
JORNADA SISTEMA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA

JORNADA 
SISTEMA DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Dia
2 de desembre de 2009

Horari
De 9.00 a 17.00 h.

Lloc
Paranimf de la Universitat Rovira i Virgili

Carrer de l’Escorxador, s/n; Tarragona

Informació 
informació sobre la jornada a la pàgina web

http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/

Organitza:

2 de desembre de 2009

Què  
poden oferir 
els centres 
tecnològics a les 
nostres empreses? 



OBJECTIUS
Explicar a les empreses locals què són els 
centres tecnològics i què fan per les empreses, 
especialment les pimes.

Donar a conèixer els ajuts i les línies de suport 
a les activitats innovadores de les empreses 
catalanes.

Informar sobre les polítiques tecnològiques 
i d’innovació que es duen a terme a l’Estat 
espanyol, Galícia, el País Basc , el País Valencià 
i Catalunya. 

DESTINATARIS
Empresaris locals, pimes i responsables de 
departaments d’R+D.

Investigadors, agents del sistema d’innovació i 
tècnics de centres de transferència tecnològica.

Agents de promoció local.

INSCRIpCIONS
Per telèfon o via electrònica a la Càtedra 
Universitat-Empresa per al Foment de la 
Innovació Empresarial 

Telèfon: 977 758905 
Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat 
Termini d’inscripció: 27 de novembre de 2009 
Inscripció gratuïta.  
Places limitades. 
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

de 9:15 a 9:30h.   
EntrEga dE la documEntació 

de 9:30 a 10:00 h.   
PrEsEntació dE la Jornada

Francesc Xavier grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili 

Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona

de 10:00 a 10.45 h.  
El PaPEr dEls govErns En la rEcErca i la innovació

lluís arola, president del Consell Català de Recerca i Innovació 

de 10:45 a 11:15 h.  
Pausa caFÈ 

de 11:15 a 13:15 h.  
cEntrEs tEcnològics i clÚstErs d’EmPrEsEs 
innovadorEs: algunEs EXPEriÈnciEs rEgionals

Moderador: agustí segarra (URV) 

Galícia: Xavier vence, catedràtic d’Economia Aplicada  

(Universitat de Santiago) 

País Valencià: Francesc mas (IMPIVA) 

País Basc: Joseba Jaureguizar, director general de TECNALIA

de 13:15 a 14:00 h.  
Els aJuts PÚblics PEr al FomEnt dE la r+d 
EmPrEsarial

Xavier  Ferràs, director del Centre d’Innovació Empresarial de 

ACCI1Ó

de 14.00 a 15.00 h.   
dinar 

de 15.00 a 17.00 h. 
cEntrEs tEcnològics: EntrE la univErsitat i 
l’EmPrEsa?

Moderador: Josep anton Ferré (URV) 

cT de la indúsTria aeronàuTica i de l’esPai:  
Joan dalmau (CTAE). 
cT del TurisMe: salvador antón (EUTO, URV) 
cT FusTa i MoBle: Joaquim solana (CENFIM, La Sènia)

pROgRAmA

Presentació 
Els centres tecnològics són uns canals 
apropiats per a facilitar l’accés als projectes 
d’R+D, i a la innovació de les empreses,  
sobretot a les petites i mitjanes.  
A Catalunya, i en particular, a les comarques de 
Tarragona, han vist la llum en els últims anys algunes 
d’aquestes iniciatives.

Aquesta jornada pretén reunir tècnics d’empreses 
innovadores, investigadors, responsables de transferència 
tecnològica i agents locals per a debatre sobre el 
paper que estan jugant i que tenen que jugar aquestes 
institucions a casa nostra.

Des de la perspectiva dels organismes públics, quatre 
experts compromesos amb el disseny i l’avaluació 
de les polítiques  tecnològiques debatran sobre 
les politiques de foment de la innovació i, en 
particular, sobre el desenvolupament de xarxes 
de centres tecnològics i els seus resultats. Des 
de la perspectiva dels centres tecnològics, 
comptarem amb responsables dels 
centres tecnològics que operen a 
Catalunya.

Què poden 
oferir 
els centres 
tecnològics 
a les nostres 
empreses? 


