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Sumant talent al servei
empreses de nutrició i salut

de

les

Una de les metes que ens hem fixat des del començament
d’Eurecat és integrar les màximes experteses, capacitats i
talents per ajudar les empreses a competir a molt alt nivell,
tant dins com fora de les nostres fronteres. Una passa molt
important per assolir aquest objectiu és la incorporació del
Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS), que a partir
d’ara forma part d’Eurecat. Amb seu a Reus, el CTNS
aporta
un
equip
i
unes
instal·lacions
altament
especialitzades en la innovació per a la indústria
agroalimentària i biotecnològica que ens permetran recolzar
els desenvolupaments de negoci més innovadors en aquest
camp.
La fusió estreny també els vincles d’Eurecat amb les
comarques tarragonines. Per a nosaltres, aquesta
proximitat és fonamental perquè ens permetrà mantenir un
diàleg més directe amb les empreses per conèixer amb
detall les seves inquietuds i acompanyar-les més
estretament amb solucions a mida, tal com ja ho fem a
Barcelona, Lleida i Girona. En un entorn marcat per la
màxima exigència a nivell global, estem en condicions
d’oferir un alt grau de coneixement i especialització en
setze gran àmbits que van des de robòtica, teixits
funcionals, IT-Security, E-health, materials metàl·lics,
ceràmics, plàstics i composites, nous processos de
fabricació, innovació i desenvolupament de producte fins a
simulació, sostenibilitat, Big Data, tecnologies audiovisuals,
Digital Humanities, Smart Management Systems i ara
també en nutrició, salut i biotecnologia. Un exemple són els
projectes que us anem explicant en els diferents
newsletters. En aquest número, parlem de sostenibilitat i
d’eficiència energètica i d’innovacions en matèria de
seguretat. Així mateix, el director del CTNS, Lluís Arola, ens
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apropa en una entrevista l’actual revolució tecnològica a
l’alimentació saludable i funcional. També trobareu
informació sobre les accions que desenvolupem per
impulsar el talent i afavorir la innovació en la gestió del
patrimoni i en el sector turístic, amb un esdeveniment de
referència com és el Forum TurisTIC.
Xavier Torra
President d’Eurecat

