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Col·labora: 
 

 

 
 

COM EL SECTOR AGROALIMENTARI ES POT BENEFICIAR DE LES TECNOLOGIES IoT I DRON? 
 

   
 
Data:  21 de març 2019 
Hora:  9:00 – 12:15 
Lloc:  Teatre L’Amistat, Carrer Ferrer i Busquets, 90-92, 25230 Mollerussa, Lleida 
   
 
 
Cada vegada és més comú observar maquinària intel·ligent feinejant als camps i ocupant-se del 
cultiu de plantacions senceres. També comença a ser possible monitorar i controlar plagues des 
de dispositius mòbils o la pràctica de l’agricultura de precisió a partir de la recol·lecció de dades 
agronòmiques gràcies als drons. 

Durant aquesta jornada, volem endinsar-nos en aquest canvi de paradigma per conèixer els 
avantatges que aquestes noves tecnologies obren per al sector agroalimentari, amb Lleida com a 
territori capdavanter. Experts que treballen en la intersecció de la industria agroalimentària amb 
tecnologies com la Internet de les Coses o els drons ens aproparan els casos d’ús, els reptes i les 
possibilitats d’aquesta nova indústria emergent. 

La IoT Catalan Alliance i Catalonia Smart Drones són clústers catalans impulsats per la Generalitat de 
Catalunya que desenvolupen i implementen solucions tecnològiques en IoT i drons. Els seus 
objectius principals són potenciar la col·laboració entre empreses, centres tecnològics i d’altres 
entitats, donar a conèixer els avantatges i oportunitats d’aquestes noves tecnologies, realitzar 
una vigilància tecnològica per detectar oportunitats, participar en fires per donar a conèixer les 
solucions dels seus membres a escala internacional, i realitzar activitats que dinamitzin ambdós 
sectors a Catalunya. 

 

Inscripció aquí.  

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/VS8cRDADD5v
https://www.cataloniaiot.com/
https://cataloniadrones.cat/
https://goo.gl/forms/I9UDfNBjCnywVFat1
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Programa: 

9:00 – 9:30 Registre 
  
9:30 – 9.45 Benvinguda 
  

• Marc Solsona, alcalde de Mollerussa 
• Daniel Marco, director SmartCatalonia, Secretaria de Telecomunicacions, 

Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya 
 
 9:45 – 10:00 Resum dels reptes del sector, solucions IoT / Drons i tendències 
  

• Rosa Paradell, directora Innovation Business Development de la Fundació 
i2CAT  

  
10:00 – 10:30 Presentació de casos d’èxit d’empreses membres de la IoT Catalan Alliance 
  

• Damià Páez, Agrifood Alternative Technologies 
• Roger Galofré, Director I+D+i OPP group 

 
10:30 – 10:50 Coffee break 
 
10:50 – 11:20 Presentació de casos d’èxit del sector dels drons 
  

• Cas Vallformosa, aplicació de tecnologies digitals i drons en l’operativa 
• Eduard Ibañez, General Project Manager Aerofor 

 
11:20 – 11:35 Presentació de projectes dins la Comunitat de Tecnologies de la Producció 

Agroalimentària (COTPA) 
  

• IOE-Crops (liderat per EURECAT) 
• LISA (liderat per la FEMAC) 
• Smart Farm (liderat per la UAB) 

 
11:35 – 11:50 Cloenda 

• Dani Tarragó, departament R+D Sistemes Electrònics Progrés 
  
11:50 – 12:15 Q&A i networking 


