JORNADA D’INNOVACIÓ
A LES COOPERATIVES AGRÀRIES

DATA:

18 de desembre de 2019

HORA:

09.30 h a 13.30 h

LLOC:

Sala d’actes de la Cambra de Comerç de Lleida
C. Anselm Clavé, 2, 25007 – Lleida

De nou, des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, s’organitza una jornada de reflexió
estratègica per posar sobre la taula la realitat de la innovació a les cooperatives agràries, i per extensió
a la del propi sector agroalimentari català en el seu conjunt. Es posarà a debat, amb diferents agents,
quines estratègies en futur més immediat s’haurien de seguir pel que fa als processos de R+D+I en
l’àmbit de la producció agroalimentària catalana.

Programa
09.30 h

Recepció dels/de les assistents i lliurament de documentació

Benvinguda i presentació de la jornada

09.45 h

Sr. Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Tot seguit, presentació del vídeo de la innovació a les cooperatives agràries

Com innovem a Mahou - San Miguel?

10.00 h

Sr. Jaume Lluís Tartera, director de Ciència i Tecnologia de mètodes d'anàlisi i sistemes
de control, laboratoris

10.45 h

Fotografia de la situació dels projectes R+D+I a les cooperatives agràries
A càrrec del personal tècnic de l'àrea d'Ajuts i Projectes de la FCAC

11.15 h

Pausa - cafè

Com impulsem i financem la innovació a la cooperativa?

11.45 h
A càrrec del personal tècnic de l'àrea d'Ajuts i Projectes de la FCAC

Taula rodona: la innovació al sector agrari català més enllà del 2020

12.30 h
Participants: representants de les cooperatives agràries i de centres de recerca
Modera: Domènec Vila, cap d'unitat de Serveis Empresarials de la FCAC

13.30 h

Fi de la jornada
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Inscripcions
La inscripció és gratuïta però cal inscriure’s prèviament al següent correu electrònic: rdi@fcac.coop o
bé trucar als següents telèfons: 973 247 982 o 93 229 20 16.
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