i fomenta la diversitat en els 
seus equips a l’hora de treballar pel projecte 
comú. El desenvolupament del capital humà 
ha estat un focus d’atenció en aquests últims 

anys. Tenim molt clar que Simon el formem 
les persones i són elles les que donen valor 
i sentit a la feina que es fa. Junts creixem, 
junts evolucionem, junts fem més gran 
SIMON.

Conferència de 13.00h a 13.30h
Aula 0.1 

Estand 24

SEAT S.A.

Automoción
SEAT es la única compañía que diseña, 
desarrolla, fabrica y comercializa automóviles 
en España. Integrada en el Grupo 
Volkswagen, la multinacional, con sede en 
Martorell (Barcelona), exporta el 81% de 
sus vehículos y está presente en más de 
80 países a través de una red de 1.700 
concesionarios. En 2016, SEAT logró un 
beneficio operativo de 143 millones de 
euros, el más alto de la historia de la marca, 
y vendió casi 410.000 vehículos.
El Grupo SEAT cuenta con más de 14.500 
profesionales y tiene tres centros de 
producción: Barcelona, El Prat de Llobregat 
y Martorell, donde fabrica el Ibiza, el León y 
el Arona. Además, la compañía produce el 
Ateca y el Toledo en la República Checa, el 
Alhambra en Portugal y el Mii en Eslovaquia.

La multinacional cuenta con un Centro 
Técnico que se configura como un hub del 
conocimiento que acoge a 1.000 ingenieros 
orientados a desarrollar la innovación 
del primer inversor industrial en I+D+i de 
España. SEAT ya ofrece la última tecnología 
en conectividad en su gama de vehículos y 
está inmersa en un proceso de digitalización 
global de la compañía para impulsar la 
movilidad del futuro.

www.seat.es

Conferència de 12.00h a12.30h
Sala d’Actes



SMURFIT KAPPA 
España, S.A.

Industrial
Fabricació de solucions d’embalatge de 

cartró ondulat per l’empaquetat. 

Conferència de 12.00h a 12.30h
Aula 0.3

Estand 5

UPC Inspire

Equips d’estudiants
El programa INSPIRE3 és una iniciativa 
adreçada a l’eStudiantat per la realització 
de Projectes Innovadors Reals, el 
que constitueix una nova Experiència 
Educativa en Enginyeria, consistent en 
el desenvolupament per part de grups 
d’estudiants de projectes d’enginyeria 
reals i de contingut transversal en els quals 
l’estudiantat té l’oportunitat d’aplicar els 
coneixements i les habilitats adquirits i 
desenvolupar-ne de noves, com ara: la 
creativitat, la intuïció, el pensament crític, 
les capacitats de comunicació i d’aptituds 
de lideratge, de gestió de projectes i de 
negociació.

Cosmic Research
MotoSpirit

Solar Campus
Trencalòs

UPC Ecoracing
UPC Space Program

UPC Venturi

Estand 27

3



VOLPAK S.A.U.

Enginyeria Packaging
Volpak, fundada el 1979, és la marca pionera 
y líder en el disseny i fabricació de màquines 
horitzontals d’envàs flexibles (HFFS) 
pel mercat de Béns de Consum, com: 
Alimentació, Beguda, Químic i Farmacèutic, 
Personal care i Home care.

Conferència de 12.00h a 12.30h
Aula 0.4

Estand 6

UPC Alumni
Orientació professional (Servei de 
Carreres Professionals de la UPC).
UPC Alumni és el servei creat per la UPC 
per acollir els seus titulats i titulades i també 
l’estudiantat que cursa els últims crèdits 
dels seus estudis. L’objectiu principal és 
potenciar el sentit de pertinença a la UPC a 
la vegada que ofereix serveis de suport pel 
desenvolupament personal i professional: 
orientació professional, borsa de treball, 
networking, mentoria, clubs Alumni i 
contactes amb empreses.

Estand 16



ZANINI 
Auto Grup S.A.U.

Automoció
We are a company born and based in 
Catalonia (Spain), with global presence in 
9 countries of 3 continents. Focused at the 
design, development and manufacture of 
plastic components to decorate cars, we 
use many kind of sophisticated technologies 
to produce value added components for all 
car manufacturers globally. We are world 
market leaders on wheeltrim. Other products 
currently being developed at Zanini are 
related with autonomous driving and car 
sensorization, such as radar covers, sensor 
electronics, physics of light, and energy 
generation and harvesting.
Our headquarters are in Spain, with 
Commercial Project Offices in Detroit 

(USA), Curitiba (Brazil), Shanghai (China), 
Paris (France) and Tokyo (Japan). We also 
have 9 production plants: France, Italy, 
Czech Republic, USA, Mexico, Brazil and 
China with 2 plants in Spain. A new plant is 
currently being built in India.
We offer opportunities as for students and 
Bachelor/Master’s Degrees, open mind is 
required, international profile, fluent English 
is required and others languages as German 
and French are welcomed. We are also 
interested in Engineering Students from 
countries such as China, India, Japan, etc

Estand 13

VSN Innovation & 
Media Solutions 
S.L.

Desenvolupament de software
VSN és una companyia d’alta tecnologia 
amb presència global, especialitzada 
en aportar solucions avançades a la 
indústria Broadcast and Media. Ofereix 
solucions per a resoldre les necessitats als 
entorns de creació, gestió i distribució de 
continguts audiovisuals en estacions de 
televisió, IPTV, productores, organismes 
públics, universitats, agències de notícies, 
distribuidors de continguts i altres tipus.

Conferència de 12.30h a 13.00h
Aula 0.3

Estand 12
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El sorteig tindrà lloc el dia 7 de març a les 
14.00h.

Cal estar present a la Sala d’Actes de 
l’edi�ci TR5.
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Borsa de treball 
Networking Formació 
Orientació professional 
Mentoring 
Beques

 

El sorteig tindrà lloc el dia 7 de març a les 14:00h. 
Cal estar present a la Sala d’Actes. Edifici TR5.

FES-TE 
i participa en el sorteig 

d’un rellotge esportiu
Samsung GEAR FIT 2 PRO!

7 MARÇ 2018

Industrials de Cataluny a
Delegació del Vallès



CONNECTA AMB EL MÓN PROFESSIONAL. 

SUMA’T A ENGINYERS BCN!

PARTICIPA 
EN EL 

SORTEIG
D’UN IPAD!

Aprofita la promoció per col·legiar-te en el fòrum d’empreses 
ESEIAAT el 7 de març del 2018 i estalvia’t els drets d’entrada.

*Hora i lloc del sorteig: 14 h., a la sala d’actes.
**L’any de precol·legiació serà pels estudiants de 4t i el de col·legiació pels 
nous graduats.

OMPLE LA BUTLLETA
 I PARTICIPA:

sorteig*
iPad mini 

4 32GB 
+

1 any 
de col·legiació 

o precol·legiació*

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Poster F˜rum 2018.pdf   1   26/02/18   13:42



Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

C/ Colom, 1-11 
08222 Terrassa
empreses.eseiaat@upc.edu
#forumeseiaat


