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

assessorant 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 2020 en el si de la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial. Les activitats programades al llarg de l’exercici  2020 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 

la demarcació de Tarragona.  
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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 2020 

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:  

 Objectiu 1: Augmentar el coneixement sobre el comportament innovador de la 

indústria. Des d’aquest punt es realitzen estudis específics de formiria interna o 

s’organitzen actes de divulgació a tercers.  

 Objectiu 2: Promoure la recerca en matèria de R+D i innovació. Sense un 

augment de la frontera del coneixement no és pot avançar en el seu anàlisi i 

transferència de coneixement. 

 Objectiu 3: Donar suport en la formació i docència en matèria de R+D i innovació 

amb la participació o organització de cursos d’innovació i R+D.  

 Objectiu 4: Estudiar el context socioeconòmic del territori i difondre el 

coneixement per a la millor presa de decisions empresarials. 

 Objectiu 5: Generar estudis de casos que siguin exemples per a les empreses 

del territori, (co)organització jornades, assessorar a empreses i participar en 

xarxes diverses i jornades. 

En conseqüència, tal i com es tenia previst, s’ha avançat ena assolir l’Objectiu de 

Desenvolupament sostenible número 9 sobre “Indústria, Innovació i Infraestructura” 

en tant i quant es fomenta la transformació empresarial a partir de la innovació. Però, 

transversalment, s’ha buscat assolir altres ODS com són “ciutats sostenibles” i 

“igualtat de gènere” a partir de presentacions i organització d’altres events. Sense cap 

mena de dubte, en un context de pandèmia del Covid-19, el foment d ela innovació i la 

transformació de les estructures organitzatives tenen una importància cabdal.  
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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. 

  

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 canviar la seva 

constitució.  

Actualment, el Consell Constitutiu està format 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 
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3. Equip tècnic 

Durant el tercer trimestre de 2020 es va produir un relleu de tècnics de suport a la 

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

 Pau Tarrés, becari de la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació 

Empresarial entrant al mes de gener i sortint al mes d’agost. 
 

 Carles Méndez, tècnic de la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la 

Innovació Empresarial entrant al mes d’agost. 

 

Equip col·laborador: 

 Eva Coll, investigadora post-doctoral del Grup de Recerca QURE de la URV i 

investigadora post-doctoral a la Université de Caen. 

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

innovació entre les empreses potencialment innovadores del territori. 

 Joaquim Margalef, economista i col·laborador en estudis de l’àmbit territorial.  

 Agustí Segarra, catedràtic en Economia Aplicada a la Universitat Rovira i Virgili.  
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III. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

Seguint les directrius del programa per a l’any 2020, 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 la demarcació de 

Tarragona i Catalunya. 

 

Des del punt de vista dels Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per la 

OMS, les activitats realitzades responen i donen veu a diversos dels esmentats criteris. 

Seguidament podem comprovar aquesta relació. 

 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL FOMENT DE LA 

INNOVACIÓ  

Realització i edició de l’estudi “Especialització intel·ligent 

RIS3CAT: Una comparativa territorial” 

  

Realització i edició de l’estudi “La certificació en la innovació 

empresarial de les PIMES” 
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Realització i edició d’estudi “Mesurant la cultura i la creativitat: 

Una comparativa de les capitals de comarca tarragonines 

 

 

Realització del III i IV cicle de cinema “Economia i innovació” en 

col·laboració amb la Facultat d’Economia i Empresa de la URV 

 

 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA RECERCA 

 

 

Convocatòria i entrega del III Premi InnovaURV per TFG - 

“Màquina per la recol·lecció d’avellanes” 
  

Convocatòria i entrega del III Premi InnovaURV per TFG - “La 

cura emocional dels professionals que treballen amb joves en 

risc d’exclusió social” 

  

 

Convocatòria i entrega del premi innova de joves investigadors 

per a fomentar els treballs sobre recerca, innovació i 

transferència tecnològica - “Model d’innovació de 

desindustrialització sectorial” 

 

 

Realització de Working Papers (WP) científics i publicació 

d’articles en revistes científiques de prestigi internacional sobre 

les activitats de R+D i Innovació 

  

 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA FORMACIÓ CONTINUADA 

 

 

VII Edició del curs de Gestió de la Innovació 

   

Jornada formativa “Innovació en l’àmbit educatiu en temps de 

Covid-19: el cas de l’escola Octavio Paz com a projecte 

integrador” al Campus Terres de l’Ebre 
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ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA DIFUSIÓ DEL TERRITORI  

Elaboració i presentació de 4 informes de conjuntura del Camp 

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

i Indústria de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls 

  

 

Realització i edició de l’informe “La Covid-19 i la salut financera 

del teixit empresarial” 
  

ACTIVITATS PER A FOMENTAR LA INNOVACIÓ ENTRE LES 

EMPRESES 

 

 

Elaboració d’estudis de casos empresarials 

 

 

Assistència a jornada “nous lideratges en clau femenina” 

 

 

Presentació de l’estudi realitzat per Sergi Molinos 

  

 

Jornada “La mobilitat sostenible com a factor de competitivitat 

més enllà del territori” 
  

 

Jornada “Automoció i indústria 4.0” 

 

 

Presentació de l’informe “La certificació en la innovació 

empresarial de les PIMES” 
 

 

Jornada sobre el rol de la creativitat al territori 
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1. ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL FOMENT DE LA INNOVACIÓ 

 

 

El principal objectiu és augmentar el coneixement sobre el comportament 

innovador de la indústria. Des d’aquest punt es realitzen estudis específics de 

forma interna o encarregats a tercers. 

 

 

 

 Elaboració, edició i presentació de documents de treball sobre la innovació a les 

comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i a Catalunya i el seu 

foment: 
 

1. Realització i edició de l’estudi “Especialització intel·ligent RIS3CAT: Una 

comparativa territorial”. 
 

2. Realització i edició de l’estudi “La certificació en la innovació empresarial de 

les PIMES”. 
 

3. Realització i edició de l’estudi “Mesurant la cultura i la creativitat: una 

comparativa de les capital de comarca tarragonines”. 
 

 

 Realització III i IV cicle de cinema “Economia i Innovació” en col·laboració amb la 

Facultat d’Economia i Empresa de la URV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES 

OBJECTIU 



MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2020 

 
11 / 82 

 

 

 

 

1.1. REALITZACIÓ I EDICIÓ DE L’ESTUDI “ESPECIALITZACIÓ 
INTEL·LIGENT RIS3CAT: UNA COMPARATIVA TERRITORIAL”. 

Realitzat entre el gener i l’abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.     Portada i contraportada de l’informe «Especialització intel·ligent RIS3CAT: Una comparativa territorial» 

(Mònica Martín i Pau Tarrés, 2020) 

►   [PDF] Enllaç a l’informe «Especialització intel·ligent RIS3CAT: Una 

comparativa territorial» (Mònica Martín i Pau Tarrés, 2020) 

  

ACTIVITATS REALITZADES 

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/Informe%20RIS3CAT%20-%20Diputació%20de%20Tarragona.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/Informe%20RIS3CAT%20-%20Diputació%20de%20Tarragona.pdf
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1.2. REALITZACIÓ I EDICIÓ DE L’ESTUDI “LA CERTIFICACIÓ EN LA 
INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES PIMES”. 

Realitzat entre el gener i l’agost de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.  Portada i contraportada de l’informe «La certificació en la Innovació empresarial de les Pimes»  

(Mercedes Teruel i Pau Tarrés, 2020) 

►   [PDF] Enllaç a l’informe «La certificació en la Innovació empresarial 
de les Pimes» 

  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/Informe%20Certificacions%20WEB_Definitiu.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/Informe%20Certificacions%20WEB_Definitiu.pdf
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1.3. REALITZACIÓ I EDICIÓ D’ESTUDI “MESURANT LA CULTURA I LA 
CREATIVITAT: UNA COMPARATIVA DE LES CAPITALS DE 
COMARCA TARRAGONINES. 

Realitzat entre el març i l’octubre de 2020. 

 

 

 

FOTO.  Portada i contraportada de l’informe «Mesurant la cultura i la creativitat: una comparativa de les capitals 

de comarca tarragonines»  (Eva Coll-Martínez, 2020) 

►   [PDF] Enllaç a l’informe «Mesurant la cultura i la creativitat: una 
comparativa de les capitals de comarca tarragonines» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/Eva_Coll_Mesurant_Cultura_Creativitat.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/Eva_Coll_Mesurant_Cultura_Creativitat.pdf
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1.4. REALITZACIÓ DEL III I IV CICLE DE CINEMA “ECONOMIA I 
INNOVACIÓ” EN COL·LABORACIÓ AMB LA FACULTAT D’ECONOMIA 
I EMPRESA DE LA URV. 

 

III CICLE DE CINEMA “ECONOMIA I INNOVACIÓ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FOTO.  Díptic de promoció del III Cicle de Cinema “Economia i Innovació” 

 

Ponència del Cicle 

A càrrec de Joan Bordera i Iris Carrera 

Divendres 13 de març de 2020 (enregistrament sense públic). 
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=RG1UNm_X_rI  

“Pirates of Silicon Valley” 

Activitat suspesa per la COVID-19. 

“October Sky” 

Activitat suspesa per la COVID-19. 

https://www.youtube.com/watch?v=RG1UNm_X_rI
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Aquest any 2020 la Càtedra ha organitzat també el III Cicle de Cinema “Economia i 

Innovació”, heretant el format dels cicles anteriors. 

 

Així doncs, aquest cicle, malgrat la situació derivada de la COVID19, s’ha emprès amb 

una ponència inicial (enregistrada sense públic i posteriorment pujada a les xarxes 

socials), a càrrec de Joan Bordera i Iris Carrera, director de fotografia i coordinadora 

de cinema respectivament. 

 

Com fins ara, la coordinació del cicle de cinema s’ha fet juntament amb l’entitat 

Anima’t, la qual va realitzar uns textos de crítica de les pel·lícules visionades, a part 

d’aconseguir la ponències d’ambdós experts. 

 

Com s’ha mencionat amb anterioritat, els ponents de la primera sessió del cicle, 

celebrada el dimecres 13 de març, i retransmesa en diferit l’endemà 14 de març, foren 

Joan Bordera i Iris Carrera. 

 

El primer d’ells, en Joan Bordera (Cambrils, 1985), és 

director de fotografia. 

Cineasta, expert en direcció de fotografia i llicenciat en 

Comunicació Audiovisual per la UVic-UCC, i especialitzat per 

l’ESCAC de Terrassa. Ha estat nominat als Premis Goya, amb 

la seva participació a ‘La inocencia’. Ha participat en diverses 

pel·lícules com ‘Make a Wish’ o ‘Euphoryaa’, entre d’altres, i 

també en alguns curtmetratges. Comercialment, ha estat 

peça clau al rodatge de l’spot publicitari de DAZN de 

promoció del mundial de MotoGP. També ha participat en el rodatge de diversos 

videoclips musicals. 

 

L’altre ponent, la Iris Carrera (Tarragona, 1991)  és llicenciada en Comunicació 

Audiovisual per la URV, actualment és la coordinadora i gestora cultural del REC 

Festival Internacional de Cinema de Tarragona; a més de ser també la distribuïdora 

cinematogràfica d’El Sur Films a Barcelona. 

 

FOTO.   Joan Bordera. Cedida. 
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Ha participat en nombrosos projectes culturals, a més de 

ser corresponsal de premsa al 64è Festival Internacional de 

Cinema de Donostia al 2016, i de diverses col·laboracions 

periodístiques, com a crítica cultural. 

 

El cicle comptava amb dues sessions on és projectarien els 

llargmetratges de October Sky  i Pirates of Silicon Valley, 

totes dues en versió original subtitulada al castellà. 

Malauradament, degut a la situació de pandèmia derivada de la COVID-19, aquestes 

dues sessions es van suspendre.  

 

FOTO.   Ponència d’en Joan Bordera i de la Iris Carrera, en la primera sessió del III Cicle de Cinema “Economia i Innovació”. Divendres 

13 de març de 2020 (en streaming). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.   Iris Carrera. Cedida. 
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IV CICLE DE CINEMA “ECONOMIA I INNOVACIÓ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO.  Díptic de promoció del IV Cicle de Cinema “Economia i Innovació” 

Ponència del Cicle 
A càrrec de Marta Nieto i Zoraida Roselló 

Dilluns 2 de novembre de 2020 (streaming)  
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=L5FMm6QZK2o 

“Dopamina” 

Sèrie de curs sobre les xarxes socials. 
Dilluns 9 i dimecres 11 de novembre. 
Aula Magna i online (Semipresencial). 
 
“Sorry we missed you” 

Pel·lícula que tracta les condicions del treballadors a les grans empreses de 
logística. 
Dilluns 16 i dimecres 18 de novembre. 
Aula Magna i online (Semipresencial). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L5FMm6QZK2o
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En la segona meitat de l’any, la Càtedra ha realitzat també el IV Cicle de Cinema 

“Economia i Innovació”, heretant el mateix format dels cicles anteriors. 

 

Així doncs, aquest cicle, malgrat la situació derivada de la COVID19, s’ha emprès amb 

una ponència inicial, a càrrec de Marta Nieto i Zoraida Roselló, educadora 

cinematogràfica i directora i productora de cinema respectivament i dos sessions on 

s’han reproduït els curts d’Arte titulats Dopamina i el llargmetratge Sorry we missed 

you. Totes aquestes sessions s’han realitzat en format semipresencial (el públic podia 

assistir de forma presencial a les sessions i alhora, es podia seguir via streaming des de 

casa). Com fins ara, la coordinació del cicle de cinema s’ha fet juntament amb l’entitat 

Anima’t. 

 

Com s’ha mencionat amb anterioritat, els ponents de la primera sessió del cicle, 

celebrada el dilluns 2 de novembre, i retransmesa en diferit el següent dimecres 4 de 

novembre. 

 

El primer d’ells, la Marta Nieto, és llicenciada en Humanitats 

i Màster en Edició per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Ha col·laborat en diferents projectes editorials com a 

traductora, correctora i editora. Entre 2009 i 2012 va formar 

part de l’equip organitzador de BccN Barcelona 

CreativeCommons Film Festival. 

 

Des de 2012 forma part de l’equip de continguts de Drac 

Màgic, cooperativa per a la promoció de mitjans 

audiovisuals, on és corresponsable dels projectes educatius i programadora de la 

Mostra Internacional de Films de Dones. 

 

L’altre ponent, la Zoraida Roselló, estudia geologia a Espanya i Itàlia fins que l’any 

2010 fa un salt cap a la fotografia. De formació autodidacta, deriva cap al gènere 

documental amb el curtmetratge La estrategia de Madame Bretó (2012), òpera prima 

guardonada amb el premi del públic 2013 al BccN, al Festival de Cine de Lanzarote i al 

Festival Curt-Redó.  

FOTO.   Marta Nieto. Cedida. 
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Dirigeix L'estratègia de Madame Bretó (2012), Se fa saber (2013), Oryza Sativa amb 

Paolo Piras (2013) i Animalización (2017), obtenint totes elles participació i sent 

reconegudes en diferents festivals tant a nivell nacional com internacional. 

 

 

El cicle comptava amb dues sessions on es van projectar els 

curts d’Arte  Dopamina  i el llargmetratge Sorry we missed 

You, tots dos en versió original subtitulada al castellà. 

Malauradament, degut a la situació de pandèmia derivada 

de la COVID-19, aquestes dues sessions es van dur a terme 

en format semipresencial.  

  

 

FOTO.   Ponència de la Marta Nieto i la Zoraida Roselló, en la primera sessió del IV Cicle de Cinema “Economia i Innovació”. Dilluns 

2 de novembre de 2020 (en format Semipresencial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.   Zoraida Roselló. Cedida. 
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2. ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA RECERCA 

 

 

El principal objectiu és promoure la recerca en matèria d’R+D i innovació. Sense un 

augment de la frontera del coneixement no es pot avançar en la seva anàlisi i 

transferència de coneixement. Per aquest motiu, és rellevant donar suport a 

aquesta línia d’activitats. 

 

 

 

 

 Convocatòria i otorgament del III Premi InnovaURV per TFGs per a fomentar els 

treballs sobre recerca, innovació i transferència tecnològica a les comarques 

tarragonines. 
 

 Convocatòria del Premi Innova de Joves Investigadors per a fomentar els treballs 

sobre recerca, innovació i transferència tecnològica. 

 
 

 

  

ACTIVITATS PREVISTES 

OBJECTIU 
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2.1. CONVOCATÒRIA I ENTREGA DEL III PREMI INNOVAURV PER TFGS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.                                 Bases publicades de la convocatòria del III Premi 

InnovaURV de foment d’estudis sobre recerca, innovació 

i transferència tecnològica a Catalunya. 

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 2019-2020. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és fomentar els 

estudis sobre innovació en el nostre territori a nivell universitari i de forma 

interdisciplinària. Aquest any, degut a l’alt nivell dels treballs, els membres del jurat 

han decidit per unanimitat entregar el premi a 2 TFGs, partint la dotació econòmica del 

premi entre els 2 guanyadors. Els TFG seleccionats han estat un treball titulat 

“Màquina per la recol·lecció d’avellanes” un estudi desenvolupat per l’estudiant 

Amadeu Llaurador  del Grau d’Enginyeria Mecànica a l’ETSE del Campus Sescelades i 

el treball titulat “La cura emocional dels professionals que treballen amb joves en 

risc d’exclusió social” un estudi desenvolupat per l’estudiant Núria Mansergas  del 

Grau de Pedagogia a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. 

 

El tribunal va destacar el grau d’aplicació, l’impacte econòmic i social del l’aplicació. 

Durant el primer trimestre de 2021 es durà a terme un acte de presentació del TFG.  

ACTIVITATS REALITZADES 
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2.2. CONVOCATÒRIA I ENTREGA DEL PREMI INNOVA DE JOVES 
INVESTIGADORS PER A FOMENTAR ELS TREBALLS SOBRE 
RECERCA, INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA 

 

Aquest any, la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació 

Empresarial va convocar del nou el PREMI INNOVA al jove investigador amb 

millor treball sobre R+D+I per estudiants de doctorat. 

El premi fou atorgat en el marc del workshop WIPE a l’estudiant Federico Riccio, 

de l’Scuola Superiore Sant’ Anna (Itàlia) pel treball “Model d’innovació de 

desindustrialització sectorial”. 

 

 

FOTO.  Portada del treball premiat «Model d’Innovació de desindustrialització sectorial»  (Federico Riccio, 2020) 

traduït de l’anglès al català 

►   [PDF] Enllaç al treball «Model d’Innovació de desindustrialització 
sectorial» 

 

 

 

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Premi%20Innova/WIPE_FRiccio_CA.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Premi%20Innova/WIPE_FRiccio_CA.pdf
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FOTO.                                 Entrega del Premi al Federico Riccio, al Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE). 

 

Aquest any, la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació 

Empresarial va participar en la coorganització dins del marc de la celebració de 

les Workshop on Industrial and Public Economics per estudiants de doctorat 

(WIPE). 

 

El Workshop, que es va realitzar els dies 6 i 7 de febrer de 2020, va comptar amb  

la participació d’un total de 19 estudiants de doctorat  d’arreu d’Europa, que 

van presentar els seus treballs de recerca.  

Des de la Càtedra es va donar suport a través de suport en el comitè científic de 

selecció d’articles i amb la presentació d’una sessió.  
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2.3. REALITZACIÓ DE WORKING PAPERS (WP) CIENTÍFICS I 

PUBLICACIÓ D’ARTICLES EN REVISTES CIENTÍFIQUES DE 
PRESTIGI INTERNACIONAL SOBRE LES ACTIVITATS DE R+D I 
INNOVACIÓ 

 

 Coad, Alexander; Segarra Blasco, Agustí i Teruel, Mercedes (2020) 

«A bit of basic, a bit of applied? R&D strategies and firm 

performance» 

Journal of Technology Transfer. 
 

 Jové-Llopis, Elisenda i Segarra-Blasco, Agustí (2020)                                    

«Why does eco‐innovation differ in service firms? Some insights 

from Spain »                                                                                                                                      

Business Strategy and the Environment. 

 Méndez-Ortega, Carles i Teruel, Mercedes (2020) 

«To acquire or not to acquire: the effects of acquisitions in the 

software industry »                                                                                                                        

Journal of Evolutionary Economics. 

 Teruel, Mercedes i Quiroz, Paula (2020)  

«Does gender matter for innovative and non-innovative firms' 

growth? An empirical analysis of Chilean managers»                                                                                                        

Innovation and Development Journal. 

 Segarra-Blasco, Agustí; Teruel, Mercedes i Cattaruzzo, Sebastiano 

(2020) 

«Innovation, productivity and learning induced by export across 

European manufacturing firms» 

Economics of Innovation and New Technology. 
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3. FORMACIÓ I DOCÈNCIA RELACIONADA AMB LA INNOVACIÓ 

 

 

El principal objectiu és donar suport en la formació i docència en matèria d’R+D i 

innovació amb la participació o organització de cursos d’innovació i R+D. 

 

 

 

 

 Edició del VII Curs de Gestió de la Innovació de la Càtedra per al Foment de la 

Innovació Empresarial URV. 
 

 

 Jornada formativa al Campus Terres de l’Ebre, coorganitzat amb la Càtedra 

d’Emprenedoria URV i la Càtedra d’Economia Local i Regional URV. 

 

 

  

ACTIVITATS PREVISTES 

OBJECTIU 
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3.1. VII EDICIÓ DEL CURS DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 
 

Dilluns 2, 9, 16, 23 de novembre i 1 de desembre de 2020 
 

 Aula 1.4 de la Facultat d’Economia i Empresa URV, Reus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.                                 Cartell de promoció de la VII edició del Curs de Gestió de la 

Innovació, 2020. 

Com amb l’anterior edició, en aquesta setena edició del Curs de Gestió de la Innovació 

s’ha cercat un programa més transversal i dinàmic, endinsant als alumnes assistents 

en diferents perspectives de la innovació, mitjançant cinc sessions diferents al llarg del 

mesos de novembre i desembre de 2020. 

En les primeres sessions es tractà tota la vessant teòrica del curs, passant pel suport 

administratiu i/o governamental i les fonts de finançament disponibles per a projectes 

innovadors, així com quines estratègies hi han per a innovar. 

ACTIVITATS REALITZADES 
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La cloenda del curs foren un seguit de casos pràctics reals relacionats amb la innovació 

i l’storytelling, com a mecanismes per a engegar processos d’innovació a les empreses. 

 

Sessions 

 

1a Sessió: Per què invertir en R+D i la innovació en l’empresa                                     

Dilluns 2 de novembre de 2020 

a càrrec d’Agustí Segarra (URV)  

 
 

 

 

 

FOTO.   Agustí Segarra en la 1a Sessió. 
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2a Sessió: Accedeix a les fonts de finançament a la innovació 

Dilluns 9 de novembre de 2020 

a càrrec de Joan Sansaloni (ACCIÓ – Generalitat de Catalunya) 

 

 

 

 

 

FOTO.   Intervenció de Joan Sansaloni en la 2a Sessió. 

 

 

 

 

3a Sessió: Ets una empresa innovadora? Coneix els certificats i la implantació de 

sistemes de gestió a la innovació 

Dilluns 16 de novembre de 2020 

a càrrec de Joan Calzada (FI Group) i de Gifré Cid (FI Group) 

 
 

 

 

 

 

FOTO.   Intervenció de Gifré Cid en la 3a Sessió. 
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4a Sessió: Estratègia d’Innovació 

Dilluns 23 de novembre de 2020 

a càrrec de Pep Orellana (ACCIÓ - Generalitat de Catalunya) 

 

 

 

FOTO.   Intervenció d’en Pep Orellana en la 4a Sessió. 

 

 

 

5a Sessió: Storytelling, innovació i oportunitats postcovid-19 

Dimarts 1 de desembre de 2020 

a càrrec d’en J.Carlos Andrés (MKT i professor associat a ESCI-UPF) 

 

 

 
FOTO.   Intervenció d’en J.Carlos Andrés en la 5a Sessió. 
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3.2. JORNADA FORMATIVA “INNOVACIÓ EN L’ÀMBIT EDUCATIU EN 
TEMPS DE COVID-19: EL CAS DE L’ESCOLA OCTAVIO PAZ COM A 
PROJECTE INTEGRADOR” AL CAMPUS TERRES DE L’EBRE 

 

Realitzada el 13 d’octubre de 2020 

 

 
 
FOTO.   Cartell de difusió de la Jornada Formativa “Innovació en l’àmbit educatiu en temps de COVID-19: El cas de l’Escola Octavio 

Paz com a projecte integrador. 
 
El passat 13 d’octubre de 2020 va tenir lloc al campus Terres de l’Ebre la Jornada 

Formativa “Innovació en l’àmbit educatiu en temps de COVID-19: El cas de l’Escola 

Octavio Paz com a projecte integrador”, a càrrec d’en Xavier López Ortín, formador en 

lideratge pedagògic. 

Els objectius d’aquesta jornada van ser conèixer la importància del treball globalitzat a 

l'Escola Octavio Paz, conèixer i compartir les millores pedagògiques, d'organització i 

d'espais del projecte educatiu d'escola, conèixer com l'escola s'ha organitzat per fer 
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front a la crisi sanitària i conèixer l'obertura de l'escola a l'entorn. Aliances de 

col·laboració. 

El ponent, Xavier López Ortín, és mestre d’Educació Primària per la URV i té un 

Postgrau en Expressió, comunicació, llenguatges i interculturalitat a la pràctica 

socioeducativa i un Màster de Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa per 

la Universitat de Barcelona i un Postgrau en Direcció de centres educatius per la 

Universitat de Girona. Des del 2015 és director de l’Escola Octavio Paz. 

 

FOTO.   Presentació de la Jornada Formativa a càrrec d’en Xavier López Ortín, a l’Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre (URV). 

 

La jornada es va dur a terme a l’Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre (URV), en 

format semipresencial (assistència de públic presencialment, amb les mesures 

sanitàries corresponents i assistència presencial mitjançant un servei de streaming). 

 

Vídeo de la Presentació: https://youtu.be/NmhHm8ZtjOY 

 

L’acte s’emmarca dintre del cicle sobre Innovació i Economia organitzades per la 

Càtedra d’Emprenedoria i la Càtedra  d’Economia Local i Regional. Les altres dues 

sessions van tenir lloc el dia 11 de novembre de 2020 (Viu a l’Ebre,  Treballa al Món) i el 

19 de novembre de 2020 (“Despoblament territorial. Realitats i possibilitats de 

mitigació”), respectivament.  

https://youtu.be/NmhHm8ZtjOY
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FOTO. Imatges dels cartells de les jornades restants del cicle,  foto cedida Campus Terres de l’Ebre (URV). 
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4. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ EN EL TERRITORI 

 

 

El principal objectiu és estudiar el context socioeconòmic del territori i difondre el 

coneixement per a la millor presa de decisions empresarials. 

 

 

 

 Elaboració de 4 informes de conjuntura del Camp de Tarragona i les Terres de 

l’Ebre, amb les Cambres de Comerç i Indústria de Reus, Tarragona, Tortosa i 

Valls. 
 

 Presentació de 4 informes de conjuntura del Camp de Tarragona i les Terres de 

l’Ebre, amb les Cambres de Comerç i Indústria de Reus, Tarragona, Tortosa i 

Valls. 
 

 Informes d’anàlisi empresarial al territori sobre la incidència de la COVID-19. 

 

 

  

ACTIVITATS PREVISTES 

OBJECTIU 
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4.1. ELABORACIÓ DE 4 INFORMES DE CONJUNTURA DEL CAMP DE 
TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE, AMB LES CAMBRES DE 
COMERÇ I INDÚSTRIA DE REUS, TARRAGONA, TORTOSA I VALLS 

Amb la participació de la Dra. Mercedes Teruel i de Joaquim Margalef. 

Realitzats entre el gener i el desembre de 2020 

 

INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DEL 4t TRIMESTRE DE 2019 

FOTO.   Portada i contraportada de l’Informe de Conjuntura Econòmica 4T 2019» (Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial URV, 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS REALITZADES 
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INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DEL 1r TRIMESTRE DE 2020 

FOTO.     Portada i contraportada de l’Informe de Conjuntura Econòmica 1T 2020» (Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial URV, 2020) 
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INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DEL 2n TRIMESTRE DE 2020 

 

FOTO.     Portada i contraportada de l’Informe de Conjuntura Econòmica 2T 2020» (Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial URV, 2020) 
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INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DEL 3r TRIMESTRE DE 2020 

FOTO.     Portada i contraportada de l’Informe de Conjuntura Econòmica 3T 2020» (Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial URV, 2020) 
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4.2. PRESENTACIÓ DE 4 INFORMES DE CONJUNTURA DEL CAMP DE 
TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE, AMB LES CAMBRES DE 
COMERÇ I INDÚSTRIA DE REUS, TARRAGONA, TORTOSA I VALLS 
 

Amb la participació de la Dra. Mercedes Teruel i de Joaquim Margalef. 

 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE CONJUNTURA DEL 4t TRIMESTRE DE 2019 

 

Divendres 6 de març de 2020 
 

 Cambra de Comerç i Indústria de Tarragona 

 
 

 
FOTO.     Presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica 4T 2019, a la Cambra de Comerç i Indústria de Tarragona. 

 

 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE CONJUNTURA DEL 1r TRIMESTRE DE 2020 

 

Dijous 21 de maig de 2019 
 

 YouTube: https://bit.ly/3jKNq5W 

 

 
 

 
FOTO.     Presentació telemàtica de l’Informe de Conjuntura Econòmica 1T 2020. 
 

 

https://bit.ly/3jKNq5W
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PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE CONJUNTURA DEL 2n TRIMESTRE DE 2020 

 

Dimarts 1 de setembre de 2020 
 

 YouTube: https://youtu.be/pPQde-cN6B0 

 
 

 
 
FOTO.     Presentació telemàtica de l’Informe de Conjuntura Econòmica 2T 2020. 
 

 

 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE CONJUNTURA DEL 3r TRIMESTRE DE 2020 

 

Dijous 26 de novembre de 2020 
 

 Cambra de Comerç i Indústria de Valls.  

          Telemàticament (YouTube): https://youtu.be/xDIBcCAS11k 

 
 

FOTO.     Presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica 3T 2020, a la Cambra de Comerç i Indústria de Valls de forma 
telemàtica. 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/pPQde-cN6B0
https://youtu.be/xDIBcCAS11k
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4.3. REALITZACIÓ I EDICIÓ DE L’INFORME “LA COVID-19 I LA SALUT 
FINANCERA DEL TEIXIT EMPRESARIAL” 

Realitzat entre el juny i el juliol de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.  Portada de l’informe «LA COVID-19 i la salut financera del teixit empresarial»  (Mercedes Teruel, 2020) 

►   [PDF] Enllaç a l’informe «LA COVID-19 i la salut financera del teixit 
empresarial» 

 

4.4. REALITZACIÓ I EDICIÓ DE L’INFORME “MÉS ENLLÀ DEL DEL 
COVID19 – ELS EFECTES DESIGUALS EN EL TERRITORI” 

Realitzat el març de 2020. 

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/2020%20Article%20COVID-19_CA.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/2020%20Article%20COVID-19_CA.pdf
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FOTO.  Portada de l’informe «LA COVID-19 i la salut financera del teixit empresarial»  (Mercedes Teruel, 2020) 

►   [PDF] Enllaç a l’informe «Més enllà del COVID19 – els efectes 
desiguals en el territori» 

 

 

 

 

 
  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/Report%202020-1%20COVID19.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/Report%202020-1%20COVID19.pdf
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5. ACCIONS PER A FOMENTAR LA INNOVACIÓ ENTRE LES EMPRESES 

LOCALS 
 

 

El principal objectiu és generar estudis de casos que siguin exemples per a les 

empreses del territori, (co)organització de jornades, assessorar a empreses i 

participar en xarxes diverses i jornades. 

 

 

 

 

 Elaboració d’estudis de casos de les empreses de l’economia del Camp de 

Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

Es realitzaran gravacions d’estudis de casos d’empreses locals amb les seves 

experiències. 

 

 Organització o coorganització de jornades. 
 

1. Jornada “Nous lideratges en clau femenina” en col·laboració amb la 

Universitat Rovira i Virgili (URV), la Càtedra d’Emprenedoria URV i l’Associació 

d’Empresàries i Directives de Tarragona (AEDT). 
 

2. Presentació de l’estudi realitzat per Sergi Molinos. 
 

3. Jornada sobre “Gestió de la mobilitat sostenible com a factor de 

competitivitat territorial”. Acte coorganitzat amb la Càtedra de 

Desenvolupament Sostenible. 
 

4. Jornada “Els canvis de la indústria de l’automoció”. 2a edició de la Jornada 

realitzada l’any 2018, adreçada a empresaris i emprenedors del món de 

l’automoció i oberta al públic. 

  

ACTIVITATS PREVISTES 

OBJECTIU 
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5.1. ELABORACIÓ D’ESTUDIS DE CASOS EMPRESARIALS 
 

Per tal de transferir el coneixement desenvolupat al llarg de la VII edició del Curs de 

Gestió de la Innovació, es grava la sessió 3 (dimecres 16 de novembre de 2020), que 

han donat pas a 2 vídeos pujats a la plataforma YouTube, a través del propi canal de la 

Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial. Així mateix, els estudis de casos de 

les Jornades de la Indústria de l’automoció i indústria 4.0 i la Jornada sobre el rol de la 

creativitat.  

Aquests vídeos els trobareu a continuació : 

 

Vídeos a YouTube de la Jornada sobre mobilitat sostenible  

 Conferència completa 

o Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=Rd7NOYfx90E 

 Benvinguda institucional 

o Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=UZhEkMiCguI 

 Presentació Nel·la Saborit i Joan Manrubia 

o Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=GFwk8amY6Z4 

 Presentació Saül Garreta i Carme Miralles 

o Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=cvtxGMzQ1Ik 

 Presentació Jorge Rios i Ricardo Herranz 

o Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=xPb1Bwbp2RA 

 

 

Vídeos a YouTube de la Jornada sobre la indústria de l’automoció 

 Conferència completa 

o Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=-HZZ-YLXxoM 

 Presentació Jordi Giró 

o Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=pn-

cB_ekjEU&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=2 

 Presentació Alba Gavilán, SEAT 

ACTIVITATS REALITZADES 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd7NOYfx90E
https://www.youtube.com/watch?v=UZhEkMiCguI
https://www.youtube.com/watch?v=GFwk8amY6Z4
https://www.youtube.com/watch?v=cvtxGMzQ1Ik
https://www.youtube.com/watch?v=xPb1Bwbp2RA
https://www.youtube.com/watch?v=-HZZ-YLXxoM
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o Enllaç:https://www.youtube.com/watch?v=6HuQuKS8WwY&list=PLm3

t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=3 

 Presentació Joan Josep Colina, Indústries Teixidó 

o Enllaç:https://www.youtube.com/watch?v=So9uZQaqmmk&list=PLm3

t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=4 

 Presentació Raúl Martínez, McLaren Automotive 

o Enllaç:https://www.youtube.com/watch?v=TsYwga8XOT0&list=PLm3t

6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=5 

 Presentació Josep M. Mercadé, Elring Klinger 

o Enllaç:https://www.youtube.com/watch?v=bIaOfORzV2Y&list=PLm3t6

h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=6 

 Presentació Miguel Joglar, Schwartz Hautmont 

o Enllaç:https://www.youtube.com/watch?v=Z8frv1tNU9o&list=PLm3t6

h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=7 

 

 

Vídeos a YouTube de la Jornada sobre certificats a la innovació 

 

 Presentació de la Mercedes Teruel i en Pau Tarrés | S3 – VII Curs de Gestió de la 

Innovació (16/11/2020) 

o Enllaç: https://youtu.be/bU049WSAsWg 

 Presentació d’en Gifré Cid i en Joan Calzada | S3 – VII Curs de Gestió de la 

Innovació (16/11/2020) 

o Enllaç: https://youtu.be/I-kNZlhTrjg 

 

 

Vídeos a YouTube de la Jornada sobre creativitat 

 Conferència completa 

o Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=huA_Pqx7VLk&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6HuQuKS8WwY&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6HuQuKS8WwY&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=So9uZQaqmmk&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=So9uZQaqmmk&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TsYwga8XOT0&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=TsYwga8XOT0&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bIaOfORzV2Y&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bIaOfORzV2Y&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Z8frv1tNU9o&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Z8frv1tNU9o&list=PLm3t6h0JPt693ghCisaTmNbLksnqLJt8O&index=7
https://youtu.be/bU049WSAsWg
https://youtu.be/I-kNZlhTrjg
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5.2. ASSISTÈNCIA A JORNADA NOUS LIDERATGES EN CLAU FEMENINA 
 

     4 de març de 2020 
 

   Lloc: Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa.      

 
FOTO.     Cartell i programa de la Jornada “Nous lideratges en clau femenina”. 

 

En aquesta jornada la Directora de la Càtedra a col·laborar amb la taula de la 

benvinguda. A l’acte, diverses empresàries i emprenedores van reflexionar sobre el 

potencial del lideratge femení així com les principals barreres. 
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5.3. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI REALITZAT PER SERGI MOLINOS 

  Mes de maig de 2020 
 

   Telemàticament (enregistrat)      

 

Presentació emmarcada dins del II Premi InnovaURV. Aquesta presentació va ser 

duta a terme per Sergi Molinos, graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i 

Automatitzada al Campus Sescelades (Tarragona) de la URV i guanyador del II 

Premi InnovaURV, amb el seu treball titulat “Localització de pacients i maquinària 

al interior del parc sanitari” 

 

Vídeo de la Presentació: https://youtu.be/GrgggsUgkbQ 

 

  

FOTO.   Presentació d’en Sergi Molinos, realitzada de format virtual (sessió enregistrada i posteriorment disponible al canal de 

YouTube de la Càtedra. 

 

Degut a la situació de pandèmia del COVID-19, la presentació no es va poder 

realitzar de forma presencial. Així doncs, es va realitzar de forma virtual (sessió 

enregistrada i posteriorment disponible al canal de YouTube de la Càtedra). 

 

 

  

https://youtu.be/GrgggsUgkbQ
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5.4. JORNADA LA MOBILITAT SOSTENIBLE COM A FACTOR DE 
COMPETITIVITAT MÉS ENLLÀ DEL TERRITORI 

 

   Dijous 29 d’octubre de 2020 

                       Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa URV, Reus 

 

 

FOTO.     Cartell i programa de la Jornada “La mobilitat sostenible com a factor de competitivitat més enllà del territori”. 

 

La jornada «La mobilitat sostenible com a factor de competitivitat més enllà del 

municipi» es va celebrar el 29 d’octubre de 2020 a l’Aula Magna de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i es va retransmetre en 

streaming per tal de facilitar la participació telemàtica, atesa la situació actual causada 

per la COVID-19. L’assistència va ser un èxit, amb un total de 118 participants (38 de 

presencials i 80 de virtuals). 

La jornada va ser organitzada conjuntament per la Càtedra d’Innovació i Empresa de 

la URV i la Càtedra URV-DOW de Desenvolupament Sostenible amb el suport de la 
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Diputació de Tarragona i Dow Ibèrica, i va comptar amb la coordinació de CUÏC 

Mobilitat. 

Aquesta va ser la primera jornada de mobilitat sostenible organitzada per la URV. Va 

començar a les 9 del matí amb l’acreditació dels assistents (que es va fer seguint la 

normativa establerta per les autoritats a causa de la COVID-19). 

A continuació va tenir lloc la benvinguda institucional per part del Dr. Antonio Terceño, 

degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili; del Sr. Ignasi 

Cañagueral, director del complex industrial Dow Tarragona; del Dr. Òscar Saladié, 

director de la Càtedra URV-DOW de Desenvolupament Sostenible; de la Dra. Mercedes 

Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV, i 

de la Sra. Noemí Llauradó, Presidenta de la Diputació de Tarragona.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO.     Imatges de la Jornada “La mobilitat sostenible com a factor de competitivitat més enllà del municipi”. 

 

Tots van posar en valor la importància de la jornada, l’aposta per la mobilitat i la 

sostenibilitat a Tarragona, la disminució de les emissions de carboni, la implantació de 

més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més a més, la presidenta de la 
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Diputació va anunciar la implantació d’un carril bici entre les ciutats de Reus i 

Tarragona. 

Desprès d’aquesta obertura, de caire més institucional, es va donar pas a les ponències, 

que es van estructurar en 3 àmbits de rellevància (territorial, local i socioeconòmic), 

amb els títols següents: 

 1a Sessió: La gestió del model de la mobilitat en el context metropolità. 

Expectatives per a la descarbonització territorial (9.50 h – 10. 55 h) 

 2a Sessió: La transformació de l’estructura urbana d’acord amb el model de 

mobilitat sostenible. La ciutat eficient i sostenible com a referent territorial 

(11.15 h – 12.20 h) 

 3a Sessió: La potenciació del sector socioeconòmic associat a la mobilitat 

sostenible. Capitalitat i capitalització territorial (12.25 h – 13.30 h) 

 

Enllaç a les gravacions:  

 Benvinguda Institucional  
https://youtu.be/UZhEkMiCguI 
 

 1a i 2a sessió de la jornada 
 https://youtu.be/GFwk8amY6Z4 
 

 3a sessió de la jornada 
https://youtu.be/cvtxGMzQ1Ik 
 

 Jornada sencera 
https://youtu.be/Rd7NOYfx90E 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UZhEkMiCguI
https://youtu.be/GFwk8amY6Z4
https://youtu.be/cvtxGMzQ1Ik
https://youtu.be/Rd7NOYfx90E
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5.5. JORNADA “AUTOMOCIÓ I INDÚSTRIA 4.0” 
 

   Dimarts 29 de setembre de 2020 

 Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa URV, Reus 

 

FOTO.     Cartell/programa de la Jornada “Automoció i Indústria 4.0”. 

 

La jornada Automoció i Indústria 4.0 es va celebrar el 29 de setembre de 2020 a l’Aula 

Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i es va 

retransmetre en streaming per tal de facilitar la participació telemàtica, atesa la 

pandèmia causada per la COVID-19. La jornada va ser un èxit de participació física, tot i 

les limitacions d’aforament, i per streaming, amb un total de 103 participants (29 

presencials i 74 virtuals).  

Aquesta sessió va ser la segona edició de les jornades que la Càtedra Innovació i 

Empresa de la URV organitza periòdicament, amb el suport de la Diputació de 
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Tarragona, per analitzar la situació del sector de l’automoció i donar a conèixer algunes 

experiències exitoses de les empreses del territori.  

En aquesta ocasió l’accent s’ha posat en el procés de digitalització i la transformació 

que les empreses del sector han portat a terme recentment. La pandèmia i la crisi 

econòmica associada han comportat l’acceleració d’algunes d’aquestes 

transformacions, i la jornada ha permès posar de manifest els beneficis que empreses 

destacades del territori i del sector de l’automoció han obtingut amb els seus processos 

de digitalització. Un dels objectius era fer difusió d’aquestes històries d’èxit per tal que 

puguin servir d’exemple a altres empreses i organitzacions.  

FOTO.     Imatges de la Jornada “Automoció i Indústria 4.0”. 

 

La jornada va comptar amb la participació tant d’empreses del sector de l’automoció, 

de diferents tipologies i àmbits d’actuació, com d’empreses d’altres sectors. Això ha 

permès mostrar la transversalitat en l’aplicabilitat del procés de digitalització i 

d’aplicació de les tecnologies conegudes com a Indústria 4.0, i en l’assoliment dels 

beneficis associats.  

Els exemples d’aplicació presentats van ser tant d’empreses de producció seriada i de 

gran volum —SEAT, ElringKlinger i Industrias Teixidó— com d’empreses de producció 

de sèries curtes i projectes “singulars2 —McLaren Automotive i Schwartz Hautmont—

. També es van poder veure aplicacions en produccions basades en cadena de 

muntatge, com és el cas de SEAT, i en fabricacions basades en cel·les o illes de 

producció, com serien els casos d’Industrias Teixidó i ElringKlinger.  

L’extensió de la digitalització a totes les etapes de la cadena de valor va ser destacada 

en la presentació de Seat, únic fabricant integral de vehicles a Espanya i Catalunya, que 
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cobreix tant la definició estratègica de les marques (SEAT i Cupra) com la realització de 

les activitats d’R+D i desenvolupament tècnic, fabricació i logística. Entre les 

tecnologies normalment associades al concepte d’Indústria 4.0, o Quarta Revolució 

Industrial, es van presentar exemples d’ús en àrees com simulació (digital twin), 

robòtica col·laborativa, big data, machine learning, realitat virtual i realitat 

augmentada i impressores 3D, així com un repte comú com és la digitalització de la 

documentació. La varietat d’exemples va permetre conèixer les claus per assolir l’èxit. 

També es van comentar els possibles problemes i entrebancs per tal de poder-los 

identificar, reaccionar-hi de forma ràpida i minimitzar, així, els costos d’evolucions no 

desitjades. 

 

Enllaç a les gravacions:  

 La Digitalització Oportunitat davant dels reptes actuals. Jordi Giró. 
https://youtu.be/pn-cB_ekjEU 
 

 SEAT: Digitalitzant la cadena de valor. Alba Gavilán. 
https://youtu.be/6HuQuKS8WwY 
 

 Experiències a Indústries Teixidó. Joan Josep Colina. 
https://youtu.be/So9uZQaqmmk 
 

 Tècniques Virtuals aplicades al Desenvolupament de Producte a McLaren 
Automotive. Raúl Martínez. 
https://youtu.be/TsYwga8XOT0 
 

 Tecnologia4.0: Oportunitat de creixement a través de la digitalització de 
l’empresa. Josep M. Mercadé. 
https://youtu.be/bIaOfORzV2Y 
 

 Digitalització en indústries amb producció no seriada. Miguel Joglar. 
https://youtu.be/Z8frv1tNU9o 
 

 Jornada sencera.  
https://youtu.be/-HZZ-YLXxoM 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pn-cB_ekjEU
https://youtu.be/6HuQuKS8WwY
https://youtu.be/So9uZQaqmmk
https://youtu.be/TsYwga8XOT0
https://youtu.be/bIaOfORzV2Y
https://youtu.be/Z8frv1tNU9o
https://youtu.be/-HZZ-YLXxoM
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5.6. PRESENTACIÓ DE L’INFORME “LA CERTIFICACIÓ EN LA INNOVACIÓ     

EMPRESARIAL DE LES PIMES” 
 

 La presentació de l’informe es va dur a terme durant la 3ra sessió del VII curs de Gestió 

de la Innovació. El treball ha estat realitzat per la Mercedes Teruel (Directora de la 

Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, URV) i el Pau Tarrés (Tècnic a 

Borges). L’estudi tracta sobre les certificacions empresarials en la innovació, i com 

aquestes poden ser un instrument que faciliti l’operativa interna de l’empresa i que 

sigui un element de senyalització extern. La certificació de PIME innovadora és una eina 

que fomenta l’estandardització de processos en l’àmbit de la innovació. L’estudi 

aprofundeix en la senyalització que aquestes certificacions aporten tant a nivell intern 

com extern, així com l’impacte que tenen en les empreses. També analitza les 

empreses innovadores d’àmbit provincial i les compara a nivell català i estatal. 
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5.7. JORNADA SOBRE EL ROL DE LA CREATIVITAT AL TERRITORI 

   Dijous 17 de desembre de 2020 

                       Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa URV, Reus 

 

FOTO.     Cartell/programa de la Jornada sobre el rol de la creativitat al territori. 

 

Aquesta jornada es presenta un informe sobre la comparativa entre les capitals de 

comarca de la província de Tarragona, a nivell cultural i creatiu. El treball ha estat 

realitzat per Eva Coll Martínez (Sciences Po Toulouse - LEREPS). L’estudi calcula el nivell 

cultural com a recurs per al desenvolupament de les capitals de comarca. Per fer-ho, 

es proposa la construcció d’un índex compost de ciutats creatives i culturals (ICCC). Els 

resultats mostren que els actius culturals i creatius es distribueixen de forma 

heterogènia al llarg del territori. La presentació de l’informe es complementarà amb 

les ponències d’en Xavier Miró, activista cultural; en Jordi Sasplugas, arquitecte 

municipal;  i en Lluís Valls, regidor de cultura a l’Ajuntament de Gironella. 
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FOTO.     Imatges de la Jornada sobre el rol de la creativitat al territori. 

 

Enllaç a les gravacions:  

 Jornada sencera.  
https://youtu.be/huA_Pqx7VLk 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/huA_Pqx7VLk
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IV. ANNEXOS 

 

 

 
 Coad, Alexander; Segarra Blasco, Agustí i Teruel, Mercedes (2020) 

«A bit of basic, a bit of applied? R&D strategies and firm 

performance» 

Journal of Technology Transfer. 

 

 ANNEX I. ARTICLES CIENTÍFICS PUBLICATS AL 2020 
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 Jové-Llopis, Elisenda i Segarra-Blasco, Agustí (2020)                                    

«Why does eco‐innovation differ in service firms? Some insights 

from Spain »                                                                                                                                      

Business Strategy and the Environment. 
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 Méndez-Ortega, Carles i Teruel, Mercedes (2020) 

«To acquire or not to acquire: the effects of acquisitions in the 

software industry »                                                                                                                        

Journal of Evolutionary Economics. 
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 Teruel, Mercedes i Quiroz, Paula (2020)  

«Does gender matter for innovative and non-innovative firms' 

growth? An empirical analysis of Chilean managers»                                                                                                        

Innovation and Development Journal. 
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 Segarra-Blasco, Agustí; Teruel, Mercedes i Cattaruzzo, Sebastiano 

(2020) 

«Innovation, productivity and learning induced by export across 

European manufacturing firms» 

Economics of Innovation and New Technology. 
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Diumenge 2 de febrer de 2020 

L'Indicador d'Economia (02/02/20). Entrevista a la Dra. Mercedes Teruel, 

directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial URV. El canvi 

de paradigma no ha de ser brusc per evitar un 'shock' productiu [Descarregar 

PDF] 

  

 ANNEX II. RECULL DE PREMSA DE L’ANY 2020 

https://es.calameo.com/read/00017471963c967cb1778
https://es.calameo.com/read/00017471963c967cb1778
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicaci%C3%B3/2020/2020.02.02%20%5BL'Indicador%20d'Economia%5D%20El%20canvi%20de%20paradigma%20no%20ha%20de%20ser%20brusc%20per%20evitar%20un%20shock%20productiu.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicaci%C3%B3/2020/2020.02.02%20%5BL'Indicador%20d'Economia%5D%20El%20canvi%20de%20paradigma%20no%20ha%20de%20ser%20brusc%20per%20evitar%20un%20shock%20productiu.pdf
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Diumenge 8 de març de 2020 

Diari de Tarragona (08/03/20). Presentació Informe de Conjuntura 4T de 

2019. Pendientes del coronavirus [Descarregar PDF]  

  

https://www.diaridetarragona.com/economia/Pendientes-del-coronavirus-20200309-0013.html
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicaci%C3%B3/2020/08.03.2020%20%5BDiari%20de%20Tarragona%5D%20Pendientes%20del%20coronavirus%20(Presentaci%C3%B3%20IC%204T%202019).pdf
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Dilluns 9 de març de 2020 

Reusdigital.cat (09/03/20). III Cicle de Cinema "Economia i Innovació" 

2020. Arriba a Reus el tercer cicle de cinema 'Economia i innovació' 

 

  

http://reusdigital.cat/noticies/reus/arriba-reus-el-tercer-cicle-de-cinema-economia-i-innovacio
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Dijous 21 de maig de 2020 

TarragonaDigital (21/05/20). Presentació Informe de Conjuntura 
Econòmica 1T 2020. La recuperació econòmica de Tarragona arribarà 
d'aquí a dos anys, segons les primeres previsions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/previsio-recuperacio-economica-coronavirus-tarragona
https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/previsio-recuperacio-economica-coronavirus-tarragona
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Dijous 21 de maig de 2020 

EbreDigital.cat (21/05/20). Presentació Informe de Conjuntura Econòmica 

1T 2020. L'economia de les Terres de l'Ebre no tornarà als nivells anteriors 

de la covid-19 fins d'aquí a dos anys 

 

  

https://ebredigital.cat/2020/05/21/leconomia-de-les-terres-de-lebre-no-tornara-als-nivells-anteriors-de-la-covid-19-fins-daqui-a-dos-anys/
https://ebredigital.cat/2020/05/21/leconomia-de-les-terres-de-lebre-no-tornara-als-nivells-anteriors-de-la-covid-19-fins-daqui-a-dos-anys/
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Dimecres 22 de maig de 2020 

Diari de Tarragona (22/05/20). Presentació Informe de Conjuntura 
Econòmica 1T 2020. La economía del Camp y l'Ebre volverá a los niveles 
anteriores de la Covid-19 dentro de dos años [Descarregar PDF] 

 

  

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/La-economia-del-Camp-y-lEbre-volvera-a-los-niveles-anteriores-de-la-Covid-19-dentro-de-dos-anos-20200521-0027.html
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/La-economia-del-Camp-y-lEbre-volvera-a-los-niveles-anteriores-de-la-Covid-19-dentro-de-dos-anos-20200521-0027.html
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?485-01-5riyaSudniXzscxAZAKE63Q-423-4824-0-16855635-1134-NA==
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Divendres 29 de maig de 2020 

Diari de Tarragona (29/05/20). Premi InnovaURV de TFG 2019. L'estudiant 
Sergi Molinos guanya el Premi InnovaURV 

  

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Lestudiant-Sergi-Molinos-guanya-el-Premi-InnovaURV--20200529-0026.html
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Lestudiant-Sergi-Molinos-guanya-el-Premi-InnovaURV--20200529-0026.html
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Divendres 31 de juliol de 2020 

Diari de Tarragona (31/07/20). Notícia en Portada. Los fondos buitre 
planean sobre los hoteles de la Costa Daurada  [Descarregar PDF] 

 
 

  

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Hoteles-de-Tarragona-son-objetivo-de-fondos-buitre-20200731-0027.html
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Hoteles-de-Tarragona-son-objetivo-de-fondos-buitre-20200731-0027.html
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicaci%C3%B3/2020/31.07.2020%20%5BDiari%20de%20Tarragona%5D%20Fondos%20Buitres.pdf
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Dimarts 1 de setembre de 2020 

Indicador d’Economia (01/09/20). Universitat. L’informe trimestral de les 
Cambres de Comerç de la demarcació preveu que la crisi econòmica arran 
de la Covid-19 s’allargarà fins al 2024. 

 

 

  

https://www.indicadordeeconomia.com/empreses/1774/l-informe-trimestral-de-les-cambres-de-comerc-de-la-demarcacio-preveu-que-la-crisi-economica-arran-de-la-covid-19-s-allargara-fins-al-2024
https://www.indicadordeeconomia.com/empreses/1774/l-informe-trimestral-de-les-cambres-de-comerc-de-la-demarcacio-preveu-que-la-crisi-economica-arran-de-la-covid-19-s-allargara-fins-al-2024
https://www.indicadordeeconomia.com/empreses/1774/l-informe-trimestral-de-les-cambres-de-comerc-de-la-demarcacio-preveu-que-la-crisi-economica-arran-de-la-covid-19-s-allargara-fins-al-2024
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Dimarts 1 de setembre de 2020 

Nació Digital (01/09/20). Economia. Un estudi de la URV apunta que si 
no es controla la Covid-19 es pot allargar la crisi fins el 2024. 

  

https://www.naciodigital.cat/noticia/207995/estudi/urv/apunta/si/no/es/controla/covid-19/es/pot/allargar/crisi/fins/2024
https://www.naciodigital.cat/noticia/207995/estudi/urv/apunta/si/no/es/controla/covid-19/es/pot/allargar/crisi/fins/2024
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Dimecres 2 de setembre de 2019 

Diari de Tarragona (02/09/20). Editorial. Tarragona, ante un escenario 
incierto. [Descarregar PDF] 

 

 

  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicaci%C3%B3/2020/02.09.2020%20%5BDiari%20de%20Tarragona%5D%20Tarragona%2C%20ante%20un%20escenario%20incierto.pdf
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Dimecres 2 de setembre de 2019 

Diari Més (02/09/20). Economia. La URV diu que amb un rebrot el 2021 
no hi haurà recuperació fins al 2024. [Descarregar PDF] 

  

https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2020/09/01/un_informe_urv_preveu_escenari_incert_una_situacio_conflictiva_economia_tarragonina_88318_1091.html
https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2020/09/01/un_informe_urv_preveu_escenari_incert_una_situacio_conflictiva_economia_tarragonina_88318_1091.html
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicació/2020/02.09.2020%20%5bDiari%20Més%20-%20Tarragona%5d%20La%20URV%20diu%20que%20amb%20un%20rebrot%20el%202021%20no%20hi%20haurà%20recuperació%20fins%20al%202024.pdf
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Diumenge 4 d’octubre de 2020 

Diari de Tarragona (04/10/20). Economía y Empresas. El presente de la 
automoción es digital. [Descarregar PDF] 

 

 

  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicació/2020/04.10.2020%20%5bDiari%20de%20Tarragona%5d%20El%20presente%20de%20la%20automoción%20es%20digital.pdf
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Dimarts 6 d’octubre de 2019 

Diari de Tarragona (06/10/20). Economía. La automoción abraza la 
Industria 4.0 

 

  

https://www.diaridetarragona.com/economia/La-automocion-abraza-la-Industria-4.0-20201005-0021.html
https://www.diaridetarragona.com/economia/La-automocion-abraza-la-Industria-4.0-20201005-0021.html
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Divendres 30 d’octubre de 2020 

Canal Reus TV (30/10/20). Economia. La Universitat Rovira i Virgili aposta 
per la mobilitat sostenible 

 

  

http://www.canalreustv.cat/noticies/la-universitat-rovira-i-virgili-aposta-la-mobilitat-sostenible
http://www.canalreustv.cat/noticies/la-universitat-rovira-i-virgili-aposta-la-mobilitat-sostenible
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Dimarts 3 de novembre de 2020 

Twitter Dow Tarragona: 
https://twitter.com/DowTarragona/status/1323581447228239872 
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Divendres 30 d’octubre de 2020 

AEQT (30/10/20). Portada. Dow participa en la jornada "La movilidad 
sostenible como factor de competitividad más allá del municipio" de la 
URV 

 

  

http://www.aeqtonline.com/dow-participa-la-jornada-la-movilidad-sostenible-factor-competitividad-mas-alla-del-municipio-la-urv/
http://www.aeqtonline.com/dow-participa-la-jornada-la-movilidad-sostenible-factor-competitividad-mas-alla-del-municipio-la-urv/
http://www.aeqtonline.com/dow-participa-la-jornada-la-movilidad-sostenible-factor-competitividad-mas-alla-del-municipio-la-urv/
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Dijous 26 de novembre de 2020 

Diari Més (26/11/20). Economia. Les Terres de l'Ebre i el Priorat resisteixen 
millor la crisi econòmica per la pandèmia 

 

 

 

 

 

  

https://www.diarimes.com/noticies/terres_l_ebre/2020/11/26/les_terres_ebre_priorat_resisteixen_millor_crisi_economica_per_pandemia_93258_3024.html?fbclid=IwAR02eKeg9nLUtBqzYINHG9DxMJtFZLsksOD-oXuVM4oDP21z8W_B8YySmI4
https://www.diarimes.com/noticies/terres_l_ebre/2020/11/26/les_terres_ebre_priorat_resisteixen_millor_crisi_economica_per_pandemia_93258_3024.html?fbclid=IwAR02eKeg9nLUtBqzYINHG9DxMJtFZLsksOD-oXuVM4oDP21z8W_B8YySmI4
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Dijous 26 de novembre de 2020 

Notícies TGN (27/11/20). Economia. L'economia catalana cau un -7,8% 
durant l'any de la pandèmia 

 

  

https://www.noticiestgn.cat/2020/11/26/leconomia-catalana-cau-un-78-durant-lany-de-la-pandemia/
https://www.noticiestgn.cat/2020/11/26/leconomia-catalana-cau-un-78-durant-lany-de-la-pandemia/
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Dijous 26 de novembre de 2020 

La Vanguardia (26/11/20). Tarragona. Los dos territorios de la provincia 
de Tarragona que resisten mejor la crisis económica por la covid-19 

 

  

https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20201126/49728799759/dos-zonas-provincia-tarragona-resisten-mejor-crisis-economica-covid-19-estudio-urv.html
https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20201126/49728799759/dos-zonas-provincia-tarragona-resisten-mejor-crisis-economica-covid-19-estudio-urv.html
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Divendres 27 de novembre de 2020 

El Vallenc (27/11/20). Actualitat. Darrer informe de conjuntura. Davallada 
de l’Activitat Productiva. [Descarregar PDF] 

 

  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicació/2020/27.11.2020%20%5bEl%20Vallenc%5d%20Davallada%20de%20l'activitat%20productiva.pdf
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APROVACIÓ DE LA MÈMORIA D’ACTIVITAT 2020 

 

 

 

Directora de la Càtedra per al 
Foment de la Innovació Empresarial URV 

 

 

 

 

Dra. Mercedes Teruel Carrizosa 
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D’ACTIVITAT 2020 
▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Reus, febrer de 2021 

MEMÒRIA 
 


