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La UdG és patrona fundadora del CENTA, hi teniu convenis?
Tenim convenis que permeten als estudiants venir a fer les pràcti-
ques al nostre centre, en un primer pas cap a la inserció laboral. 
També hi ha predisposició i voluntat per trobar els vincles que ens 
permetin donar suport a projectes amb empreses, o uns altres de 
recerca o transferència tecnològica.

Quin és l’objectiu del CENTA?
El CENTA és una eina d’innovació, de competitivitat per a la in-
dústria agroalimentària. En aquest àmbit, treballa com a transferi-
dor tecnològic amb la voluntat d’impactar en els procediments de 
les empreses. Tampoc no s’estalvien els contactes formals amb els 
grups de recerca de la UdG quan ha calgut resoldre un problema 
que estigués dins l’àmbit de coneixement de la Universitat.

Hi ha gent de la UdG al centre?
Com a centre tecnològic que som del sector agroalimentari, in-
corporem a la nostra plantilla molts dels graduats i llicenciats que 
provenen de la UdG. Des dels sèniors fins als becaris que, cons-
tantment, ingressen per formar-se i adquirir l’experiència que els 
ajudarà a obrir-se portes en el mercat laboral.

Quina relació manteniu amb el Parc Científic?
Amb el Parc Científic i Tecnològic tenim una relació excel·lent. Pere 
Condom, el seu director, és membre del Patronat i, encara que no-
saltres estem a Monells i ells a Girona, ens considerem una pota 
més del que representa el Parc.

Quina importància tenen les empreses agroalimentàries a 
Girona?
Són molt importants. Al nostre país representen el 20% del PIB. 
Són empreses líders en la generació de valor i riquesa. A Girona, la 
indústria agroalimentària hi té una gran empremta. A més ha sabut 
adaptar-se als canvis i és molt innovadora, és un referent tecnològic 
en l’àmbit mundial, sobretot en el sector carni amb empreses de 
renom internacional. Ens podem sentir molt satisfets. Crec que en 
la marca «Girona» la indústria agroalimentària hi té molt a dir.

Les empreses s’impliquen amb el CENTA?
Les empreses s’impliquen amb els instruments que els proporcio-
nen valor, que els permeten millorar la competitivitat. Si els demos-
tres que entens els seus problemes i que els pots proporcionar eines 
que els ajudaran a obrir mercats, crear nous productes o reduir 
despeses, s’hi impliquen.

I hi posen diners?
Sempre que l’expectativa de retorn ho justifiqui. És per aquest mo-
tiu que no podem ser un centre aïllat que es dediqui a la recerca del 
que consideri que ha de transferir, sinó que hem d’entendre bé les 
necessitats reals de l’empresa, per transformar el coneixement en 
innovació que arribi al mercat.

Heu tingut molt de contacte amb la UdG. Com la veieu?
Porto prop de vint anys vinculat a la UdG i considero que, amb els 
anys, ha pres una personalitat pròpia. És jove, però amb uns bons 
fonaments. L’equip que té al davant ho fa bé, malgrat que les co-
ses, en el context actual, són molt difícils.

Què en pensa, de l’atenció que la UdG presta als antics es-
tudiants?
Tot el que fa referència a l’associacionisme és molt important per 
a la Universitat. Quan vaig acabar el màster vaig veure clar que 
havia de ser en l’Associació Màster Girona i m’hi vaig inscriure. La 
pertinença és enriquidora perquè t’aporta un vincle humà que és 
el complement del vessant competencial. Ara també pertanyo a 
PostScriptum, perquè som molts els que hem passat per la UdG i 
cal que mantinguem el sentiment de pertinença. L’associació d’an-
tics estudiants té un repte important: hauria de facilitar serveis que 
els acostessin la formació continuada o una borsa de treball ben 
estructurada. I també uns espais en què es poguessin explicar, re-
memorar o intercanviar experiències. Crec que aquesta iniciativa 
pot tenir un impacte positiu al territori, tant econòmicament com 
social. 

Joan Manel Albacete pertany a la primera promo-
ció d'Enginyeria de Disseny i Desenvolupament 
de Producte de la UdG. Va trobar la primera feina 
gràcies al fet que l’empresa en què feia les pràc-
tiques va industrialitzar el seu projecte de final de 
carrera. Creu en la formació continuada: ha cursat 
l’MBA de la UdG i un altre d'ESADE. Albacete és 
gerent del CENTA (Centre de Noves Tecnologies i 
Processos Alimentaris), que defineix com «el punt 
des del qual s’ofereixen solucions d’I+D a la indús-
tria agroalimentària».

«A Girona, 
la indústria 
agroalimentària 
hi té una gran 
empremta»
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