
ORGANITZA: 

 
 
COMITÈ CIENTÍFIC I ORGANITZACIÓ: 
Blanca Escardíbul Ferrà (coordinadora) 
José M. Alonso Martínez 
Pilar Cos Sánchez 
Antonio Colom Gorgues 
Rosa M. Florensa Guiu 
Marga Moltó Aribau 
 
COL·LABORACIÓ: 
Facultat de Dret, Economia i Turisme (UdL) 
Col·legi d’Economistes de Catalunya-Lleida 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ, MODALITAT, PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: 
Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera 
C/ Jaume II, 67 (25001 Lleida-Cappont) – Modalitat Presencial 
IMPORTANT!: depenent de la situació sanitària aquesta modalitat pot canviar a online o híbrida. 
Envieu avís de preinscripció abans de la matrícula al correu electrònic: dae.secretaria@udl.cat 
 

 Quota estudiants de grau UdL: 55,34€ (descompte de família nombrosa 
corresponent segons la categoria que es justifiqui). 

 Matrícula: a partir del 31 de gener de 2022.  
 Enllaç: 

http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=
webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=*&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&pp
os=0&plen=20 

 Més informació: Secretaria del Departament d’Administració d’Empreses. 
Telèfon: 973 703206 – Email: dae.secretaria@udl.cat.  

 
RECONEIXEMENT DELS CRÈDITS:  
Els alumnes de grau de la UdL tindran accés al reconeixement de 2 crèdits ECTS 
(matèria transversal), si s’acredita l’assistència a 2 taules rodones sobre 3. Hi haurà 
control d’assistència. L'estudiant que vulgui el certificat de matèria transversal haurà 
d’abonar les taxes d’inscripció. 
 

 

 

 
 

 
 

XXXIII JORNADES UNIVERSITAT-EMPRESA: LOGÍSTICA, 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ AL SECTOR 

AGROALIMENTARI. 
UN SECTOR ESTRATÈGIC I CLAU A LLEIDA 

 
Com ha afectat la logística, la transformació digital i la 

innovació en el desenvolupament empresarial de la seva 
activitat i les seves opcions estratègiques de futur? 

 

Dijous, 3 de març de 2022 
 

 



 
PRESENTACIÓ:  
 
En les XXXIII Jornades Universitat-Empresa, intervindran ponents que són actors destacats de les seves 
organitzacions corporatives i especialistes en la economia productiva de Lleida i província. Aquestes 
jornades estan dedicades enguany al sector agroalimentari i com ha afectat la logística, la transformació 
digital i la innovació en el desenvolupament de la seva activitat i les seves opcions estratègiques de 
futur. 
 
Hem de tenir present el gran pes del sector agroalimentari a la província de Lleida i com s'han anat 
desenvolupant en les empreses d'aquest sector una innombrable quantitat d'elements robòtics i 
automatismes logístics, elements innovadors de transport, intel·ligència artificial, solucions pick-up, 
etc., i altres aspectes que seran abordats en aquestes jornades. 
 
Per poder donar resposta a aquest temes hem organitzat tres taules rodones. La primera dedicada a la 
logística i moderada pel professor Jose Manuel Alonso; la segona, centrada en la innovació al sector 
agroalimentari i moderada pel professor Antonio Colom i la tercera, i última, focalitzada en la 
transformació digital i moderada per la professora Marga Moltó. 
 
Taula rodona 1: Importància de la logística a Lleida. Present i futur. La logística és de gran importància 
per a les empreses i per a la societat i, en aquesta sessió, comptarem amb la participació d'un panell 
d'experts que ens oferiran els seus punts de vista i experiències sobre els reptes i oportunitats que el 
sector de la logística està afrontant actualment i abordarà en el futur en aquest món post-covid-19. 
 
Taula rodona 2: Innovació al sector agroalimentari 
La innovació en economia de l’empresa, des de Joseph Alois Shumpeter (1883-1950), passant per Peter 
Drucker (1909-2005) deixeble de l’anterior, i arribant a Clyton Magleby Christensen (1952-2020), el 
pare de la Innovació Disruptiva a Harvard University, ha estat el motor del progrés i la millora dels 
resultats empresarials bé sigui a partir de singularitats fins ara desconegudes, nous processos amb 
transformacions i canvis, o bé noves formes de gestionar i administrar la interpel·lació del consumidor. 
En aquesta taula rodona una sèrie d’experts d’empreses lleidatanes, s’ocuparan d’explicar diferents 
exemples d’innovació a cadascuna de les seves empreses. 
 
Taula rodona 3: Transformació digital 
La transformació digital és un procés pel qual han de passar tots els sector productius, incloent-hi els 
que encara conserven metodologies i una manera de pensar tradicional com és el cas de 
l’agroalimentari. No obstant, en els darrers temps els responsables del sector i les institucions públiques 
estan prenent consciència de la seva rellevància, aplicant mesures en pro d’un futur més digital. 
En aquesta sessió abordarem les necessitats que cobreix la digitalització per a la indústria 
agroalimentària, així com de les tècniques emprades per assolir-la i també les principals dificultats que 
comporta. 

 
PROGRAMA: 

 
9.00 h. RECEPCIÓ I CONTROL DELS ASSISTENTS 

 
9.30 h. INAUGURACIÓ DE LES JORNADES 

A càrrec de les autoritats acadèmiques 
 

10.00 h. Taula rodona: “IMPORTÀNCIA DE LA LOGÍSTICA A LLEIDA. PRESENT I FUTUR” 
Intervenen:  

 Sr. Josep Serveto Puig, CEO en SERVETO HQL. 
 Sr. Damas Gari Allue, responsable Manutenció logística interna 

de la Corporació Alimentària de Guissona-bonÀrea Agrupa. 
 Sr. José Luis López Sandoval, director Comercial en Fruits de 

Ponent. 
Modera: Sr. José Manuel Alonso Martínez (UdL) 
 

11.30 h. Pausa 
 

12.00 h Taula rodona: “INNOVACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI” 
Intervenen:  

 Sr. Jaume Lluis Tartera,  director de Ciència i Tecnologia. 
Mètodes d’Anàlisi i Sistemes de Control i Laboratoris de MAHOU 
SAN MIGUEL.  

 Sr. Manel Simón Barbero, director General d’AFRUCAT. 
 Sr. Xavier Moreno Villanueva, adjunt a Director de RRHH de 

bonÀrea Agrupa.  
Modera: Sr. Antonio Colom Gorgues (UdL) 
 

13.30 h. Descans 
 

16.30 h. Taula rodona: “TRANSFORMACIÓ DIGITAL” 
Intervenen:  

 Sr. Xavier Tarrús Montaner, CIO de Vall Companys. 
 Sr. Marc A. Fortes Vilaltella,  CEO d’Alter Software.  
 Sr. José Antonio Martínez Casasnovas, Grupo de Investigación 

en AgròTICa y Agricultura de Precisión (GRAP). 
Modera: Sra. Margarita Moltó Aribau (UdL) 
 

18.00 h. Cloenda de les Jornades 
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