
Invitació:

PRESENTACIÓ D’EURECAT 
A LES TERRES DE L’EBRE

2 de desembre de 2016

Teatre del Casal

Carretera de la Simpàtica, 6
43870 Amposta

Eurecat, el centre tecnològic de referència en R+D industrial i aplicada a Catalunya.

PROGRAMA
Registre d’assistents

Benvinguda institucional
Il·lm. Sr. Adam Tomàs, alcalde d’Amposta
Sr. Jaume Ferrús, vicepresident d’Eurecat
Dr. Azael Fabregat, director del Campus Terres de l’Ebre 
de la Universitat Rovira i Virgili

El potencial de la revolució biotecnològica del segle
XXI per a Catalunya. El paper d'Eurecat
Prof. Dr. Lluís Arola, director del Centre Tecnològic de 
Nutrició i Salut (CTNS-Eurecat)

Pausa cafè Networking

Nous reptes de la indústria del futur: connectivitat, 
sostenibilitat i digitalització
Sr. Santiago Jáñez, Desenvolupament de Negoci i 
Projectes Multidisciplinars a Eurecat

+PiME Innovació tecnològica permanent a l’abast de 
la pime
Sra. Patricia Arcos, directora del Centre d’Excel·lència 
per a la Innovació a la Pime a Eurecat

Fi de la jornada

09:15h

09:30h

10:00h

10:30h

11:00h

11:45h

12:00h

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya
www.eurecat.org

Contacte - Eurecat Events: events@eurecat.org 
Tel: 932 381 400 

INSCRIU-T’HI

En un entorn marcat per la transformació
digital i la màxima exigència i competència a
nivell global, la innovació ha de ser constant.
En producte, en processos de fabricació, en
logística i en els processos de comunicació,
tant a nivell intern com externs. Tenint com a
base l’ús de noves tecnologies, tant digitals
com industrials.

El propòsit d’Eurecat, el centre tecnològic de
referència a Catalunya, és innovar amb les
empreses, per ajudar-les a reduir costos i
riscos, perquè s’anticipin a la seva
competència i puguin millorar i crear
productes, serveis i processos disruptius. Per
ser més eficients i crèixer en un mercat
global.

Des d’Eurecat oferim un alt grau de
coneixement i d’especialització per aportar
solucions integrals tant a les petites com a les
mitjanes i grans empreses de qualsevol sector
d’activitat. En àmbits com la robòtica, els
materials intel·ligents i funcionalitzats, la
biotecnologia o la sostenibilitat i l’eficiencia
energètica.

En aquesta jornada de presentació a les
Terres de l’Ebre, Eurecat donarà a conèixer els
seus àmbits d’especialització i quins són els
reptes que hauran d’afrontar les empreses en
la denominada Indústria 4.0. També, alguns
dels instruments que el centre posa a
disposició de les pimes per ajudar-les a
innovar.

Eurecat és membre:

+PiME impulsen:

Organitzen:

Amb el suport de :

http://bit.ly/2fC7ENu
http://bit.ly/2fC7ENu
https://www.tfaforms.com/447689
https://www.tfaforms.com/447689

