
L'INCREMENT DE 

COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL
BASADA EN LA
SOSTENIBILITAT

09:O0-14:00H
VIC

 

APLICADA AL SECTOR AGROALIMENTARI

SOSTENIBILITAT

PLACES LIMITADES
100%  SUBVENCIONAT  

30 ABRIL I 8 MAIG



09.00    Registre i cafè de benvinguda
 

09.45    "6 moviments per promoure solucions innovadores a la pime" 

 

Xavier Amores, Catalan Water Partnership
 

10.45     "Introducció a la sostenibilitat empresarial i les diferents estratègies
per a la millora de la competitivitat"
 

Joan Colón, responsable de l'àrea de sostenibilitat del CT Beta UVic-UCC
                        

11.00   Coffee break
 

11.15     Sessió de treball sobre ecoetiquetatge, ecodisseny i màrqueting
ambiental, a càrrec de Joan Colón. 

 

12.15    Sessió de treball sobre gestió i valorització de residus, a càrrec de Sergio
Ponsá, director del CT Beta UVic-UCC. 

 

13.15    Eines de finançament per a la innovació, a càrrec de Sergio Ponsá i Laia
Llenas, del CT Beta UVic-UCC.

 

13.45   Conclusions i cloenda
 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓ

El Consell Empresarial d’Osona, Creacció i el Centre Tecnològic Beta de la UVic-UCC organitzen

dues matinals sobre “L’increment de competitivitat empresarial mitjançant estratègies basades

en la sostenibilitat”. Cada jornada tindrà una durada de 5 hores (de 09.00 a 14.00).

09.00    Registre i cafè de benvinguda
 

09.45    "6 moviments per promoure solucions innovadores a la pime" 

 

Xavier Amores, Catalan Water Partnership
 

10.45     "Introducció a la sostenibilitat empresarial i les diferents estratègies
per a la millora de la competitivitat"
 

Joan Colón, responsable de l'àrea de sostenibilitat del CT Beta UVic-UCC
                        

11.00   Coffee break
 

11.15     Sessió de treball sobre tractament i valorització d'aigües residuals i
emissions, a càrrec de Joan Colón, Laia Llenas i Sergio Ponsá, del CT Beta
UVic-UCC. 

 

12.40    Sesssió de treball sobre compra integrada d'energia i optimització de
consums energètics i aigua, amb Anna Esmarats, de Creacció, i Joan Colón,

del CT Beta UVic-UCC.

 

13.15   Eines de finançament per a la innovació, amb Laia Llenas i Sergio Ponsá,

del CT Beta UVic-UCC.

 

13.45   Conclusions i cloenda
 

 

 

 

 

Amb Xavier Amores

PRESENTACIÓ

HORARI:

PROGRAMA 30/04/20

09:00-14:00h

LLOC:  Espai Crea
Casa Convalescència
C/Dr. Junyent, 1
Vic, 08500
93 881 55 33

PREU:  100% Subvencionat

INSCRIPCIONS:

Les places són limitades. 
 

APUNTA-T'HI AQUÍ
https://www.creaccio.cat/inscripci
o-sessions-sostenibilitat/ 

DIA: Dijous 30 abril
i divendres 8 maig

PONENT CONVIDAT:

Xavier Amores és el clúster
manager del Catalan Water
Partnership. És enginyer industrial,
amb una tesi doctoral i postgrau
sobre innovació. Exerceix com a
professor d'EADA i de la
Universitat de Girona sobre
emprenedoria, direcció
estratègica i innovació i és el
director del MBA de la Universitat
de Girona. Té experiència en
consultoria estratègica i
administracions públiques i en
l'impuls dels clústers i del sector
clean-tech.
 

 

 

ORGANITZEN:

PROGRAMA 08/05/20

.................................................................................................

https://www.creaccio.cat/inscripcio-sessions-sostenibilitat/
https://www.creaccio.cat/inscripcio-sessions-sostenibilitat/

