
9 de desembre de 2010

La indústria  
de l’automòbil: 

els reptes del futur

Jornada sobre La indústria  
de l’automòbil: els reptes del futur

Dia
9 de desembre de 2010

Horari
A les 18.30 h

Lloc
Sala de graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i 

Empresarials. Avinguda de la  Universitat, s/n, Reus

Informació 
informació a la pàgina web 

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

Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra  

Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació 
Empresarial 

Telèfon: 977 758905 
Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat 

Inscripció gratuïta. Places limitades. 
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Suport :

Presentació del llibre:  
El nostrE sistEma 

tErritorial d’innovació

Presentació del llibre:  
El nostrE sistEma tErritorial d’innovació



El proper dijous 9 de desembre a les 18.30 hores, 
en el marc de la Càtedra Universitat-Empresa per al 
Foment de la Innovació Empresarial de la URV, us 
convidem a tractar la situació del sistema d’innovació 
a la demarcació de Tarragona amb la presentació 
del llibre El sistema territorial d’innovació de la 
demarcació de Tarragona. 

En la conjuntura actual cal crear les condicions 
necessàries per ajudar aquelles empreses del territori 
que tenen capacitat i oportunitat per reforçar-se en el 
teixit productiu. Per assolir aquest objectiu necessitem 
proporcionar a aquest territori el coneixement adient 
perquè les empreses innovin més en els seus àmbits i 
disposin d’un capital humà més qualificat i flexible per 
competir a llarg termini. 

També us convidem a debatre sobre els factors del 
canvi tecnològic del nostre entorn territorial. Us 
proposem parlar dels reptes futurs de la innovació 
a Catalunya des de la perspectiva de la indústria de 
l’automoció. En aquesta jornada comptem amb la 
participació de dos experts del sector de l’automoció: 
el senyor Ignasi Ferrer i el senyor Jordi Mestre.

Programa
18.30 - 19 h 

PrEsEntació dE la Jornada

dra. misericòrdia carles, Vicerectora de Transferència i I 

nnovació de la URV  
dra. Glòria Barberà, degana de la FCEE

19 a 20 h 

confErència:  
rEcErca i innovació a la indústria dE 
l’automòBil: Els rEPtEs dEl futur

sr. Jordi mestre, enginyer en cap responsable de Desenvolupament 
Sostenible, Lear Corporation 
sr. ignasi ferrer, director d’Innovació de l’IDIADA 
MODERADOR: dr. agustí segarra, director de la Càtedra sobre el 
Foment de la Innovació Empresarial

20 a 20.30 h  coffEE BrEaK

20.30 a 21 h 

PrEsEntació dEl lliBrE:  
El sistEma tErritorial d’innovació dE la 
dEmarcació dE tarraGona

sra. mercedes teruel, professora d’Economia de la URV 

 

21 a 21.15 h 

cloEnda i rEcull dE ProPostEs

 
nota: s’entregarà un exemplar del llibre a tots els assistents.


