
INVITACIÓ 
6ª Edició del Networking Anual Veolia Serveis Catalunya 

 Dijous 28 de novembre de 2019 
 

Benvolgut/da,  
 
Tenim el plaer de convidar-te al nostre Networking Anual que tindrà lloc a la nostra central tèrmica el proper dijous 
28 de novembre. Enguany debatrem sobre cóm han de ser les ciutats del futur així com els reptes de futur als que 
ens enfrontem i les oportunitats de negoci que podrem aprofitar.  
Estàs preparat/da? 

• 09:00 – 09:30: Recepció de convidats 
 

• 09:30 – 09:45: Benvinguda 
 

• 09:45 – 10:15: Les ciutats del futur 
 

• 10:15 – 12:00: Rondes de visites guiades, 
còctel i sorteig. 

 

Què farem? 
Juntament amb la Cambra de Barcelona, a Veolia Serveis 
Catalunya portem des de 2014 organitzant trobades 
Networking eBusiness mensuals per impulsar sinèrgies de 
col·laboració entre els assistents. Amb motiu de la nostra 
trobada anual, estarem encantats de comptar tant amb la 
teva presència com amb la dels membres del teu equip que 
consideris oportú.  
 
Per tal de facilitar l’ organització de l’esdeveniment, et 
preguem que ens confirmis la teva assistència i la de les 
persones que t’acompanyaran abans del divendres 15 de 
novembre.  
 
 

      On som? 
 
 
Central Ecoenergies Barcelona 
Avinguda 2a del Parc Logístic, nº1 
Parc Logístic de la Zona Franca 
08040 - Barcelona  
Latitud: N 41.33942 Longitud: E 2.12744 
 
 
 

Cóm arribar? 
 
Amb cotxe: 
 
• Ronda Litoral : Sortida 17: Continuar Zona Franca - Carrer 3 (C/3) / Entrar al 

Parc Logístic (peatge gratuït) 
 

• Ronda de Dalt : Nus Llobregat/ Sortida Barcelona, Gran Via, Ciutat Vella 
/Ronda Litoral (Direcció Besòs) /Sortida 18: ZAL, Seguir Zona Franca -
 Carrer 3 (C/3) / Entrar  al Parc Logístic (peatge gratuït) 
 

• Gran Via : plaça Cerdà/ passeig Zona Franca / carrer A /C1 /C62 /Avinguda 
Parc Logístic / Carrer 3 / Entrar al Parc Logístic (peatge gratuït) 
 

• Autovia de Castelldefels (C-31) : Incorporació a Ronda Litoral /Sortida 18: 
ZAL, Zona Franca/ Carrer 3 / Entrar al Parc Logístic (peatge gratuït) 
 

Amb transport públic: 
 
• Línia 23 (des de Plaça Espanya), parada Parc Logístic 

 
 

“Ecoenergies Barcelona, exemple de District Heating & Cooling, un projecte de referència, 
que gràcies a la recuperació de fred residual del Port de Barcelona i a l’aprofitament de la 

biomassa provinent de la poda de Barcelona; ofereix una energia neta amb un especial 
benefici per les indústries i els edificis d’una àmplia àrea del sud de Barcelona”. 

 
 
 Comptem amb la teva presència! 
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