
 

 

Comitè estratègic QUALIFY - 4a edició 

- sessió conjunta amb - 

Reunió de debat InnoHEIs 
 

El 26 de gener de 2022 ha tingut lloc la quarta reunió del Comitè Estratègic del projecte Interreg 
Europe QUALIFY. Aquesta edició s’ha fet conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, 
a través del projecte InnoHEIs, que busca afavorir la col·laboració universitat-empresa per enfortir 
els recursos i infraestructura de les universitats, i que veu en el sector agroalimentari un àmbit clau. 

Aquesta edició del Comitè tenia per objectiu compartir  una primera proposta de  Pla d’Acció del 
projecte QUALIFY, liderat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquest pla 
d’acció és el resultat de més de dos anys de treball, i recollirà les iniciatives que es duran a terme, 
emmarcades en el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) (2021-2026). Més de 50 
representants d’empreses, professionals del sector agroalimentari, centres de recerca, universitats, 
associacions de productors i administració, han participat en el Comitè, aportant idees i suggeriments 
per al Pla d’Acció, que inclourà actuacions per millorar la competitivitat de les PIMES del sector 
agroalimentari en els àmbits del projecte: prevenció del frau alimentari, autocontrol de la qualitat i 
promoció de l’autenticitat dels productes i el finançament.  

La sessió s’ha iniciat amb la salutació institucional del Director General d’Empreses Agroalimentàries, 
Qualitat i Gastronomia, senyor Joan Gòdia i de la Vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Doctora Rosa Maria Sebastián. 

 



 

 

A continuació, la Subdirectora general de la Inspecció i Control Agroalimentari,  Sra Glòria Cugat, ha 
fet una breu introducció al primer planteig del pla d’acció i ha agraït la presencia i col·laboració dels 
assistents a la reunió. 

El Sr. Ignasi Rodríguez, responsable de relacions exteriors del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural ha exposat la presentació “Els fons europeus i la col·laboració públic-
privada. El cas de l’agro-alimentació”. 

El Sr. Guillermo Villuendas Huarte, Cap de l’Àrea d’Innovació i Promoció del Sector Digital, 
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, ha presentat el tema “Les 
tecnologies disruptives o innovadores i l’impacte al sector agroalimentari”. 

Seguidament ha tingut lloc una sessió de presentació i debat de les propostes inicials del Pla d’Acció 
QUALIFY,  per part de la Sra. M. Rosa Biel i de la Sra. Eva Gomar, inspectores de la Subdirecció General 
d’Inspecció i Control Agroalimentari, que tindrà dos  eixos centrals: la informació i les xarxes i  la 
innovació i la digitalització.   

La jornada ha finalitzat amb una sessió de debat-treball sota el repte “Aprofitant els recursos i 
infraestructura de les universitats per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de 
tecnologia al sector agroalimentari”, conduïda per  Elisabetta Marinelli, Policy Research Interface (en 
representació de la UAB), on els participants han fet aportacions sobre temes lligats als projectes 
QUALIFY i InnoHEIs, sobretot relacionats amb com enfortir la col·laboració universitat-empresa en 
l’àmbit agroalimentari. 

Al llarg de tota la jornada i de les sessions de debat s’han recollit propostes i observacions relatives a 
la col·laboració entre centre de recerca, administració i empreses, sobre necessitats i oportunitats 
de les tecnologies digitals i també s’han exposat casos d’èxit i aspectes dels  àmbits de   col·laboració 
i finançament on encara hi ha marge de millora. .  



Les primeres conclusions han estat resumides per la Subdirectora general de la Inspecció i Control 
Agroalimentari, Sra. Glòria Cugat, i s’ha convidat als membres del Comitè a seguir fent aportacions 
fins a finals de febrer.  

El treball en xarxa, compartint experiències i visions multidisciplinars, ha fet que la reunió del Comitè 
Estratègic, hagi estat, com sempre, molt profitosa. Ha permès recollir idees que de ben segur 
ajudaran a millorar i concretar el Pla d’Acció del projecte Qualify per a que esdevingui un impuls a la 
millora de la competitivitat de les PIMES agroalimentàries catalanes. 

 

 

 

Més informació:  

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/plans-projectes-sectorials/projectes-europeus/interreg-
europe-qualify/ 

https://www.interregeurope.eu/qualify/ 
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