
 

 

#empresesquesumen 

V trobada del cicle 'Empreses que sumen +' 

Barcelona, 13 de juny de 2013 - La Fundació Setba acull, el proper dijous 20 de juny a les 

18:30h, la cinquena trobada del cicle Empreses que sumen +, organitzat conjuntament amb 

l'Associació d'Amics de la Rambla i que gira en torn de la RSC.  

 

 

Contacte premsa:    Rosor Foret | rosorforet@art-barcelona.cat | 671860561 

 

Juan Luís Carratalà, enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, doctor cum 

laude per la seva tesi "Procés de decisió estratègica". Diplomat en Màrqueting per INSEAD i 

expert en mentoring en relleus generacionals en la direcció d'empreses. Impartirà la 

conferència ¡Marketing, para qué te quiero! 

L’experiència de col·laboració, entre empreses social i mercantils, que es presentarà en 

aquesta cinquena trobada serà la de la parella formada per TEIXIDORS i l'estudi PENSANDO 

EN BLANCO, encapçalades per Juan Ruíz i Borja Garmendia respectivament. 

 Des de la seva fundació el 1983, TEIXIDORS és una cooperativa amb clara vocació social 

orientada a aconseguir la independència econòmica i la integració social de persones amb 

dificultats d'aprenentatge. Aquest objectiu prioritari, es desenvolupa a partir d'un treball 

eminentment creatiu, capaç de generar productes excepcionals. 
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V Trobada Empreses que sumen + 

Dijous 20 de juny de 2013 

Fundació Setba |  Plaça Reial 10, 1 - 2 · Barcelona 

18:30h  

CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA 

Tel. 934813696 · info@fundaciosetba.org 



PENSANDO EN BLANCO, per la seva banda,  entén la necessitat de protegir el medi ambient i 

la preservació i cura de l'entorn natural, utilitzant materials i processos d'impressió sostenibles, 

així com matèries i fibres naturals de la millor qualitat absolutament respectuoses amb el medi 

ambient.  

 

Desenvolupament de la trobada 

18:30 h              Benvinguda 

Sr. Darío Olaortua 

President de la Fundació Setba 

 

18:35 h             ¡Marketing, para qué te quiero! 

Dr. Juan Luís Carratalà 

Consultor d'estratègia i mentor professional 

 

19:00 h             EXPERIÈNCIES DE COL·LABORACIÓ 
  

Sr. Juan Ruíz 

TEIXIDORS 

+ 

Sr.  Borja Garmendia 

PENSANDO EN BLANCO  

 

19:30 h             Col·loqui 

 

Altres trobades previstes enguany: Dijous 24 d'octubre de 2013 
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