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Presentació
La complexitat del sector alimentari és extrema: alimentar-se implica una sèrie d’aspectes que van més enllà 
de la simple necessitat: culturals, religiosos, de salut, de sostenibilitat, hedònics, de benestar animal, de segu-
retat, geopolítics, econòmics… En un mercat global les empreses del sector sovint han d’afrontar canvis en la 
legislació, en les tendències del consum, en les demandes dels clients, en les tecnologies de producció, en la 
disponibilitat d’ingredients… En aquest escenari, l’R+D+I no solament és un instrument eficaç per a la solució 
de problemes i el desenvolupament de nous productes, sinó que pot constituir un eix vertebrador sobre el qual 
giri l’activitat de la indústria alimentària.
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Inscripcions 

Campus Alimentació i Gastronomia: 
www.udg.udg/jornadesalimentacio 

Les inscripcions són gratuïtes. Cal resevar plaça.

Cicle de ponències

El Campus de l’Alimentació i la Gastronomia de la Universitat de Girona (UdG) organitza aquest cicle de ponèn-
cies amb l’objectiu de convidar experts de reconegut prestigi a nivell internacional. Es tracta d’unes sessions de 
debat i reflexió al voltant de diferents temes clau per al sector de l’alimentació i la gastronomia. 

Aquesta ponència se celebra gràcies a la subvenció obtinguda per la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears per a la consolidació de projectes d’excel.

lència (Resolució del MECD de 4 de desembre de 2015, Núm. Expedient CEI15-09).

Reptes
Sectorials


