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Dia
17 de juny de 2010

Horari
A les 18.30 h

Lloc
Sala de graus de la Facultat de Ciències  

Econòmiques i Empresarials.  
Avinguda de la Universitat, s/n, Reus

Informació 
informació a la pàgina web

 http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/

Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra  

Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació 
Empresarial 

Telèfon: 977 758905 
Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat 

Inscripció gratuïta. Places limitades. 
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Organitza:



InnovacIó I PersPectIves  
del sector agroalImentarI
El dijous 17 de juny a les 19 hores, en el marc de la 
Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la 
Innovació Empresarial, us proposem debatre la situació 
actual de la innovació i les perspectives de futur del 
sector agroalimentari català.

L’actual crisi econòmica i financera ens obliga a 
conèixer millor quins seran els pilars sobre els quals 
s’ha de construir el futur de Catalunya. La indústria 
agroalimentària és, sens dubte, un sector que cal tenir 
molt en compte a l’hora de dissenyar quin serà el 
model econòmic del país. Ara bé, en els darrers anys les 
activitats agroalimentàries han registrat un gran esforç 
en R+D que ha comportat un augment del seu potencial 
innovador.

Ara les empreses agroalimentàries no només 
competeixen en preus sinó que també ho fan en la 
millora del producte, en la gestió dels processos i 
en les relacions amb els mercats. Per això des de la 
Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la 
Innovació Empresarial us convidem a debatre entre 
els responsables de la política tecnològica del sector a 
l’Estat les perspectives de futur i, alhora, assistir a la 
presentació d’un document de treball sobre la innovació 
en la indústria agroalimentària a Catalunya.

18.30 - 18.45 h 

Presentació de la Jornada

agustí segarra, director de la Càtedra sobre el Foment de la 
Innovació Empresarial

18.45 a 19.30 h 

“la imPortància d’innovar.  
  innovar en què i Per què?”

nabil Khayyat Khury, cap de la Divisió de Ciències de la Vida 
i dels Materials del CDTI

19.30 a 20.15 h 

Presentació del document  
“innovació en el sector agroalimentari  
  a catalunya: estratègia i resultats”

mònica martín,  àurea rodríguez i  m. victòria soldevila

20.15 a 20.30 h 

cloenda i recull de ProPostes

nota: durant l’acte es distribuirà el document titulat 
“INNOVACIÓ EN EL SECTOR AGROALIMENTARI A 
CATALUNYA: ESTRATÈGIA I RESULTATS”, que ha estat 
elaborat per mònica martín,  àurea rodríguez i  m. 
victòria soldevila

Programa




