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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 2018 en el si de la Càtedra per al Foment de la 

Innovació Empresarial. Les activitats programades al llarg de l’exercici 2018 

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. 
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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 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 

2018 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. Directora 

La Dra. Mercedes Teruel és l’actual directora de la Càtedra Universitat–Empresa 

per al Foment de la Innovació Empresarial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Amb motiu del canvi en la direcció de la Càtedra a finals de l’any 2017 així com 

diversos canvis de càrrecs institucionals, el Consell Consultiu l’any 2018 va tenir 

diversos canvis.  

Es van donar de baixa els següents membres: 

 Miquel Àngel Bové (a partir del mes de juny), vicerector de Transferència i 

Innovació de la URV 

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

 Raül Blanco, Sec.Gral de la Indústria i de la PIME del Ministeri d'Industría, 

Comerç i Turisme i antic gerent d’estratègia industrial a la Generalitat de 

Catalunya 
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Es van donar d’alta els següents membres:  

 Francisco Medina (a partir del mes de juny), vicerector de Transferència i 

Innovació de la URV 

 Juan Antonio Duro, director del Departament d’Economia de la URV 

 Mònica Boquera, delegada d’Acció a Tarragona 

 Agustí Segarra, com a professor i antic director de la Càtedra Universitat–

Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial 

 

Per tant, el Consell Consultiu està format amb data 31 de desembre de 2018 pels 

següents membres:  

 Francisco Medina (a partir del mes de juny), vicerector de Transferència i 

Innovació de la URV 

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

 Juan Antonio Duro, director del Departament d’Economia de la URV 

 Mònica Boquera, delegada d’Acció a Tarragona 

 Agustí Segarra, com a professor i antic director de la Càtedra Universitat–

Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial 

 Mercedes Teruel, com a directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial 

 

El Consell Consultiu va ser reunit amb data 11 de maig de 2018 a la sala de 

reunions de deganat de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 

Rovira i Virgili.  

 

3. Equip tècnic 

 

Durant el segons trimestre de 2018 es va produir un relleu de tècnics de suport 

a la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial. 

 Isaac Bonillo Alcaina, tècnic de la Càtedra Universitat-Empresa per al 

Foment de la Innovació Empresarial sortint al mes de maig. 
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 Joan Bergadà Martí, becari de la Càtedra Universitat-Empresa per al 

Foment de la Innovació Empresarial entrant al mes de juliol. 

 

Equip col·laborador: 

 Eva Coll Martínez, investigadora post-doctoral del Grup de Recerca 

QURE de la URV i investigadora post-doctoral a la Université de Caen. 

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

foment de la innovació entre les empreses potencialment innovadores del 

territori. 

 Elisenda Jové Llopis, investigadora post-doctoral del Grup de Recerca 

d’Indústria i Territori de la URV i investigadora post-doctoral de la Càtedra 

d’Energia Sostenible de la Universitat de Barcelona.  

 Joaquim Solana, professor associat al Màster d’Emprenedoria i Innovació 

i Solana, professor associat del Màster d’Emprenedoria i Innovació i 

director executiu de CENFIM, centre tecnològic de la fusta i el moble. 
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III. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

Seguint les directrius del programa per a l’any 2018, 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 al millor treball de recerca sobre temes d’innovació presentat al 6è 

PhD Workshop in Industrial and Public Economics (WIPE) del CREIP. 

1.2. Premi a la realització de documents de treball sobre innovació 

empresarial. 

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

prestigi internacional. 

1.4. Realització de working papers científics sobre les activitats de R+D i 

innovació. 

1.5. Seminaris del Departament d’Economia (URV) relacionats amb l’R+D i la 

innovació. 

1.6. Presentació en congressos i jornades científiques. 
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Activitats realitzades 
 

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

 

6th PhD Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE) 

 

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

convocar un premi al millor treball sobre temes d’innovació presentat al 6th 

PhD Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE), que va tenir lloc 

els dies 27 i 28 de febrer del 2018 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 i l’import monetari fou 

compartit entre les dues ponències: 

 Karen Miranda (Universitat Rovira i Virgili-CREIP): pel document de treball 

“"Growth, heterogeneous technological interdependence, and spatial 

externalities: Theory and evidence”). 

 Damián Tojeiro-Rivero (Universitat de Barcelona): pel document de treball 

“Does regional knowledge capacity mediate the acquisition of external 

knowledge?”. 
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Obertura de la convocatòria del I Premi InnovaURV de TFGs 

 

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

convocar un premi al millor treball sobre temes d’innovació presentat en 

treballs de Fi de Grau durant el curs 2017-2018. L’objectiu principal d’aquesta 

iniciativa és fomentar els estudis sobre innovació en el nostre territori a nivell 

universitari i de forma interdisciplinària. 

 

El TFG seleccionat ha estat titulat “Enkaixo, S.L.” 

un estudi de cas d’una empresa tarragonina 

desenvolupat per l’estudiant Alba Arenós Abril  del 

Grau d’ADE del Campus Terres de l’Ebre.  

 

El premi serà atorgat durant el primer trimestre de 

2019. 

 

 

 

 

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

 

 Segarra-Blasco, Agustí; Teruel, Mercedes; Jové-Llopis,  Elisenda  

(2018):  “High-Growth  Firms  in  European Countries: the Role of 

Innovation”, Cuadernos  de  Economía, 37(75). DOI: 

10.15446/cuad.econ.v37n75.67721. 

 Segarra-Blasco, Agustí, Arauzo-Carod, Josep Maria i Teruel, 

Mercedes (2018): “Innovation and Geographical Spillovers: New 

Approaches and Empirical Evidence”. Regional Studies, 52(5): 

603-607. 
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 Arauzo-Carod, Josep Maria, Segarra-Blasco, Agustí i Teruel, 

Mercedes (2018): “The Role of Science and Technology Parks as 

Firm Growth Boosters: an Empirial Analysis in Catalonia”. Regional 

Studies, 52(5): 645-658. 

 García-Quevedo, José, Segarra-Blasco, Agustí i Teruel, Mercedes 

(2018): “Financial constraints and the failure of innovation projects”. 

Technological Forecasting & Social Change, 127, 127-140. 

 

1.3. Realització de working papers 

 Segarra-Blasco, Agustí i Teruel, Mercedes (2018): “Gender 

diversity, R&D teams and  patents: An application to Spanish firms”, 

wp 2018, n.11. 

 Méndez, Carles i Teruel, Mercedes (2018): “To acquire or not to 

acquire: Mergers and Acquisitions in the Software Industry”, wp 

2018, n.14. 

 Segarra-Blasco, Agustí; Arauzo-Carod, J.M. i Teruel, Mercedes 

(2018): “Innovation and Geographical Spillovers: New Approaches 

and Empirical Evidence”. wp 2018, n.15. 

1.4. Seminaris del Departament d’Economia de la URV sobre temes 
relacionats amb l’R+D i la innovació 

 

 Seminari «Exporting and productivity as part of the growth process: 

Results from a structural VAR» a càrrec d’Alessio Moneta (treball 

amb Alex Coad i Tomasso Ciarli). Data: 13 de febrer de 2018 a les 

13:10 hores. Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i 

Empresa. Av. de la Universitat, 1, Reus  

 Seminari sobre « Intermittency and the social benefits of storage» 

a càrrec de Elisa Trujillo (Universitat de Barcelona – Institut 

d’Economia de Barcelona). Data: 9 d’octubre de 2018 a les 13:10 
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hores. Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. 

Av. de la Universitat, 1, Reus. 

 Seminari sobre «Scope and Scale of Multinational Activity: An 

Empirical Assessment» a càrrec de José Carlos Fariñas 

(Universidad Complutense de Madrid). Data: 6 de novembre de 

2018 a les 13:10 hores. Lloc: Sala de Graus de la Facultat 

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

 Seminari sobre «How Redeployable are Patent Assets? Evidence 

from Failed Startups» a càrrec de Carlos Serrano (Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona). Data: 13 de novembre de 2018 a les 

13:10 hores. Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i 

Empresa. Av. de la Universitat, 1, Reus. 

1.5. Presentacions en congressos i jornades científiques 

 Workshop EMiL - "The modern drivers of firm performance: 

Intangibles and Connections": “Gender diversity, R&D teams and 

patents: An application to Spanish firms”, Universy of Trento, 

Trento (Itàlia), Desembre 2018. 

 4th Workshop KIIS (Workshop in Knowledge, Innovation and 

Internationalization Strategies’ (KIIS)”: “To acquire or not to acquire: 

Mergers and acquisitions in the software industry”, Universitat de 

València, Novembre 2018. 

 Participació com a ponent en el OECD/EC high-level expert 

workshop on developing strategies for industrial transition, París 

(França), Octubre 2018. 

 XXXI Encuentro de Economía Aplicada: “To acquire or not to 

acquire: Mergers and acquisitions in the software industry”, 

Universidad de Alcalá, Juny 2018. 

 XXXI Encuentro de Economía Aplicada: “Gender diversity, R&D 

teams and patents: An application to Spanish firms”, Universidad 

de Alcalá, Juny 2018. 



 
Memòria d’activitats 2018 
 
   

15 
 

 DRUID Conference: “Gender diversity, R&D teams and patents: An 

application to Spanish firms”, Aalborg University, Copenhaguen 

(Denmark), Juny 2018.. 

 Jornada “Europa: Nuevos Tiempos, ¿Nuevas recetas?”: “¿Es 

necesaria reindustrializar la Unión Europea”, Universidad de 

Castilla-La Mancha, Talavera, Abril 2018. 

 Workshop on the organization, economics and policy of scientific 

research: “Gender diversity, R&D teams and patents: An 

application to Spanish firms”, University of Bath, Bath (UK), Abril 

2018. 

1.6. Assistència a Workshops i xerrades sobre R+D i innovació 

 Assistència a la jornada “Barcelona start-up city seminar”. 

Barcelona, Juliol 2018. 

 Assistència a seminari “Evaluar la Innovación” organitzat pel 

Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial, Octubre 

2018. 

 Participació en “Els debats del Diari: La innovació empresarial i la 

seva incidència sobre el desenvolupament del territori”, Octubre, 

2018. 
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2. Formació i docència 
 

Activitats previstes 
 

2.1. 6è edició del Curs de Gestió de la Innovació  

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. Curs de gestió d’innovació. Curs d’anàlisi causal en el marc de 
models estructurals autoregressius.  

El curs fou desenvolupat per Alessio Moneta, 

invetigador de  Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa 

(Itàlia).És especialista en recerca sobre inferència 

causal en la macroeconomia, recerca i avaluació 

de models causals i anàlisi empírica de patrons de 

consum.     

El curs té una orientació, eminentment, pràctica per 

tal de que els assistents tinguin instruments tècnics 

per tal d’elaborar anàlisis de relacions causals per 

tal que els professionals puguin realitzar anàlisi 

generals tècnics.  

 

Lloc: aula 0.7 de la Facultat d’Economia i Empresa. 

 

Foto: Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial  
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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  

 

ALTRES MATÈRIES REGLADES IMPARTIDES:  

 La innovació en un entorn global (3 ECTS): impartida en anglès al Màster 

de Mercats Internacionals a la Facultat d’Economia i Innovació. 

 Innovació, tecnologia i gestió de la innovació (3 ECTS): impartida en 

anglès al Màster de Gestió d’Empreses Tecnològiques a l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria Química.   

 

 

2.3. Potenciar el Màster Oficial sobre Emprenedoria i Innovació promogut 
per les Càtedra d’Emprenedoria i Innovació de la URV 
 

Les activitats estan coordinades per Joaquim Solana, professor associat del 

Màster d’Emprenedoria i Innovació i director executiu de CENFIM, centre 

tecnològic de la fusta i el moble. 
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 XERRADA SOBRE STARTUPS 

Data: 11 d’abril de 2018 

Hora: 16:00 a 18:00  

El dijous 11 d’abril els estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació i 

els estudiants del Màster en Gestió d’Empreses Tecnològiques van atendre 

a la xerrada a càrrec de Pere Condom, director del programa Catalunya 

Emprèn de la Generalitat de Catalunya.  La xerrada es titulà “Startup 

ecosystems: tech evolution & disruption shape a new geography of 

innovation”. A la xerrada van assistir els professors Jordi Giró, Mònica Martín 

Bofarull i Joaquim Solana.  

 

 VISITA A FIRA ALIMENTÀRIA 

 

Data: 18 d’abril de 2018 

Hora: 11:00 a 17:00 Visita a Fira Alimentaria 2018 

Mitjà de transport: cotxes particulars  

 

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

van visitar la Fira Alimentaria. El món de les fires representa el punt 

d’exposició de les novetats i innovacions realitzades per institucions i 

empreses a nivell comercial. El sector alimentari és la principal activitat 

econòmica a nivell d’exportacions a Catalunya. Durant la jornada es van 

visitar els diferents estands i les instal·lacions de la Fira.  
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 VISITA A ICIQ I CTQC 

 

Data: 18 d’abril de 2018 

Hora: 15:30 Visita a l’Institut Català 

d’Investigació Química  

Hora: 17:30 Visita al Centre Tecnològic 

de la Química de Catalunya  

Mitjà de transport: cotxes particulars 

 

 

 VISITA AL Centre de Transferència de Tecnologia de la Fundació 
URV 

Data: 2 de Maig de 2018 

Hora: 16:00 – 18:00 h. 

Hora: 18:00 – 20:00 h. 

Mitjà de transport: cotxes particulars 
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El dia 2 de maig de 2018 els estudiants del màster en Emprenedoria i Innovació 

van fer la tercera sortida dins de la programació de l’assignatura “Experiències 

en Centres Tecnològics”, aquesta jornada va comptar amb la visita a una 

institució propera al territori com és el centre de transferència tecnològica de la 

FURV. La visita s’inicià amb dues presentacions. 

 

Foto: Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial  

 

 La primera va ser dirigida per la Sra. Júlia Nebot, responsable de propietat 

intel·lectual de la Fundació URV, qui ens explicà la seva experiència. Després 

de la presentació institucional del centre, la Sra. Sandra Ramos, gerent a la spin-

off Aplicacions de la Càtalisi, SL (APLICAT) complementà la visita explicant la 

seva experiència coma spinoff com a model de governança de l’empresa així 

com el suport per part de la FURV. La jornada finalitzà amb una visita per les 

instal·lacions i una mostra dels equipaments disponibles.              

 

 VISITA AL PARC de RECERCA BIOMÈDICA de BARCELONA  

 

Data: 9 de Maig de 2018 

Hora: 16:00 – 20:00 h. 

Mitjà de transport: autocar 
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El dia 9 de maig de 2018 els estudiants del màster en Emprenedoria i Innovació 

van fer la tercera sortida dins de la programació de l’assignatura “Experiències 

en Centres Tecnològics”, aquesta jornada va comptar amb la visita a una 

institució puntera 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.              

 

Foto: cedida  

 

 VISITA A LA PLANTA de SEAT de MARTORELL: 

Data: 23 de maig de 2018 

 

Hora: 11:00 – 19:00  

Mitjà de transport: autocar 

 

El dimecres 23 de maig els 

estudiants i membres del 

professorat de la Universitat van fer una visita guiada per les instal·lacions de 

SEAT a Martorell i al centre tecnològic LEITAT.  
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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 de SEAT. 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  

  



 
Memòria d’activitats 2018 
 
   

26 
 

3. Activitats de foment i difusió de la innovació en el territori 

  

 Activitats previstes 

3.1. Difusió via Twitter i Facebook i creació de newsletter. 

3.2. Edició de dos documents de treball sobre activitats relacionades amb la 

innovació a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i a 

Catalunya.  

3.3. Elaboració d’un informe sobre les start-ups de les comarques de la 

demarcació de Tarragona en el context català. 

3.4. Elaboració i presentació de 4 informes trimestrals de conjuntura del Camp 

de Tarragona i a les Terres de l’Ebre amb les Cambres de Comerç i Indústria 

de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls. 

3.5. II Cicle de cinema “Economia i Innovació” en col·laboració amb la facultat 

d’Economia i Empresa de la URV 

3.6. Elaboració de material de difusió com infografia i resum sobre la 

conjuntura de la província de Tarragona. 
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Activitats realitzades 

 

3.1. Difusió via Twitter i Facebook i creació de newsletter.  
 

Des de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial s’ha realitzat 

una activitat continuada de difusió d’actes i informació desenvolupada en el 

marc de la Càtedra a través de xarxes socials: 
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A més a més, s’han realitzat sis Newsletters durant l’any 2018. Es valoren 

positivament les tres iniciatives com a mitjans de difusió i, especialment, 

aquelles relacionades amb les xarxes socials. 
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3.2. Realització i presentació de l’informe << Fusions i adquisicions: 
El cas de la indústria del software a Catalunya >> elaborat per 
Carles Méndez Ortega.  

 

Data: Dimecres 4 d’Abril de 2018   

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

 

En aquesta jornada es va presentar un 

informe sobre com l’estratègia de fusió i 

adquisició d’empreses és una estratègia 

per incorporar actius intangibles cabdals 

per innovar i augmentar l’eficiència i les 

vendes de les empreses. L’estudi es 

realitzà amb empreses estratègiques de 

la indústria del software de Catalunya. 

 

Aquest acte va tenir la col·laboració de 

Gabriel Domènech, director Cluster TIC 

Catalunya Sud qui va realitzar la presentació «La innovació i generació de 

coneixement d’un Clúster Tecnològic».  

Així com de Carles Castilla, Sots-director general de Grupo Castilla, i de 

Javier Castilla, Director financer de Grupo Castilla, presentant «Exemples 

de M&A a Grupo Castilla». 

 

         Foto:  Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial  
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3.3. Realització de l’informe sobre la indústria de l’automoció a 
l’economia de la demarcació de Tarragona. 

 

Des de la Càtedra per al Foment de la 

Innovació Empresarial es va 

encarregar la realització d’un informe 

en el qual es plantejaven els punts 

d’identificació de reptes i oportunitats 

relacionades amb la indústria de 

l’automoció així les oportunitats del 

nostre territori per tal d’adaptar-se als 

nous reptes. Aquest informe és fruit de 

la “Jornada sobre Mobilitat i Indústria 

4.0”. 

 

  

L’informe està disponible a:  

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

empresarial/2018%2012%2004%20JORNADA%20automoci%C3%B3.pdf 
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3.4. Elaboració de l’estudi <<Start-ups: innovacions disruptives a 
Catalunya>> elaborat per Mercedes Teruel, Elisenda Jové i Eva 
Coll. 

 

 

L’estudi va ser realitzat per 

Mercedes Teruel, Elisenda Jové i 

Eva Coll. El text elaborat era fruit 

de l’anàlisi de les empreses start-

ups i les  innovacions 

tecnològiques desenvolupades a 

nivell de Catalunya.   

 

L’informe es presentà dintre de la 

jornada sobre innovacions 

disruptives i start-ups. El treball 

està disponible a: 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/2018%20Start-

ups.pdf  
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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 2017 

Lloc: Cambra de Comerç de Valls 

Data: 26 de febrer de 2018 

 

 

Foto: Cambra de Comerç de Valls 

 Presentació 1t informe de 2018 

Lloc: Cambra de Comerç de Valls 

Data: 28 de maig de 2018 

 

Foto: Cambra de Comerç de Valls 
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 Presentació 2n informe de 2018 

Lloc: Cambra de Comerç de Tortosa 

Data: 5 setembre de 2018 

 
 

       

 

 

 

 

 

Foto: Cambra de Comerç de Tortosa 

 

 

 Presentació 3t informe de 2018 

Lloc: Cambra de Comerç de Tarragona 

Data: 11 de desembre de 2018 

 

   Foto: Cambra de Comerç de Tarragona 
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3.6. Elaboració de material de difusió tals com infografia i resum 

conjuntura de la demarcació de Tarragona.  

 

Els informes de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de 

l’Ebre s’han complementat amb l’elaboració d’infografies i resums els quals s’han 

posat a disposició a xarxes socials com per exemple. A sota es posen alguns 

dels exemples elaborats:  
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3.7.  II Cicle d’economia i innovació  
 

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

Data: dimecres 14 i 28 de novembre de 2018, 14 i 28 de març de 2018 

(pendents de realitzar) 

 

 

Aquest any 2018 la Càtedra ha  celebrat el II 

Cicle de Cinema. La jornada consisteix en 

fer el visionat de dues pel·lícules: C’est la 

vie, The Founder, The Social Network i I, 

Danioel Blake, 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 durant el mes de novembre que van formar part dels actes van ser:  

 

Dia 14 de novembre: José Luis Montesinos és guionista en diferents 

productores de llargmetratges per a cinema i és realitzador de Televisió.  

Va néixer a Tarragona l’any 1978, ha estudiat enginyeria en Imatge i So i 

és graduat en Direcció en Cinematografia al centre de Estudis 

Cinematogràfics de Catalunya.  Guanyador del GOYA 2016, Premi 

GAUDI 2015, Premi FORQUE 2016 i millor curtmetratge europeu a la 

SEMINCI amb el curtmetratge “El Corredor”.  

 
          Foto: Cedida 

Dia 28 de novembre:  Maite Buenafuente és una actriu reusenca, 

formadora d’actors i directora de càsting. Des de fa molts anys ve 

desenvolupant la seva tasca professional en diferents escoles d’art 

dramàtic de Barcelona i col·laborant amb la Universitat Pompeu Fabra i 

amb La Térmica de Málaga (centre adjunt a l’Escola Superior d’Art 

Dramàtic). Un apartat important en la seva tasca docent està representat 

pel col·lectiu sènior, a on s’ha especialitzat creant cursos específics i 

muntatges teatrals d’autoria pròpia. 

 
    Foto: Cedida 
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4. Activitats de foment de la innovació entre les empreses locals 

  

 Activitats previstes 

4.1. Estudis de casos de les empreses de l’economia del Camp de Tarragona 

i les Terres de l’Ebre  

4.2. Edició de vídeos sobre start-ups. 
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Activitats realitzades 

 

4.1.  Foment del sector eSport per al foment de la innovació a partir del 
XXXII Simposi d’Economia XXII SIMPOSI D’ECONOMIA  

«eSPORTS QUAN UN VIDEOJOC PASSA A SER UN NEGOCI DE MASSES» 
 

L’objectiu del simposi d’economia va tenir el suport de la Càtedra per al 

Foment de la Innovació Empresarial en donar a conèixer quin és el 

present i quines són les perspectives de futur dels eSports, i reflexionar 

sobre les possibilitats laborals que es desenvolupen dins dels esports 

electrònics. L’acte es realitzà el dia 26 d’abril de 16 hores a 18 hores a la 

Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV. 

El Simposi es va dissenyar amb l’objectiu de donar a conèixer la indústria 

del videojoc. La indústria del videojoc es posiciona any rere any com una 

de les principals i més prolífiques a nivell global, per ingressos, creixement 

i oportunitats professionals. Dins d'aquests camps s'ha generat una 

indústria paral·lela, els eSports. L’exponencial creixement de la indústria 

dels eSports està generant un fort interès tant en la societat com en el 

món empresarial, especialment en l’àmbit de l’esport i del patrocini.  
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La jornada va tenir la següent estructura: 

 

 CONFERÈNCIA: “La indústria dels 

eSports”: Carles Murillo, Catedràtic 

d’Economia Aplicada (UPF) i 

President de l'Associació Espanyola 

d'Economia de l'Esport 

 CONFERÈNCIA: “eSports: de la 

cambra de casa als estadis”: Jordi 

Roquer, Conseller Delegat a 

SevenMila, e-Sports KIYF Logitech 

(Lliga de Videojocs Professional) 

 TAULA RODONA: “Ser jugador 

d’eSports”: Domingo Garcia 

(Responsable competicions Nàstic 
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eSports); José M. Andreu (Director Màrqueting  i Marca Nàstic); Andoni 

Payo (jugador del Movistar Riders); Malix (jugador del Nàstic eSports)   

 PARTIDA D’EXHIBICIÓ FIFA: “T’atreveixes a jugar contra... Andoni 

“Vasco” Payo”, Campió Barcelona Games World, Gamergy i Madrid 

Gaming Experience 

 

L’acte va comptar amb la col·laboració del professorat del departament 

d’economia: Dra. Coia Domingo, Dra. Mònica Martín, Dr. Joan Mogas, i 

Dr. Xavier Ponce.  

 

FOTOS DE L’ACTE 
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4.2. Foment de les empreses locals en el sector de l’automoció amb 
l’Organització de la Jornada Mobilitat i Indústria 4.0: 
Requeriments, reptes i realitats. 

 

La Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial organitzà una jornada 

centrada en discutir els reptes, identificar oportunitats de la Mobilitat del Futur i 

els seus impactes en el sector industrial. L’objectiu fou donar veu a representants 

de les administracions i del món industrial (constructors, empreses de serveis).  
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La participació dels diferents agents és clau per tenir una perspectiva global de 

quins són els nous requisits per part de la societat i els canvis que estan duent a 

terme la indústria:   

• La jornada ha donat veu a protagonistes destacats de les 

administracions (Generalitat de Catalunya i a nivell municipal) i del sector 

industrial de l’automoció, tant de fabricants de producte com de proveïdors 

de serveis per conèixer els principals reptes tant de la Mobilitat del futur 

com de la implementació de la Industria 4.0. 

• La presentació de SEAT, que per problemes de darrera hora, no es va 

poder realitzar, tenia previst incidir en l’aplicació d’aquestes tecnologies a 

l’entorn industrial per tal de transformar una planta de producció en una 

‘Smart Factory’.  Tanmateix temes com l’automatització, la robotització 

col·laborativa, la impressió additiva (3D) van ser tractats a la jornada i 

permetran identificar noves oportunitats als assistents. També aspectes 

relacionats a la introducció exitosa d’aquestes tecnologies, que necessiten 

recolzar-se en equips humans predisposats i formats, van ser analitzats 

també a la jornada. La jornada va ser una molt bona oportunitat per 

conèixer de primera mà les experiències de digitalització d’empreses 

pioneres en la introducció dels conceptes de la Industria 4.0. 

• Un dels aspectes a destacar és la necessitat de col·laboració efectiva 

entre els diferents protagonistes. En aquest sentit el paper dels Clústers 

és clau tant en la canalització de les demandes com de les ofertes dels 

diferents protagonistes.  

• La participació en la jornada d’empreses líders en aquestes activitats 

com Ficosa, Manufactura Moderna de Metales  i IDIADA han permès 

conèixer de primera ma les evolucions tecnològiques previstes i així 

permetre identificar millor les oportunitats per als diferents protagonistes 

dins la cadena de valor tals com els proveïdors dels diferents nivell (Tier 

1, 2 i 3). 
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Finalment, l’acte fou coordinat i la redacció d’aquest informe per Jordi Giró, 

enginyer consultor tecnològic amb llarga experiència en el sector de l’automoció. 

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

qüestions durant tot l’acte.  

 FOTOGRAFIES DE L’ACTE 
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4.3.  Foment d’empreses start-ups amb l’Organització de la jornada 
sobre "Innovacions disruptives i start-ups” i gravació i edició de vídeos 
sobre start-ups. 
 

L’acte desenvolupat el dia 18 de desembre a la Sala de Graus de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la URV es realitzà la jornada amb l’objectiu de fer 

difusió sobre les innovacions empresarials desenvolupades per start-ups del 

territori.  

L’acte estava estructura en tres blocs:  

 

 El Sr. Pere Condom, Director de l’àrea d’Emprenedoria i Formació i del 

Programa Catalunya Emprèn (Generalitat de Catalunya) va realitzar la 

conferència “Una economia d’start-ups”. 
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 Presentació de l’estudi “Start-ups: innovacions disruptives a Catalunya”, a 

càrrec de Mercedes Teruel (URV), Elisenda Jové (UB) i Eva Coll (U. 

Caen). 
 Una Taula rodona: L’experiència de les innovacions disruptives del territori 

amb les experiències de Núria Amigó, presidenta i consellera delegada de 

BIOSFER TESLAB; Adrià Maceira, Co-Founder & CEO de CREATSENs; 

Anna Tarragona, Co-Founder & CEO de EL NAN CASTELLER; Albert 

Hurtado, CTO & Founder de PROKEY DRINKS; Josep Cester, Founder & 

CEO de PLACE TO PLUG. Aquest darrer va excusar la seva absència per 

motius de compromisos empresarials.  

 

FOTOGRAFIES DE L’ACTE 
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Fruit de la jornada es van elaborar vídeos de divulgació:  

 

 Presentació del Sr. Pere Condom: 

https://www.youtube.com/watch?v=ixYY07ASamY&fbclid=IwAR0mHWJg7JqlG

PMMp1RE51DwxXAaF7Gq859A6yq60AK93Wd3GD57Qb_S8mw 

 

 Presentació de l’estudi: https://www.youtube.com/watch?v=y43UbP-

5SwU&fbclid=IwAR2sLMqWBCHOso3k8DztBvrPDWX1bNE9JTW64Mx9B8j2jy

_jHRaAHdtgAjc  

 

Presentació start-ups:  

 https://www.youtube.com/watch?v=vhpB_crTwHI&fbclid=IwAR2hd4pVCi0LbizU

WKe7uaMxIeZ9eJcfllccciN0PrXhNYpIx3ApxZ1CYcc 

 https://www.youtube.com/watch?v=MXHXvoNgces&fbclid=IwAR2RRlGzG3qq5

G217oDqJLUyX_DUcF_0ageN2A5-eN_t6NvLStqhjobVJzk 

 https://www.youtube.com/watch?v=t5J9aJj1C5c&fbclid=IwAR1dz3h5SYKL9K3x

2Ws3wUKj6Q0GAJ1hhC6nsGU9QQceDeInZZBZq1ZiKFk 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q13KtFyoORU&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR20tXWE5UOMZ8R1A4TXuH-46u_KdS96njv_6pwJF1GgT4kvWhpBhn1Uznk  
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4.4.  Participació com a membre de la xarxa SOM-INNPORT 
 

El grup de treball o xarxa impulsat per l’Autoritat Portuària de Tarragona pretén 

ser una plataforma de foment de la innovació de l’ecosistema d’innovació del 

Port de Tarragona.  

 

 

El nombre d’agents participants és de 29 agents de l’ecosistema d’innovació del 

Port de Tarragona integrat per agents públics i privats.  

 

Durant les sessions que es van dur a terme durant l’any 2018 (presencial i 

telemàticament) es van definir el reptes a partir dels quals generar els projectes 

d’innovació i d’a on sortiran les futures empreses innovadores o start-ups 

després d’un procés de Design Thinking.  
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IV. ANNEXOS 
 

1.1. Premis WIPE 

 Karen Miranda (URV - CREIP) pel document de treball "Growth, 

heterogeneous technological interdependence, and spatial externalities: 

Theory and evidence" (treball amb Miquel Manjón-Antolín i Óscar 

Martínez-Ibáñez). Enllaç en línia:  

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

empresarial/Recerca/WP_Miranda.pdf 

 Damián Tojeiro-Rivero (Universitat de Barcelona) pel document de treball 

"Does regional knowledge capacity mediate the acquisition of external 

knowledge?" (treball amb Rosina Moreno). Enllaç en línia:  

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

empresarial/Transferencia/How%20does%20the%20regional%20knowle

dge%20base%20mediate%20firm%20acquisition%20of%20external%20

knowledge.pdf 

 

 

1.2. Articles científics 

 Segarra-Blasco, Agustí, Arauzo-Carod, Josep Maria i Teruel, Mercedes 
(2018): “Innovation and Geographical Spillovers: New Approaches and 
Empirical Evidence”. Regional Studies, 52(5): 603-607. 

Enllaç en línia: 

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2018.1444273> 
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 Arauzo-Carod, Josep Maria, Segarra-Blasco, Agustí i Teruel, Mercedes 

(2018): “The Role of Science and Technology Parks as Firm Growth 
Boosters: an Empirial Analysis in Catalonia”. Regional Studies, 52(5): 
645-658.  

Enllaç en línia: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343404.2018.1447098> 

 García-Quevedo, José, Segarra-Blasco, Agustí i Teruel, Mercedes 
(2018): “Financial constraints and the failure of innovation projects”. 
Technological Forecasting & Social Change, 127, 127-140. 

Enllaç en línia: 

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

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

M.Teruel%20Financial%20constraints.pdf>    
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 Segarra-Blasco, Agustí, Arauzo-Carod, Josep Maria i Teruel, Mercedes 
(2018): “Innovation and Geographical Spillovers: New Approaches and 
Empirical Evidence”. Regional Studies, 52(5): 603-607. 
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 Arauzo-Carod, Josep Maria, Segarra-Blasco, Agustí i Teruel, Mercedes 
(2018): “The Role of Science and Technology Parks as Firm Growth 
Boosters: an Empirial Analysis in Catalonia”. Regional Studies, 52(5): 
645-658.  
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 García-Quevedo, José, Segarra-Blasco, Agustí i Teruel, Mercedes 

(2018): “Financial constraints and the failure of innovation projects”. 
Technological Forecasting & Social Change, 127, 127-140. 
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1.3. Quatre informes de conjuntura trimestrals: 

 Informe de conjuntura 4t Trimestre de 2017 presentat al 2018 
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 Informe de conjuntura 1r Trimestre de 2018 
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 Informe de conjuntura 2n Trimestre de 2018 
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 Informe de conjuntura 3r Trimestre de 2018 
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