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I. PRESENTACIÓ 
 

L’objectiu principal de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació 

Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili (URV) és promoure les activitats d’R+D i la 

innovació entre les empreses del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Per assolir 

aquest objectiu la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació 

Empresarial analitza quins són els factors que determinen les activitats de les 

empreses locals en el camp de l’R+D i la innovació entre les empreses de la demarcació 

de Tarragona; duu a terme activitats de difusió relacionades amb la innovació, i 

assessora a les empreses locals de cara a facilitar les activitats relacionades amb la 

R+D i la innovació. Per altra banda, la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial 

no deixa de ser un punt de trobada i debat sobre les polítiques òptimes per fomentar la 

innovació empresarial. Així mateix, des de la Càtedra es facilita l'enllaç amb els 

diferents parcs científics i tecnològics, amb grups de recerca i amb altres centres 

tecnològics, tant a escala regional i estatal com europea. 

 

Com ja és habitual, any rere any l’informe anual de la Càtedra recull les activitats fetes 

al llarg d’un any natural. En aquesta memòria s’apleguen les activitats que s’han portat 

a terme durant l’any 2017 en el si de la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial. Les activitats programades al llarg de l’exercici 2017 volen donar resposta 

a les peticions que al seu dia van fer les dues institucions que donen suport a aquesta 

iniciativa: la Diputació de Tarragona i la URV. En concret, els encàrrecs rebuts estan 

relacionats amb tasques orientades a la recerca dels factors determinants de l’R+D i la 

innovació, la promoció de la transferència de coneixements des de la universitat a les 

empreses innovadores, l’avaluació de les actuacions públiques en l’àmbit de la recerca 

i la innovació, les actuacions orientades a facilitar les activitats innovadores a les 

empreses localitzades al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre i, finalment, el 

foment d’estudis relacionats amb la innovació empresarial. 

 

D’altra banda, cal posar de manifest que la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial és un ens orientat a l’estudi i l’anàlisi del teixit d’empreses innovadores de  
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la demarcació de Tarragona. Una de les seves funcions és oferir informació i suport a 

les empreses que innoven per facilitar el finançament de les activitats d’R+D i 

d’innovació, l’aplicació de les desgravacions fiscals a aquest tipus concret d’activitats i 

l’accés a subvencions públiques, entre d’altres. 

 

Aquesta memòria aplega el conjunt de les activitats realitzades durant l’exercici 2017 

per la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial de la 

URV, i és un exemple del compromís inicial de l’entitat per dur a terme una rendició de 

comptes periòdica com a exercici de transparència de l’ús dels recursos públics.  

 

OBJECTIUS:  

 

 Promoure la recerca relacionada amb l’R+D i la innovació. 

 Avaluar i dissenyar les polítiques científiques i tecnològiques aplicades pels 

governs regionals i estatals. 

 Analitzar els efectes de l'R+D i la innovació empresarial. 

 Potenciar la cooperació empresarial. 

 Fomentar la formació en els camps de la gestió de l'R+D i la innovació. 
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II. ÒRGANS DE GOVERN 

1. Director/a 

El Dr. Agustí Segarra ha estat el director de la Càtedra Universitat–Empresa per al 

Foment de la Innovació Empresarial des del desembre de 2008 fins a l’agost del 2017, 

on la Dr. Mercedes Teruel va passar a ser la nova directora de la Càtedra Universitat–

Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de la Càtedra: Agustí Segarra Blasco                                                           Directora de la Càtedra: Mercedes Teruel Carrizosa                  

 

2. Consell Consultiu 

El 9 d’abril de 2014 es va constituir el Consell Consultiu de la Càtedra Universitat–

Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial amb la missió d’aportar 

suggeriments a les actuacions previstes. 

 

El Consell Consultiu l’any 2017 estava constituït per: 

 Raül Blanco, gerent d’estratègia industrial a la Generalitat de Catalunya 

 Miquel Àngel Bové, vicerector de Transferència i Innovació de la URV 

 Antonio Terceño, degà de la Facultat d’Economia i Empresa; de la URV 

 Bernd Theilen, director del Departament d’Economia de la URV 

 Agustí Segarra, director de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la 

Innovació Empresarial 
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3. Equip tècnic 

 

Durant el mes de setembre es va produir un relleu de tècnics de suport a la Càtedra 

Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial. 

 Sergi Yélamos Francesch, tècnic de la Càtedra Universitat-Empresa per al 
Foment de la Innovació Empresarial sortint al mes d’agost.  

 

 Isaac Bonillo Alcaina, tècnic de la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de 
la Innovació Empresarial entrant al mes d’octubre. 

 

Equip col·laborador: 

 Elisenda Jové Llopis, investigadora en formació del Grup de Recerca d’Indústria 

i Territori de la URV. 

 Mercedes Teruel Carrizosa, professora agregada d’Economia Aplicada (fins mes 

de setembre). 

 Anna Rovira Talaveron, tècnica de suport a la investigació del Grup de Recerca 

d’Indústria i Territori de la URV. 

 Jordi Giró, enginyer industrial, col·laborador amb el programa de foment de La 

innovació entre les empreses potencialment innovadores del territori. 
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III. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

Seguint les directrius del programa per a l’any 2016, les activitats principals de la 

Càtedra es reparteixen en els àmbits d’actuació següents:  

 

1. Fomentar la recerca en el camp de la innovació i els seus determinants. 

2. Analitzar els efectes de la innovació sobre la productivitat i el creixement. 

3. Fomentar la difusió de la recerca i de la ciència com a factor de progrés. 

4. Difondre la importància de la transferència com a via de difusió dels coneixements 

entre els organismes generadors i les empreses. 

5. Exercir docència sobre tècniques i gestió de la recerca i la innovació a les petites i 

mitjanes empreses del territori.  

6. Portar a terme accions adreçades al foment de la innovació empresarial.  

7. Difondre les característiques del sistema d’innovació de Catalunya. 
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1. La recerca 

Activitats previstes 

 

1.1. Premi a la realització de documents de treball sobre innovació empresarial. 

1.2. Publicació d’articles sobre innovació empresarial en revistes científiques de 

prestigi internacional. 

1.3 . Presentació de comunicacions en congressos internacionals. 

1.4 Seminaris del Departament d’Economia (URV) relacionats amb l’R+D i la innovació. 
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Activitats realitzades 

 

1.1. Premi a la realització de documents de treball sobre innovació empresarial 

 

La Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial va convocar 

un premi al millor treball sobre temes d’innovació presentat al 5th PhD Workshop on 

Industrial and Public Economics (WIPE), que va tenir lloc els dies 8 i 9 de febrer del 

2017 a la Facultat d’Economia i Empresa, a Reus. L’objectiu principal d’aquesta 

iniciativa és facilitar la difusió de treballs escrits de recerca aplicada o divulgació 

científica que, des de qualsevol àmbit del coneixement, estiguin relacionats amb la 

innovació. 

 

El premi es va atorgar ex aequo a les següents ponències: 

 Elisenda Jové Llopis (Universitat Rovira i Virgili-

CREIP): pel document de treball “Eco-innovation 

strategies: a panel data comparison of Spanish service 

and manufacturing firms”). 

 Sebastian Ellingsen (O. Hernaes, Universitat 

Pompeu Fabra): pel document de treball “The Impact of 

Commercial television on Turnout and Public Policy: 

Evidence from Norwegian Local Politics”. 

 

 

 

 

                                  Premi Wipe 2017: Elisenda Jové Llopis  
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1.2. Publicació d’articles sobre innovació empresarial en revistes científiques de 

prestigi internacional 

 

 García-Quevedo, Jose; Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2017): "Financial 

constraints and the failure of innovation projects", Technological Forecasting & 

Social Change, forthcoming.  

 Teruel, Mercedes i de Wit, Gerrit (2017): "Determinants of High-Growth Firms: 

Why Do Some Countries Have More High-Growth Firms than Others?", in Bonnet, 

Jean , Dejardin, Marcus i Garcia Perez de Lema, Domingo (eds.) Exploring the 

Entrepreneurial Society: Institutions, Behaviors and Outcomes, Edward Elgar,  

 Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí (2017): "The Link between Gender Diversity 

and Innovation: What is the Role of Firm Size?” International Review of 

Entrepreneurship, 15(3), 319-340. 

 

1.3. Seminaris del Departament d’Economia de la URV sobre temes relacionats 

amb l’R+D i la innovació 

 

 Seminari « Tools for causal inference from cross-sectional innovation 

surveys with continuous or discrete variables: theory and applications» 

a càrrec d’Alex Coad (EC-Joint Research Center Sevilla). Data: 29 de 

maig de 2017 a les 13:10 hores. Lloc: Sala de Graus de la Facultat 

d’Economia i Empresa. Av. de la Universitat, 1, Reus  

 Seminari sobre «Drivers of Environmental Certifications at Industry 

Level» a càrrec d’Ester Martínez (Universidad Carlos III de Madrid). Data: 

4 d’abril de 2017 a les 13:10 hores. Lloc: Sala de Graus de la Facultat 

d’Economia i Empresa. Av. de la Universitat, 1, Reus. 
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1.4. Presentació de comunicacions en congressos internacionals 

 Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, “Gender Diversity and Innovation: 

What is the Role of Firm Size?” 39th DRUID Conference. New York 

University Stern, 2017. 

 Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, “Gender Diversity, R&D teams and 

patents: An application to Spanish firms”, CONCORDi conference, Joint 

Research Center Sevilla (European Commission), 2017. 

 Segarra, Agustí; Teruel, Mercedes i Jové, Elisenda, “Growth Firms in 

European Countries the Different Role of Innovation”, XX Encuentro de 

Economía Aplicada, Valencia, 2017. 

 Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí, “Gender Diversity, R&D teams and 

patents: An application to Spanish firms”, Workshop on Challenges for 

Innovation Policy, Reus, 2017. 
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1.5. Assistència a Workshops i xerrades sobre R+D i innovació 

 Teruel, Mercedes; assistència al Workshop “Evaluación de políticas de 

I+D e innovación en España”, Fundación de Estudios de Economía 

Aplicada, Madrid, Març 2017. 

 Segarra, Agustí; Teruel, Mercedes i Jové, Elisenda; assistència i 

presentació a la sessió i tècnica “La Innovació empresarial: tres treballs 

de recerca aplicada”, IDESCAT, Barcelona, Març 2017. 
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2. Formació i docència 
 

Activitats previstes 

 

2.1.  5a. edició del Curs de Gestió de la Innovació de la Càtedra de Foment de la Innovació 

Empresarial.  

2.2. Docència reglada: impartir matèries i assignatures sobre innovació i transferència 

tecnològica en diferents graus i màsters. 

2.3. Potenciar el Màster Oficial sobre Emprenedoria i Innovació promogut per les 

Càtedra d’Emprenedoria i Innovació de la URV. 
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Activitats realitzades 

 

2.1. 5a. edició del Curs de Gestió de la Innovació de la Càtedra de Foment de la 

Innovació Empresarial 

La V edició del Curs sobre Gestió de la Innovació és 

un mòdul de 20 hores que ofereix els fonaments 

imprescindibles per a gestionar i elaborar 

projectes d’R+D, i dur a terme activitats 

relacionades amb la innovació. El curs té una 

orientació, eminentment, pràctica per tal de que 

els assistents elaborin, al llarg de les 4 setmanes 

de durada del curs, un projecte d’innovació apte 

per ser presentat a qualsevol línia de suport a la 

innovació.  El curs està impartit per professors de 

la URV i per professionals dels sectors específics 

del curs per tal d’aproximar els alumnes a la 

realitat innovadora.  

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa i aula 0.8. 

DIJOUS, 4 MAIG 
Presentació del curs i les experiències innovadores: el cas de 
l’automoció. 

16:00-20:00 h. 
 

Agustí Segarra, Director de la Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial 
Mercedes Teruel, professora d’economia de la URV 
Jordi Giró, enginyer industrial  

DIJOUS, 11 MAIG Instruments fiscals de foment de la innovació 

16:00-18:00 h. Maria Mirabet, A2DInnova Consultoria 
DIJOUS, 18 MAIG Propietat intel·lectual i patents 

16:00-20:00 h. Pascual Segura, Director del Centre de Patents de la UB 

DIJOUS, 25 MAIG 
Les polítiques de foment de la innovació a Catalunya i seguiment dels 
projectes 

16.00-20:00 h. 
 

Raül Blanco, Gerent d’Estratègia Industrial de la Generalitat de Catalunya  
Mercedes Teruel, professora d’economia de la URV 

DIJOUS, 1 JUNY Presentació dels projectes 

16:00-20:00 h. Mercedes Teruel, professora d’economia de la URV 
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2.2. Docència reglada: impartir matèries i assignatures sobre innovació i 

transferència tecnològica en diferents graus i màsters. 

 

MÀSTER D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ  

La docència, direcció i organització del tercer curs del Màster d’Emprenedoria i 

Innovació a la Facultat d’Economia i Empresa de la URV va ser a càrrec de diversos 

professors, alguns dels quals són externs a la Universitat. Aquests estudis estan 

acreditats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

 

El Màster té una clara vocació transversal i el seu objectiu general adopta una doble 

dimensió: respecte del vessant professional, fomenta l'aprenentatge de les tècniques 

de gestió de projectes i la planificació estratègica en contextos innovadors, i respecte 

del vessant personal, afavoreix el treball en equip i el lideratge ètic en els futurs 

emprenedors que aposten pel canvi i la innovació. 

 

En la conjuntura social i econòmica actual, el foment de l'emprenedoria innovadora 

esdevé una estratègia clau per transitar cap a un model econòmic més sostenible i més 

centrat en el capital humà. És per això que aquest Màster constitueix una oferta de 

postgrau molt oportuna per a la temàtica i la funció estratègica de la figura de 

l’emprenedor innovador. 

 

PROGRAMA DEL MÀSTER 
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Assignatures obligatòries 

 Estratègia i Màrqueting per a l’Emprenedor (6 ECTS) 

 Competències Emprenedores (3 ECTS) 

 Diagnòstic Estratègic i Gestió Emprenedora (3 ECTS) 

 Gestió Financera del Projecte Emprenedor (3 ECTS) 

 El Finançament per a Noves Empreses Innovadores (3 ECTS) 

 Economia de la Innovació i Sistemes d’Innovació (6 ECTS) 

 Gestió de Projectes d’R+D+I (3 ECTS) 

 Vigilància Tecnològica (3 ECTS) 

 La Transferència Tecnològica (3 ECTS) 

 Polítiques d’R+D+I (3 ECTS) 

 Treball de Fi de Màster (12 ECTS) 

 

Assignatures optatives 

 Aspectes Jurídics de la Gestió d’Empreses (3 ECTS) 

 Estratègies d’Internacionalització (3 ECTS) 

 Estratègies de Vendes (3 ECTS) 

 Gestió de la Qualitat (3 ECTS) 

 Gestió de la Informació (3 ECTS) 

 Innovació Tecnològica (3 ECTS) 

 Institucions Internacionals (3 ECTS) 

 Localització Industrial (3 ECTS) 

 Responsabilitat Social Corporativa (3 ECTS) 

 Experiències en Centres Tecnològics (3 ECTS) 

 Experiències en Vivers d’Empresa (3 ECTS) 

 Pràctiques (6 ECTS) 
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QUADRÍPTIC  
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2.3. Potenciar el Màster Oficial sobre Emprenedoria i Innovació promogut per les 

Càtedra d’Emprenedoria i Innovació de la URV 

 

 VISITA A APPLUS IDIADA 

 

Data: 19 d’abril de 2017 

Hora: 15:45 – 18:00  

Mitjà de transport: autocar 

APPLUS IDIADA: MODEL D’INNOVACIÓ OBERTA 

El dimecres 17 d’abril els estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació van 

visitar el Applus Idiada. La jornada va començar amb una presentació sobre 

l’empresa on es van exposar la seva missió, visió, valors i objectius. Acte seguit es 

van mostrar als estudiants tres exemples de projectes en el que l’empresa es 

trobava treballant: vehicles elèctrics, sistemes de conducció remota avançada i 

sistemes cooperatius i de conducció automàtica. A continuació es va visitar les 

zones de Passive Safety, NVH i Control Tower. En cadascuna de les zones l’enginyer 

en cap exposava als alumnes la manera que tenien de treballar. La visita va 

finalitzar a les 18:00 h.  
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 VISITA A LA PLANTA de SEAT de MARTORELL: 

Data: 24 de maig de 2017 

Hora: 13:30 – 15:45  

Mitjà de transport: autocar 

El dimecres 24 de maig els estudiants i membres del professorat de la Universitat 

van fer una visita guiada per les instal·lacions de SEAT a Martorell. Hi van arribar en 

autobús i, després d’una breu presentació, van poder visitar les instal·lacions de la 

marca en dues fases: primer els tallers i després el Centre Tècnic. 

La jornada es va iniciar amb un càtering de benvinguda pels nostres estudiants a la 

Sala de Producció d’Oficines Centrals. Acte seguit la senyora Carmen Tamayo, 

Gerent de Relacions Governamentals SEAT i Grup Volkswagen a Espanya, va fer la 

presentació institucional de l’empresa a través d’un vídeo corporatiu de la 

companyia. Després el senyor Stefan Iijevic, responsable de predesenvolupament 

d’Innovació i patents va realitzar una presentació de com l’empresa treballa la 

innovació. Després van desplaçar al professorat i als alumnes al Centre 

d’Entrenament Logístic on el senyor J. M. Cerezo els va fer una visita guiada per la 

zona de treball.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

Foto:  Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial  
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 VISITA AL PARC de RECERCA BIOMÈDICA de BARCELONA i al Centre Tecnològic 

de Catalunya EURECAT 

 

Data: 17 de Maig de 2017 

Hora: 10:00 – 11:30 h. 

Mitjà de transport: autocar 

El dia 17 de maig de 2017 els estudiants del màster en 

Emprenedoria i Innovació van fer la segona sortida dins de la programació de 

l’assignatura “Experiències en Centres Tecnològics”, aquesta jornada va comptar amb 

la visita a dues institucions punteres en la recerca i la innovació. La primera visita va ser 

al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que juntament amb la Universitat Pompeu 

Fabra, realitzen ciència d'excel·lència en una gran diversitat de camps. Després de la 

presentació institucional del centre, el Dr. Raimund Fickert ens va acompanyar a una 

visita per un dels edificis més espectaculars de la ciutat de Barcelona, creuant molts 

dels grups de treball vam veure de primera mà el treball que estan realitzant, les 

instal·lacions i també algun laboratori. Tot seguit, ens vam dirigir cap a la seu central 

d’Eurecat, un edifici del 22. Allí, el seu director de desenvolupament empresarial el Sr. 

Carles Fradera, ens va fer una presentació de la institució i de totes les àrees d’estudi, 

en el cas de la URV, actualment hi participa amb la recerca en el camp biotecnològic 

(CTNS) i properament amb el CTQC amb una unitat de tecnologies químiques.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial  
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 VISITA i PARTICIPACIÓ A L’i-FEST  

 

Data: 30 de novembre de 2017 

Hora: 8:30 – 16:30  

Mitjà de transport: autocar 

 

El dia 30 de novembre de 2017 els estudiants del màster en Emprenedoria i Innovació 

van fer la segona sortida dins de la programació de l’assignatura “Economia de la 

Innovació i Sistemes de la Innovació” a l’esdeveniment i-Fest, realitzat al Palau Sant 

Jordi de Barcelona. En aquesta segona edició del festival hi van haver un total de 6.000 

participants. Els nostres estudiants van formar 2 equips de pista i 2 de grada. A l’equip 

de pista hi havia 4 membres per equip i al de grada 7 membres. Els nostres estudiants 

van escollir el repte de fidelitzar el client en els serveis farmacèutics i l’altre era el 

finançament per tractar la prevenció de les malalties tropicals.  A banda d’altres 

estudiants de graus i màster de la Facultat d’Economia i Empresa, hi van prendre part 

7 estudiants i 3 professors del Màster d’Emprenedoria i Innovació.   

  

Foto: Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial  
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3. Activitats de difusió en el territori 

  

 Activitats previstes 

3.1. Presentació del llibre <<Emprendre i Innovar. Quinze experiències del Camp de 

Tarragona i de les Terres de l’Ebre>> elaborat per Núria Pérez, autora dels textos i 

Xavi Jurio, autor de les fotografies.   

3.2. Presentació de l’informe <<Innovació, suport públic i productivitat a Catalunya: 

el cas dels serveis i les manufactures>> elaborat per Jorge Andrés Vélez i Karol 

Rodríguez.  

3.3. Presentació del llibre <<L’abans i el després de la crisi de 2008 a l’economia de 

Tarragona>> elaborat per Joaquim Margalef i Daniel Miravet. 

3.4. Presentació de l’informe <<El rol de la creativitat en la creació d’empreses a 

Catalunya>> elaborat per Eva Coll, doctoranda del Departament d’Economia de la 

U.R.V. 

3.5.  Elaboració i presentació de 4 informes trimestral de Conjuntura del Camp de 

Tarragona i a les Terres de l’Ebre amb les Cambres de Comerç i Industria de Reus, 

Tarragona, Tortosa i Valls. 

 

 Conferències previstes 

3.6. Conferència: <<Europa: tornen les hores difícils>> a càrrec de José Luis García-

Delgado, Catedràtic d’Estructura Econòmica de la Universitat Complutense de 

Madrid. 

3.7. Conferència: <<Quelcom més que vents de cua>> a càrrec d’Antón Costas 

Comesaña, Catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona.  

3.8. Conferència: <<El Museu Casteller de Valls: un exemple local de com la 

creativitat dóna valor afegit>> a càrrec d’Ignasi Cristià, escenògraf, dramaturg i 

productor audiovisual.    
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Activitats realitzades 

 

3.1. Presentació del llibre <<Emprendre i Innovar. Quinze experiències del 

Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre>> elaborat per Núria Pérez, 

autora dels textos i Xavi Jurio, autor de les fotografies.   

 

     Data: Dimarts 16 de Maig de 2017 

Lloc: Aula 0.6, Facultat d’Economia i Empresa 

 

En aquesta jornada es va parlar sobre les quinze 

iniciatives innovadores que van estar 

guardonades amb el Premi Emprèn de la 

Diputació de Tarragona, en ella es posava en 

relleu el potencial que tenen els joves per tirar 

endavant nous projectes innovadors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial  
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3.2.  Presentació de l’informe <<Innovació, suport públic i productivitat a 

Catalunya: el cas dels serveis i les manufactures>> elaborat per Jorge 

Andrés Vélez i Karol Rodríguez.  

      Data: Dimecres 31 de Maig de 2017  

Lloc: Sala de Graus, Facultat 

d’Economia i Empresa 

 

En aquesta jornada es va presentar 

un informe sobre com els ajuts a la 

R+D i la innovació afecten al nivell 

de productivitat de les empreses 

catalanes. Aquest estudi 

demostrava que les empreses que 

tenien més problemes per finançar 

els seus projectes de R+D són les 

que més accedeixen a ajuts públics 

via subvencions no retornables, 

préstecs i   desgravacions fiscals a la    

R+D.  

Aquest acte va tenir la col·laboració de José Luis García-Delgado, Catedràtic 

d’Estructura Econòmica de la Universitat Complutense de Madrid, amb la  

conferència: <<Europa: tornen les hores difícils>>.  

 Foto: cedida. En imatge el Catedràtic José Luis García-Delgado.  

 

 

 



 
Memòria d’activitats 2017 
 
  

27 
 

3.3. Presentació del llibre <<L’abans i el després de la crisi de 2008 a 

l’economia de Tarragona>> elaborat per Joaquim Margalef i Daniel 

Miravet. 

 

Data: Dimecres 5 de Juliol de 2017 

Lloc: Palau Bofarull de la Diputació de 

Tarragona.  

 

El llibre va ser realitzat per Joaquim 

Margalef i Daniel Miravet. En aquest acte 

es va comptar amb la presència del 

President de la Diputació de Tarragona, 

el Rector de la U.R.V. i els quatre 

presidents de les Cambres de Comerç de 

les Terres de l’Ebre i el Camp de 

Tarragona. El text elaborat era fruit de la 

col·laboració de deu anys entre la 

Càtedra  i els informes de      conjuntura de 

les Cambres de Comerç.  

 

L’acte va ser inaugurat pel President de la Diputació de Tarragona, l’il·lustríssim 

senyor Josep Poblet. Aquest acte va tenir la col·laboració d’Antón Costas, Catedràtic 

de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, amb la conferència: 

<<Quelcom més que vents de cua>>.  

  

Foto: Cedida Diari de Tarragona . En imatge el Catedràtic Antón Costas. 
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Foto: Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial. En imatge el Catedràtic de la URV Agustí Segarra, el President de la 

Diputació Josep Poblet, el Rector de la URV Josep Antón Ferré i el President de la Cambra de Comerç Isaac Sanromà.  

 

 

 Font: Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial   



 
Memòria d’activitats 2017 
 
  

29 
 

 

3.4. Presentació de l’informe <<El rol de la creativitat en la creació 

d’empreses a Catalunya>> elaborat per Eva Coll, doctoranda del 

Departament d’Economia de la U.R.V. 

 

Data: Divendres 3 de Novembre de 2017 

Lloc: Sala de Graus, Facultat d’Economia i 

Empresa. 

 

En aquest informe la doctoranda Eva Coll 

ens va parlar sobre com la creativitat pot 

afavorir a la difusió d’idees i la creació de 

nous projectes empresarials en els 

municipis catalans. L’estudi demostrava 

que els municipis amb uns entorns 

creatius afavoreixen la creació de noves 

empreses.  

 

L’acte va anar acompanyant de la conferència: <<El Museu Casteller de Valls: un 

exemple local de com la creativitat dóna valor afegit>> a càrrec d’Ignasi Cristià, 

escenògraf, dramaturg i productor audiovisual.    

 

 

 

 

 

 

  

              Foto: Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial. En imatge Ignasi Cristià i Eva Coll. 
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3.5. Elaboració i presentació de 4 informes trimestrals de Conjuntura del 

Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre conjuntament amb les Cambres 

de Comerç i Indústria de Reus, 

Tarragona, Tortosa i Valls.  

 

 Presentació 4t informe de 2016 

Lloc: Cambra de Comerç de Valls 

Data: 21 de febrer de 2017 

Foto: Càtedra Innovació  

 

 Presentació 1t informe de 2017 

Lloc: Cambra de Comerç de Reus 

Data: 22 de maig de 2017 

Foto: Càtedra Innovació 
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 Presentació 2t informe de 2017 

Lloc: Cambra de Comerç de Tortosa 

Data: 19 setembre de 2017 

 

 

      Foto: Càtedra Innovació  

 

 Presentació 3t informe de 2017 

Lloc: Cambra de Comerç de Tarragona 

Data: 13 de desembre de 2017 

 

   Foto: Diari de Tarragona 

 



 
Memòria d’activitats 2017 
 
  

32 
 

IV. ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA 
 

Activitats previstes 

 

4.1. I Cicle de cinema d’economia i d’innovació 

4.2. Realització d’enquestes sobre l’estat de l’economia del Camp de Tarragona 

i les Terres de l’Ebre. 

4.3. Realització de qüestionari sobre l’activitat innovadora de les empreses de 

l’economia del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 2017. 

4.4.  Participació en el Workshop Internacional sobre el Disseny de les polítiques 

d’innovació. 
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Activitats realitzades 

 

4.1.  I Cicle d’economia i innovació  

 

               Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa 

Data: Dimarts 14, dimecres 15 i dijous 16 de novembre de 2017 

 

Aquest any 2017 la Càtedra va 

celebrar el I Cicle de Cinema. Una 

iniciativa que va néixer de la mà del 

Dr. Agustí Segarra i que juntament 

amb ell la nova Directora de la 

Càtedra, la Dr. Mercedes Teruel va 

tirar endavant. La jornada consistia 

en fer el visionat de tres pel·lícules: 

Margin Call, Temps Moderns i Steve 

Jobs, i comentar-les amb ponents 

de primera línia del món del 

cinema. La coordinació dels 

ponents es va fer juntament amb 

l’associació Anima’t que va 

realitzar uns textos de crítica a les pel·lícules visionades.   
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Els ponents que van formar part dels actes van ser:  

 

Dia 14 de novembre: Daniel Villanueva, Director d’ECIR, Productor de TIME 

CODE (guanyadora de Premi Goya, Premi Gaudí, Festival de Cannes, nominada 

als Òscars...més de 60 premis). 

 

 

 
 

         Foto: Cedida 

 

Dia 15 de novembre: Antoni Badimon, Gerent de Rambla de Cinema de Cambrils 

i tot un referent de potenciació del cinema en la província de Tarragona.  

 

 

 

 

 

    Foto: Cedida 

 

Dia 16 de novembre: Jaume Ripoll, Creador de la Plataforma Filmin, guardonat 

amb els premis: Ciutat de Barcelona 2013 I Best Innovative Company, Premi 

Tendències 2012 - El Mundo I Best New Company i Time Out Award 2011 I Best 

New Project.  

 

 

 

 

 

Foto: Diari de Tarragona  
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4.2.  Realització d’enquestes sobre l’estat de l’economia del Camp de Tarragona i 

les Terres de l’Ebre 

 

Entre els mesos de març i juny es dissenyà una breu enquesta per tal de conèixer 

la percepció de l’estat de l’economia del Camp de Tarragona i les Terres de 

l’Ebre. L’objectiu era conèixer la percepció de l’atur.  

 

Del 20 de març al 3 d’abril es llençà l’enquesta a través de Facebook. La 

informació recollida correspongué a 125 persones de la demarcació de 

Tarragona. L’informe es presentà a través d’una enquesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’informe derivat de les enquestes fou publicat al mes de juny i publicat via on-

line:http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Documentacio/Report%20v0%20mtc%20OK2_REV.pdf  

 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Documentacio/Report%20v0%20mtc%20OK2_REV.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Documentacio/Report%20v0%20mtc%20OK2_REV.pdf
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4.3.  Realització d’un qüestionari sobre l’activitat innovadora de les empreses de 

l’economia del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre 2017 

 

Des de la Càtedra, s’ha impulsat el conèixer l’activitat innovadora de les 

empreses de l’economia del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Al mes 

d’octubre sorgeix la iniciativa amb ACC1Ó per tal d’analitzar la realitat de noves 

empreses start-ups tarragonines.  

 

S’ha realitzat una enquesta, la qual s’enviarà a les empreses identificades per 

la base de dades de Barcelona & Catalonia Startup Hub 

(http://startupshub.catalonia.com/list-of-startups) per tal de conèixer la 

realitat d’aquestes empreses. 

 

 

L’estudi s’ha iniciat a finals del 2017 tot finalitzant-se l’estudi durant els durant 

l’inici de l’exercici del 2018, període durant el qual es trobaven identificades les 

següents empreses:  



 
Memòria d’activitats 2017 
 
  

37 
 

 

 

Nom Empresa Ciutat 

Adbooth media group sl 

Vandellós i l'Hospitalet de 

l'Infant 

Atlas lab sa Reus 

Biosfer teslab sl Reus 

Citysens designs s.l. Tarragona 

Confidence data sl Tarragona 

Diva empren sl Altafulla 

Fakolith chemical systems sl Tortosa 

Flexible user experience sl Amposta 

Freshly cosmetics sl Reus 

Generation rfid Reus 

Holman wow sl Tarragona 

Ilustrum multimedia sociedad limitada Tarragona 

Integrated microsystems for quality of life sl Tarragona 

Iot lux dreams sl Gandesa 

Itech 515 sl Tarragona 

Nan creatiu sl Reus 

Nt sensors sl El Catllar 

Place to plug, s.l. Reus 

Prokey drinks sl Valls 

Skoolpoint sl Tarragona 

The blickers sl Reus 

Tripacto solutions sa Cambrils 

Voitic sl Vila-seca 
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4.4. Organització en el Workshop Internacional sobre el Disseny de les 

polítiques d’innovació. 

 

El passat dia 24 de novembre va tenir lloc a la Facultat d’Economia i Empresa el 

“Workshop on challenges of innovation policy”. L’acte estava organitzat pel GRIT (Grup 

de Recerca i Investigació del Territori) de la URV, per la IEB (Institut d’Economia de 

Barcelona) de la UB, per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV, 

i la Xarxa de Referència en Economia Aplicada.  

El Workshop va començar a les 9:15 h. el matí on es va donar la benvinguda a tots els 

ponents. Aquest es va dividir en tres sessions amb les següent temàtiques: <<Eco and 

Energy Innovation: the challenge of double externalities>>, <<A new dimensions of 

innovation policies: the effect of diversity>> i <<Conceptual and empirical 

improvements to design new policies>>. A l’inici i a la cloenda es va comptar amb dos 

Keynote speakers. En l’obertura va parlar Pierre Mohnen de la UNU Merit amb el títol 

<<The role of innovation and management practices in determining firm productivity 

growth: in developing economies>> i a la cloenda amb Harald Oberhofer  de la Vienna 

University amb el títol <<The Econometrics of Innovation Policy Evaluation>>.  

La primera sessió es va iniciar a les 10:30 h. i va anar a càrrec de Jose García Quevedo 

de la Universitat de Barcelona, en ella hi van intervenir tres ponents. En primer lloc, 

Elisenda Jové de la Universitat Rovira i Virgili amb <<Eco-strategies and firm growth in 

European SMEs>> que va realitzar juntament amb Agustí Segarra. En segon lloc, Rosina 

Moreno de la Universitat de Barcelona amb <<The effects of green regions on local firms 

innovations>> que va realitzar amb L.M. D’Agostino. En tercer lloc, Kinga Tchorzewska 

de la Universitat de Barcelona amb <<Incentives to eco-innovate. The effects of policy 

mix on firms behaviour>> que va realitzar juntament amb J. García Quevedo i E. 

Martínez Ros.  

La segona sessió es va iniciar a les 12:05 h. i va anar a càrrec d’Agustí Segarra-Blasco 

de la Universitat Rovira i Virgili, en ella hi van intervenir tres ponents. En primer lloc, 

Sara Amoroso de l’IPTS, Joint Research Centre of the European Comission amb 

<<Intellectual Property Protection Mechanisms in Small Entrepreneurial Firms>>. En 

segon lloc, Fabio Pieri de la University of Trento amb <<Performing Youth: Young 
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Managers Withstand the Great Recession?>> que va realitzar amb G. Barba Navaretti i 

D.Castellani.  

La tercera sessió va començar a les 14:45 h. van intervenir tres ponents: En primer lloc, 

Ester Martínez-Ros de la Universitat Carlos III amb <<Persistence in R&D Tax Credits 

and Innovation>> que va realitzar juntament amb JM.Labeaga, A.Sanchís i J.Sanchís. En 

segon lloc, Pere Arqué de Northwestern University amb <<The Market of Technology: 

Harnessing Creative Destruction>> que va realitzar amb Daniel F.Spulber. En tercer lloc, 

Ascensión Barajas de CDTI amb <<Public Support to Business R&D and the Economic 

Crisis>> que va realitzar amb Elena Huergo i Lourdes Moreno. En quart lloc Agustí 

Segarra-Blasco de la Universitat Rovira i Virgili amb <<John Rae: The Missing Link>>.  

En acabar la sessió tres, a les 16:25 h. va tenir lloc la ponència del Keynote speaker 

Harald Oberhofer de la Vienna University amb <<<<The Econometrics of Innovation 

Policy Education>>. Posteriorment els dos Keynote Speakers van tenir la paraula en el 

Young Workshop amb el títol <<Guidelines for Young researchers>>. Durant aquesta 

sessió els investigadors més joves van comentar les seves línies de recerca tot rebent 

l’assessorament dels Keynote speakers.  

L’acte comptà amb una trentena d’investigadors els quals van adreçar les seves 

qüestions durant tot l’acte.  
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Fotografies del workshop 
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Fotografies del workshop de joves investigadors 
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V. ANNEXOS 
 

1.1. Premis WIPE 

 Elisenda Jové Llopis (Universitat Rovira i Virgili-CREIP) pel document de treball 

“Eco-innovation strategies: a panel data comparison of Spanish service and 

manufacturing firms” 

Enllaç en línia:  

<http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202017/Eco-

innovation-strategies-WP.pdf>    

 

1.2. Articles científics 

 García-Quevedo, Jose; Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2017): "Financial 

constraints and the failure of innovation projects", Technological Forecasting 

& Social Change, forthcoming.  

Enllaç en línia: 

<http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Recerca/J.Garcia%20Quevedo%2C%20A.Segarra%2C%20M.Terue

l%20Financial%20constraints.pdf>    

 

 

 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202017/Eco-innovation-strategies-WP.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202017/Eco-innovation-strategies-WP.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202017/Eco-innovation-strategies-WP.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/J.Garcia%20Quevedo%2C%20A.Segarra%2C%20M.Teruel%20Financial%20constraints.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/J.Garcia%20Quevedo%2C%20A.Segarra%2C%20M.Teruel%20Financial%20constraints.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/J.Garcia%20Quevedo%2C%20A.Segarra%2C%20M.Teruel%20Financial%20constraints.pdf


 
Memòria d’activitats 2017 
 
  

46 
 

 Teruel, Mercedes i de Wit, Gerrit (2017): "Determinants of High-Growth Firms: 

Why Do Some Countries Have More High-Growth Firms than Others?", in Bonnet, 

Jean , Dejardin, Marcus i Garcia Perez de Lema, Domingo (eds.) Exploring the 

Entrepreneurial Society: Institutions, Behaviors and Outcomes, Edward Elgar. 

Enllaç en línia: 

<http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Recerca/M.Teruel%20and%20G.Wit%20Determinants%20of%20

high-growth%20firms.pdf> 

 Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí (2017): "The Link between Gender Diversity 

and Innovation: What is the Role of Firm Size?", International Review of 

Entrepreneurship, 15(3), 319-340. 

Enllaç en línia: 

 

<http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-

empresarial/Recerca/M.Teruel%20and%20A.Segarra%20The%20Link%20bet

ween%20Gender%20Diversity%20and%20Innovation.pdf > 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/M.Teruel%20and%20A.Segarra%20The%20Link%20between%20Gender%20Diversity%20and%20Innovation.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/M.Teruel%20and%20A.Segarra%20The%20Link%20between%20Gender%20Diversity%20and%20Innovation.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/M.Teruel%20and%20A.Segarra%20The%20Link%20between%20Gender%20Diversity%20and%20Innovation.pdf
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 García-Quevedo, Jose; Segarra, Agustí i Teruel, Mercedes (2017): "Financial 

constraints and the failure of innovation projects", Technological Forecasting & 

Social Change, forthcoming. 
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 Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí (2017): "The Link between Gender Diversity 
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1.3. Quatre informes de conjuntura trimestrals: 
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 Informe de conjuntura 1r Trimestre de 2017 
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 Informe de conjuntura 2n Trimestre de 2017 
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