
 

 

 

Objectiu del curs  

 La irrupció de noves tecnologies està oferint oportunitats a les 

empreses per tal d’adaptar-se. Tanmateix, per tal de fer aquest 

pas de transformació és necessari saber els canvis sectorials i 

tenir les eines per afrontar els canvis.   

 L’objectiu del curs és mostrar les noves tendències en canvis 

sectorials, el suport econòmic per part de l’administració públic, 

ser coneixedor del canvi integral en matèria de gestió de 

l’empresa, i el suport d’acompanyament que es pot rebre.  

 El curs mostrarà exemples de casos empresarials per tal que 

sigui el més aplicat possible.  

Públic  

 El públic objectiu són emprenedors, empresaris o responsables 

de la innovació en empreses. També estarà dirigit cap als 

estudiants del Màster d’Emprenedoria i Innovació i de doctorat.   

 Per tal d’obtenir el certificat d’assistència, s’haurà d’assistir a la 

totalitat de les classes.   

  

VI Curs de gestió de la innovació 

 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre de 

2019 

 Sala de graus de la Facultat 

d’Economia i Empresa, 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Quan

?  

Lloc?  

Inscripcions a innovacio.empresa@urv.cat 

Places limitades! 

mailto:innovacio.empresa@urv.cat
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Sessió 1. Coneix els canvis i les tendències a 

nivell sectorial 

2 d’octubre 

16.30h a 

19.30h 

 

Presentació, a càrrec de Mercedes 

Teruel, Directora la Càtedra per al Foment de 

la Innovació Empresarial. 

 

Objectiu: Desvetllar les noves tecnologies i 

l’aplicació en diferents sectors per una 
economia competitiva i sostenible 

 El canvi disruptiu i les innovacions. 

 Anàlisi de noves tecnologies  

 Aplicacions sectorials a diferents àmbits 

 

A càrrec de:  

- Agustí Segarra, catedràtic d’Economia 

Aplicada i investigador sobre innovació. 

- Elisenda Jové, investigadora sobre 

estratègies innovadores a l’empresa.  

 

 

Sessió 2. Accedeix a les fonts de finançament 

a la innovació  

9 d’octubre 

16.30h a 

19.30h 

 

Objectiu: Conèixer instruments de suport 

econòmic-financer procedents de fonts 
públiques 

 Instruments i eines a través dels quals es 
pot fer una certa transformació 

 Presentació dels requisits 

 Presentació d’exemples en el qual s’ha 
donat suport 

 

A càrrec de:  

- Joan Sansaloni, gerent del Programa 

d‘Innovació ACCIÓ.  
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Sessió 3. Ets una empresa innovadora? Coneix 

els certificats i la implantació de sistemes de 

gestió a la innovació 

16 d’octubre 

16:30h a 

19.30h 

 

Objectiu: Analitzar l’impacte de tenir un sistema 

de gestió de R+D+i dins de l’organització  

 Presentació de les certificacions d’empreses 
innovadores 

 La necessitat d’impantar un sistema de 
gestió de la innovació  

 

A càrrec de:  

- José Miguel Esteban i Alejandro 

Sánchez de la consultora F. Iniciativas. 

  

 

Sessió 4. Experiències empresarials  

23 d’octubre 

16:30h a 

19.30h 

 

Objectiu: Analitzar casos pràctics per innovar a 

nivell tecnològic i no tecnològic  
 Presentació d’experiències sobre els passos 

crítics de com innovar i els punts claus.  

 Presentació de casos tecnològics però també 
no tecnològics. 

 

A càrrec de:  

- Jordi Giró, enginyer consultor tecnològic. 

Ponent i moderador de la sessió. 
 
Experiències empresarials:  

- Alicia Casals, co-propietària de Rob 

Surgical 

- Humbert Conti, propietari de Kenshosake 

- Moisès Cruañes, propietari de 

Onasafeandclean 
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Sessió 5. Com implantar un programa 

d’innovació a tota l’empresa 

30 d’octubre 

16:30h a 

19.30h 

 

Objectiu: Analitzar els punts claus  per a 

implantar la innovació de forma operativa en tota 
l’empresa 
 Presentació de la innovació en un sentit 

ampli, en tota l’empresa,  com eina per 
aconseguir l’excel·lència operativa. 

 S’emfatitza la necessitat que la innovació 
respon a una estratègia genèrica de 
l’empresa. 

 Anàlisi de cas pràctic de l’empresa CIRSA. 

 Sessió d’assessorament. 

 

A càrrec de:  

- Enric Barba Ibáñez, doctor enginyer en 

telecomunicació.  
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Enric Barba Ibáñez és doctor en 

Enginyeria de Telecomunicació per la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i 

és consultor en tecnològic. Ha estat Director 

General de la Divisió B2B de CIRSA (2006 

a 2015), Director General de IBERELCO, 

Vicepresident Sénior d’Enginyeria i de Qualitat en TERRA, Director 

de Fabricació en SONY Espanya, Director General de ROCA YORK 

Portugal, i responsable de Disseny Electrònic de TV en PHILIPS 

Espanya. És president del Club d’Innovació i Tecnologia de la 

patronal CECOT de Terrassa, membre de la Comissió d’Innovació 

Vall d’Hebrón, membre del comitè científic assessor de l’Hospital 

Parc Taulí de Sabadell.  

ebarba@uic.es 

José Miguel Esteban és consultor en 

innovació empresarial a la empresa F. 

Iniciativas. És Enginyer Industrial i Màster en 

Direcció de Projectes, a més d’estar certificat 

com a Project Manager Professional (PMP®). 

S'ha responsabilitzat en importants 

organitzacions del disseny i la implementació de 

Sistemes de Gestió d'Innovació, amb abast en la 

definició de la política i estratègia d'innovació, i 

els processos de gestió del sistema associats. Ha desenvolupat 

serveis de consultoria d’innovació amb organismes públics com la 

SPRI (Agència Basca de Desenvolupament Empresarial), i la 

Fundació BIT (Govern de les Illes Balears), per potenciar a les pimes 

la seva competitivitat gràcies a la innovació. Entre les principals 

feines en aquest àmbit destaquen els diagnòstics d’innovació i la 

posterior consultoria especialitzada en gestió de la innovació.  

josemiguel.esteban@fi-group.com 

Perfil 

mailto:ebarba@uic.es
josemiguel.esteban@fi-group.com
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Elisenda Jové Llopis és doctora en 

Economia per la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

Ha estat investigadora visitant a The United Nations 

University- Maastricht Economic and Social 

Research Institute on Innovation and Technology 

(UNU –MERIT). Les seves principals línies 

d'investigació són l'economia de la innovació, el 

creixement empresarial, l'eco-innovació i la 

sostenibilitat energètica i ambiental.  Les seves 

contribucions acadèmiques han estat publicades en revistes 

internacionals d'alt impacte i ha rebut diferents premis com a 

investigadora (INDI+I Science, WIPE). Actualment és investigadora 

de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la Universitat de 

Barcelona (UB-IEB) i professora associada de la Facultat d'Economia 

i Empresa de la UB. 

elisenda.jove@ub.cat 

 Jordi Giró Íñigo és doctor en 

enginyeria industrial. Consultor en enginyeria i 

gestió d'indústries automotrius entre d'altres. 

Former European Engineering VP i membre de 

l'equip Senior European leadership a Lear 

Corporation. Té més de 20 anys d'experiència 

en la gestió de projectes, des de la generació 

d'idees d’aquests, fins a la seva posada en marxa. També té 

experiència en gestió de la innovació, la definició de plans tecnològics 

i en l’adquisició i la transferència tecnològica. A més, té experiència 

en entorns multinacionals, inclosos tres anys a Alemanya. No podem 

oblidar que també ha donat suport en diligències tècniques degudes 

a M&A's i en els seus coneixements en  Benchmarking tecnològic i 

en la creació de fulls de ruta. 

jordi.giro@enginyers.net 

 

mailto:elisenda.jove@ub.cat
mailto:jordi.giro@enginyers.net
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Alejandro Sánchez és Business Office 

Leader a l’empresa F.Iniciativas i compta amb 9 

anys d’experiència en l’assessorament a empreses 

pel finançament d’activitats d’R+D+i i inversions 

mitjançant l’aprofitament d’incentius tributaris 

(deduccions fiscals i Patent Box) i no tributaris 

(subvencions públiques i bonificacions per personal 

investigador). És responsable del compliment dels objectius de 

negoci a Catalunya, Aragó, Balears, Canàries, Navarra, Soria, La 

Rioja, Galícia i Astúries. També, es responsabilitza de la gestió de 

clients estratègics i participa activament en les relacions institucionals 

amb les Administracions Públiques i altres organismes. Participa en 

el grup de legislació i formació d’F.Iniciativas i ha estat col·laborador 

en jornades sobre finançament d’R+D+i i sobre novetats en el marc 

fiscal espanyol (AEDAF).   

 alejandro.sanchez@fi-group.com 

 Joan Sansaloni i Valdivia 

és gerent del Programa d‘Innovació de 

l’Agència per a la competitivitat de 

l’Empresa catalana (ACCIÓ, Generalitat 

de Catalunya). És químic industrial i 

màster en Direcció i Organització 

d’Empreses. És expert competencial en 

tècniques empresarials i de gestió, i 

avaluador tècnic de projectes R+D+I en les branques de la 

biotecnologia, la química i l’agroalimentació. 

Dins dels organismes CIDEM i d’ACCIÓ de la Generalitat de 

Catalunya, ha estat promotor i gestor de múltiples projectes 

empresarials i sobretot industrials, com a gestor de projectes 

d’R+D+I, i implicat en el disseny, gestió i avaluació de línies de suport 

a la R+D+I nacional i internacional. A l’any 2012 s’incorpora com a 

Cap de l’oficina del Conseller Delegat d’ACCIÓ i fins al febrer de 2015 

on passa a ocupar la gerència del programa d’innovació d’ACCIÓ. 

 jsansaloni@gencat.cat  

alejandro.sanchez@fi-group.com
mailto:jsansaloni@gencat.cat
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 Agustí Segarra Blasco és 

catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat 

Rovira i Virgili. Es llicencià en Economia a la 

Universitat de València i es doctorà a la 

Universitat de Barcelona. Actualment és 

l’Investigador Principal del Grup de Recerca 

d’Indústria i Territori (GRIDE) consolidat por la 

Generalitat de Catalunya i el Director del 

Programa de Doctorat en Economia i Empresa (URV). Destacar que 

va ser Director General d’Indústria i del Centre d’Innovació i 

Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Generalitat de 

Catalunya (2004 a 2006) i Director de la Càtedra per al Foment de la 

Innovació Empresarial (2009-2017).  

La seva recerca es centra en la dinàmica empresarial, el creixement 

econòmic i la innovació. En l’àmbit de la innovació i la productivitat, 

ha estudiat els determinants de la cooperació en R+D i innovació, les 

barreres a la innovació, els factors determinants de la innovació i la 

relació entre la intensitat competitiva i la productivitat en les empreses 

industrials. Arrel de l’activitat investigadora, ha dirigit diversos 

projectes de recerca i ha publicat en revistes internacionals de 

prestigi com Research Policy, Small Business Economics, 

Technological Forecasting & Social Change, Industry and Innovation, 

Economics of Innovation and New Technology, Economics of Energy 

& Environmental Policy, entre d’altres.  

 agusti.segarra@urv.cat  

 

Mercedes Teruel Carrizosa és la 

Directora de la Càtedra per al Foment de la 

Innovació Empresarial. Actualment, és 

professora agregada del Departament 

d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili 

(URV). Després d'haver estudiat Ciències 

Empresarials i Economia, va obtenir el Màster 

en Economia per la University of Essex, i es va 

doctorar a la URV. Del 2010 al 2017 ha estat responsable del grau 

d'Economia i secretària del Deganat.  Els seus interessos inclouen el 

mailto:agusti.segarra@urv.cat
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creixement de les empreses, l'organització empírica industrial i la 

innovació. Les seves publicacions han aparegut en revistes com 

Small Business Economics, Growth and Change, Industrial and 

Corporate Change, Journal of Economic Behaviour and Organization 

i Research Policy.  

mercedes.teruel@urv.cat 

 

mailto:mercedes.teruel@urv.cat

