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NOTA DE PREMSA 

Xerrada “3 casos d´èxit d’innovació 
empresarial amb les TIC a la comarca" 
a la Setmana de la Innovació 
 
La comissió TIC de la Unió Empresarial de l’Anoia, TICAnoia, organitza una de les xerrades de la 
Setmana de la Innovació, que s’està fent aquests dies a Igualada. La jornada es farà dimarts a 
les 18.00h a IG-NOVA Empresa 

Igualada, 30 de novembre de 2012.- Aquest dimarts 4 de desembre i dins de la Setmana de la 
Innovació, TICAnoia organitza la taula rodona “3 casos d’èxit d’innovació empresarial amb les 
TIC a la comarca”. Aquesta xerrada té com a objectiu explicar com tres empreses anoienques –
Munich, Sita Murt i Globus Kon-Tiki- han aplicat les TIC per innovar i millorar. La taula rodona 
es farà el dimarts a partir de les 18.00h a l’edifici de l’IG-NOVA Empresa d’Igualada. 

Aquesta xerrada s’emmarca dins de la Setmana de la Innovació d’Igualada, que durant aquests 
dies està presentant diverses conferències, tallers i xerrades sobre com innovar. La taula 
rodona de TICAnoia és l’última sessió prevista i contarà amb la presència de Màrius Cirera, de 
Munich, Batis Tort, de Sita Murt, i Àngel Aguirre, de Globus Kont-Tiki. Els tres ponents 
explicaran els processos i solucions que han aplicat a les seves empreses per millorar.  

La xerrada començarà amb una presentació breu de cadascuna d’aquestes innovacions i 
continuarà amb una taula oberta de preguntes, on tots els assistents podran preguntar allò 
que creguin convenient. Moderarà la taula Marc Mañé, responsable de comunicació de 
TICAnoia.  

Més informació a: http://ticanoia.cat/articles-mostra-2184-cat-
mirant_endavant._3_casos_dexit_de_innovacio_empresarial_amb_les_tic_a_la_comarca.htm 
o http://www.ticanoia.cat/articles-mostra-1979-cat-premis_tic.htm 
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