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Estimats companys,

L’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua 
(INAGEA) finalment es posa en marxa. Es tracta d’un institut de 
recerca mixt entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
(Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i Direcció General 
d’Innovació i Recerca), la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
i l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària 
(INIA). L’INAGEA neix amb els objectius de generar coneixements 
científics i tecnològics i de transferir-los al sector agroalimentari 
i ambiental de les Illes Balears. Al conveni de creació es remarquen 
les línies bàsiques de recerca que s’adaptaran a les necessitats del 
sector i al Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. 
Al seu Pla estratègic, es remarca especialment l’interès d’impulsar 
una estreta col·laboració amb l’entorn immediat, cooperant amb 
entitats locals en programes específics de R+D+I, i amb empreses 
públiques i privades del sector en activitats de recerca, formació, 
transferència i divulgació. Com a mostra d’aquest interès a 
connectar directament amb el sector, la primera activitat pública 
de l’INAGEA és aquesta reunió que hem convocat per obrir un 
diàleg, el qual, confiem, contribuirà a una reflexió conjunta sobre 
el paper de la recerca al sector agroalimentari en l’actualitat, a 
difondre les capacitats i voluntat de l’INAGEA i a conèixer les 
necessitats del sector a les Illes Balears.

Tenim l’esperança i la il·lusió que aquesta reunió serà l’inici d’una 
relació intensa, fluida i fructífera tant per a tots els organismes 
i entitats directament implicats com per a la societat en general.

Ben cordialment,

Dr. Hipólito Medrano
Director de l’INAGEA   

10 h. Benvinguda 
a càrrec del Rector de la Universitat de les Illes Balears, 
i el vicerector d’Investigació i Postgrau.

10.15 h. Benvinguda i Presentació, 
a càrrec del doctor Hipólito Medrano Gil, 
director de l’Institut d’Investigacions Agroambientals 
i d’Economia de l’Aigua (INAGEA).

10.30 h. «¿Hacia dónde va la investigación 
agroalimentaria?: La perspectiva del INIA», 
a càrrec del senyor Manuel Laínez Andreu, 
director general de l’Institut Nacional d’Investigació 
i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA).

11 h. Pausa per a cafè

11.30 h. «Polítiques de R+D+I de les Illes Balears»,
a càrrec del senyor Josep Lluís Pons Hinojosa, 
director general d’Innovació i Recerca.

12 h. «El Sector Agroalimentari i la seva Recerca 
a les Illes Balears», 
a càrrec del senyor Mateu Ginard Sampol, 
director general d’Agricultura i Ramaderia.

12.30 h. «Algunes notes sobre l’evolució de la Investigació 
Agroalimentària a Espanya», 

a càrrec del senyor Enrique Tortosa Martorell, 
investigador ad honorem del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC).

13 h. Discussió general, conclussions i clausura.
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