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Acord de 18 de desembre de 2008 pel qual s’aprova la creació de la Càtedra de 
Ciència i Humanisme i de la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la 
Innovació Empresarial.

Objectius: 

1. Promoure la innovació i la competitivitat de les empreses de la demarcació de Tarragona fa-
cilitant-los l’enllaç amb els elements del sistema ciència-tecnologia-empresa, vehiculats a tra-
vés dels diferents parcs científics i tecnològics, i l’accés a les diferents vies de finançament a 
l’R+D+i empresarial existent a escala regional, estatal i europea.

2. Promoure la recerca en el camp de l’R+D i la innovació empresarial, facilitar els contactes entre 
les empreses i els grups de recerca i els centres tecnològics, potenciar la cooperació empresarial 
i fomentar la formació en els camps de la gestió de l’R+D i de la innovació.

3. Dissenyar mètodes adients per a la millora de la innovació empresarial i, per tant, amb una 
estreta relació amb empresaris.

4. Facilitar la dinàmica innovadora de les empreses de la demarcació de Tarragona.
5. Facilitar l’accés al coneixement i millorar les pràctiques de gestió empresarial.
6. Crear un fòrum de debat que permeti, cada any, confeccionar un resum executiu sobre les 

principals actuacions que cal dur a terme per millorar la incorporació sistemàtica de canvis en 
els productes, els mètodes de producció, les estructures organitzatives i els canals d’accés als 
mercats.

Activitats principals:

La recerca, la transferència de coneixements i la docència.

PrOGrAmA dE lA CàTEdrA PEr Al CUrs ACAdèmIC 2008-09

recerca:

Realitzar un informe sobre la situació de la innovació a les empreses de la demarcació de - 
Tarragona.

Transferència de coneixements:

Jornada anual sobre innovació i transferència de coneixements.- 
Jornades sectorials entre empreses, agents dels sistema d’innovació i investigadors de dife-- 
rents universitats i centres de recerca.

docència:

Desenvolupar mòduls de formació sobre la innovació i la transferència tecnològica per oferir - 
a diferents graus i màsters.

rendició de comptes:

Fer una memòria anual sobre les activitats desenvolupades per la càtedra.- 

Finançament:

Diputació de Tarragona 50.000 €
Universitat  Rovira i Virgili 15.000 € (retribucions i reduccions)

durada inicial:

3 anys

CàTEdrA dE CIènCIA I HUmAnIsmE

Objectius

1. Fomentar, promoure i difondre els valors de la ciència a la societat des de la perspectiva huma-
nística, i afavorir-ne la visibilitat social.

2. Difondre l’esperit crític i els valors de la ciència i el coneixement davant la desinformació i la 
«paraciència»

3. Generalitzar i socialitzar el coneixement en l’àmbit de la ciència.
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4. Apropar la ciència a la societat amb un caràcter eminentment pedagògic per tal d’afavorir un 
major reconeixement social de la importància de la ciència.

5. Donar suport a la vocació científica i humanística en l’àmbit de l’ensenyament secundari i 
fomentar entre els joves l’estimació del saber.

6. Fomentar l’esperit i la vocació científica.
7. Contribuir a la societat de coneixement des de la formació integral dels futurs científics i huma-

nistes.
8. Col·laborar amb altres iniciatives que es duen a terme en la mateixa línia.

línies de treball:

Divulgació, formació, recerca i transferència.

Finançament:

Caixa Tarragona 40.000 €
Universitat Rovira i Virgili 15.000 € (retribucions i reduccions)

duració inicial:

3 anys.


