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La primera trobada anual sobre innovació i indústria de Viladecans 
pretén convertir-se en l’esdeveniment de referència a Catalunya en l’àm-
bit de la divulgació i la discussió de tendències i innovacions industrials i 
les polítiques d’innovació i competitivitat que les poden d’impulsar.

Té la voluntat de connectar de manera sòlida amb l’estratègia europea 
de creixement i ser altaveu del sistema d’innovació i competitivitat indus-
trial europeu. 

D’altra banda, pretén atraure a Ca n’Alemany el talent empresarial, 
tecnològic i acadèmic de primer nivell. D'aquesta manera, es pot gene-
rar coneixement i opinió d’alta qualitat sobre aquests àmbits, anant més 
enllà de les conclusions de la pròpria trobada.  

VISIÓ
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OBJECTIUS
—
Compartir coneixement i generar opinió sobre les tendències i innova-
cions industrials i divulgar la importància d’aquest sector en la nostra 
economia.
—
Compartir coneixement i generar opinió sobre les polítiques d’innovació
i competitivitat en l’àmbit industrial.
—
Apropar i connectar persones rellevants de la indústria, el coneixement 
i els territoris de Catalunya en un esdeveniment recurrent de referencia
—
Generar complicitats i estratègies complementàries entre empreses, 
institucions, regions i ciutats europees.
—
Contribuir al posicionament de Ca n’Alemany com a referent de la 
re�exió sobre el futur de la indústria.
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A QUI S’ADREÇA
A representants de la indústria 
catalana, tant de l’empresariat 
com de la direcció empresarial

A representants polítics i tècnics 
de les administracions públiques 
catalanes.

A representants de la recerca 
i el desenvolupament català, 
tant siguin de l’àmbit universitari com 
dels centres de recerca i tecnològics.
 

1.

2.

3.

Interessats en conèixer les tendències més 
innovadores dels diferents sectors industrials.

Interessats en conèixer les tendències globals 
en polítiques d’innovació i competitivitat 
en l’àmbit industrial.

Interessats en connectar i conèixer altres 
persones rellevants de la indústria, 
el coneixement i els territoris de Catalunya.
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PROGRAMA
Acreditacions

Benvinguda institucional
 Carles Ruiz, alcalde de Viladecans
 Núria Betriu, directora general d’indústria de la Generalitat de Catalunya
 Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC

El projecte d’aquestes jornades “Tendències IND+I globals i repte per a Catalunya”   
(Xavier Ferràs, degà d'empresa i comunicació de la UVic-UCC)

Esmorzar de descoberta

IND+I TALKS: 
 Nigel Fleming (ADVentura Capital SL) – BIOGENÈTICA + VIDA ARTIFICIAL
 Marc Pous (thethings.iO) – INTERNET OF THINGS + INDUSTRIA 4.0
 Virginia Palacios (HP) – IMPRESSIÓ 3D  
 Prof. Dr. Joan Ramón Morante (IREC) – EMMAGATZEMATGE ENERGIES RENOVABLES

IND+I NOTES: Quines polítiques calen per impulsar aquestes oportunitats?  (Jose Manuel Leceta - IFI)

Dinar de networking 

Visita virtual a Ca n’Alemany

IND+I THOUGHTS: Per què la indústria ha d’invertir en innovació (Guillermo Dorronsoro, DEUSTO) 

IND+I NOTES: Com podríem avançar a Catalunya? (Enric Barba, SECARTYS)

Cloenda

09.00 h

09.30 h

10.00 h

10.30 h

11.00 h

13.00 h

14.00 h

15.00 h

15.30 h

16.30 h

17.00 h

Presentació de la jornada a càrrec de: Anna Sánchez – ITIMES i Xavier Ferràs – UVic-UCC



CONSELL ASSESSOR CONSELL CIENTÍFIC
Carles Ruiz 
Ajuntament de Viladecans

Ramon Asensio
Grup ROCA

Jordi Montaña
UVic-UCC

Miquel Valls
Cambra de comerç de Barcelona

Xavier Torra
EURECAT

Josep Lluís Bonet 
Fira de Barcelona

Mercè Conesa
Diputació de Barcelona

Enric Fossas
UPC

Núria Betriu
Departament d'Empresa i Coneixement 
(Generalitat de Catalunya)
 

Xavier Ferràs
UVic - UCC

Enric Barba 
SECARTYS

Oriol Estela 
Diputació de Barcelona

Carles Rivera
Pacte industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelona

Carme Poveda
Cambra de comerç de Barcelona

Xavier López i Oriol Alcoba  
EURECAT

Esther Real i Antonio Álvarez
UPC 

Anna Sànchez
ITimes

Jordi Garcia Brustenga 
Ajuntament de Viladecans
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– 
Viladecans Business Park
Viladecans (Barcelona)
–
5/5/2016

–
Contacte:
Secretaria Tècnica
IND+I 2016 Viladecans
T. 933 682 378
secretariatecnica@viladecans.cat        

viladecans.cat/INDI-2016
#FENTLINDI


