
Invitació jornada:

PRESENTACIÓ D’EURECAT A LES 
COMARQUES DE TARRAGONA 

14 de SETEMBRE de 2016

Sala d’actes de FiraReus. 
Av. Bellissens, 40 43204 Reus

Eurecat, el centre tecnològic de Catalunya al servei de l’empresa es presenta al teixit empresarial de les 
comarques de Tarragona. En aquesta jornada coneixereu com des d'Eurecat podem donar-vos suport en múltiples camps 
d'especialització i coneixement, i us explicarem els serveis d'innovació específics per a empreses.

PROGRAMA
Registre d’assistents

Benvinguda institucional
Excm. Sr. Carles Pellicer, alcalde de Reus
Rector Mgfc. Josep Anton Ferré, rector de la Universitat Rovira 
i Virgili
Sr. Jaume Ferrús, vicepresident d’Eurecat

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

La fàbrica del futur
Sr. Xavier Plantà, director àrea Tecnologies Industrials 
d’Eurecat

L’R+D en tecnologies digitals al servei de la nova 
indústria
Sr. Joan Mas, director àrea Tecnologies Digitals d’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

11:30h

12:00h

12:15h

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya
www.eurecat.org

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

INSCRIU-T’HI

Eurecat és el centre tecnològic de referència a

Catalunya que neix de la fusió d’Ascamm,

Cetemmsa, Barcelona Digital, Barcelona Media,

el CTM i el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut,

que s’uneixen sota una mateixa marca i prenen

una estratègia comuna: ajudar les empreses

catalanes a esdevenir més competitives,

posicionant-se com a soci estratègic pel que fa a

la implementació d’avenços disruptius en el sí de

les seves organitzacions.

Els àmbits de coneixement i expertesa d’Eurecat

permeten atendre les necessitats del teixit

empresarial des d’una vessant més

transversal i integradora. En aquesta línia, es

presentaran les capacitats d’Eurecat a les

empreses tarragonines perquè puguin anticipar-

se al mercat i augmentar la competitivitat,

mitjançant productes, processos i serveis

innovadors i d’alt valor tecnològic.

Eurecat és membre:

+PiME impulsen: Amb el suport de:

https://www.google.es/maps/place/Fira+de+Reus/@41.1427697,1.129897,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x343270da8c30e38d!8m2!3d41.1427697!4d1.129897
https://www.tfaforms.com/431860
http://www.eurecat.org/

