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Dijous 8 d’octubre  
 

9.00 h  Acreditacions 
 

9.15 h Benvinguda i presentació de les jornades 
 

9.30 h Perspectives de futur i tendències de consum de productes alimentaris 
 Sr. Enric Ezquerra, conseller delegat de Condis 
 Sr. Raimon Bagó, director general de Serhs 
 Sr. Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario 
 

11.30 h  Pausa - cafè 
 
12.00 h Programa d’Impuls de les Indústries Alimentàries de la Generalitat de 

Catalunya 
 Sra. Belén Tascón, coordinadora del Programa, del Dep. d’Empresa i Ocupació  
 

12.45 h Exportaciones -intracomunitarias y a países terceros- de productos cárnicos 

porcinos hasta el año 2020 
Sr. Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria 
(MAGRAMA) 

 

13.45 h Salutació del Sr. Jordi Ciuraneta i Riu, conseller d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya 
 

14.00 h Dinar 
 

15.30 h Sessió de treball: Reptes estratègics de futur del sector carni porcí català 
 Sra. Marta Marsé i Sra. Míriam Sierra, Unitat de Clústers d’ACC1Ó 
 
16.30 h  Pausa - cafè 
 

16.45 h La motivació a les empreses, una eina imprescindible per al seu futur 
Sr. Xesco Espar, Coaching Systems 

 

18.30 h Tancament de la jornada 

 

Divendres 9 d’octubre  
 

9.00 h En què haurien d’invertir les explotacions de porcí els propers quatre anys 
Sr. Joan Sanmartín, veterinari assessor d’OPP 

 

9.45 h El benestar animal: oportunitat de millora de la qualitat final del producte 
 Dr. Antoni Dalmau, IRTA 
 

10.30 h Pausa - cafè 
 

11.00 h Realitats i perspectives del sector porcí i tota la seva cadena de valor 
Sr. Carles Buxadé, catedràtic de Producció Animal de l’ETSIA-UPM i director de 
la revista Mundo Ganadero 

 

12.00 h Què diuen que compren i què compren els consumidors de productes carnis 
 Sr. Luis Guerrero, IRTA 
 

12.45 h Internet més enllà del màrqueting. L’ús de tecnologies digitals per optimitzar 

processos empresarials i generar noves oportunitats de negoci 
 Sr. Carles Revilla, expert especialitzat en estratègia digital 
 

13.30 h Conclusions de les jornades 
 Sr. Eudald Casas, gerent d’INNOVACC 
 

14.00 h Dinar i cloenda 
 

 

 

Organitza:     Amb la col·laboració de: 

 


