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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 2021 en el si de la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial. Les activitats programades al llarg de l’exercici  2021 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 2021 

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 forma 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, 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 segon trimestre de 2021 es va produir un relleu de tècniques de suport a la 

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

 Paula Olmos, tècnica de la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la 

Innovació Empresarial entrant al mes de gener i sortint al mes d’abril. 
 

 Aroa Ortiga, tècnica de la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la 

Innovació Empresarial entrant al mes d’abril. 

 

Equip col·laborador: 

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

innovació entre les empreses potencialment innovadores del territori. 

 Joaquim Margalef, doctor en economia i col·laborador en estudis de l’àmbit 

territorial. 

 Josep Alcoceba, gestor de projectes a la Universitat Rovira i Virgili. 

 Agustí Segarra, catedràtic d’Economia Aplicada a la Universitat Rovira i Virgili. 

 Joan Sansaloni, responsable de la Unitat de Propietat Industrial i Intel·lectual. 

Innovació i Transferència tecnològica ACCIÓ.  

 Josep Maria Orellana, doctor en Bioquímica per la Universitat de Barcelona 

 Consultor d’innovació oberta a l’agència SDLI. 

 J. Carlos Andrés, consultor a MKT, Innovation, Storytelling. Professor associat a 

ESCI-UPF. 

 Enric Barba, doctor en Enginyeria de Telecomunicació per la Universitat Politècnica 

de Catalunya. 
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III. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
 

Seguint les directrius del programa per a l’any 2021, 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. 
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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 “Una comparativa entre les empreses 

tecnològiques tarragonines, catalanes i espanyoles”. 

Objectiu: Estudi de casos de les noves tecnologies digitals, la Covid-19 i la 

transformació a la zona, Catalunya i Espanya. 
 

2. Realització i edició de l’estudi “La digitalització com a resposta davant la 

Covid-19: Estudi al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre”. 

Objectiu: Estudi de casos de digitalització entre empreses de diversos sectors del 

territori. 
 

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

Facultat d’Economia i Empresa de la URV. 

Objectiu: Divulgar coneixements en matèria d’innovació partint del món de 

l’audiovisual (presència de dos ponents) i la projecció de pel·lícules. 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES 

ACTIVITATS REALITZADES 

OBJECTIU 
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1.1. REALITZACIÓ I EDICIÓ DE L’ESTUDI “UNA COMPARATIVA ENTRE 
LES EMPRESES TECNOLÒGIQUES TARRAGONINES, CATALANES I 
ESPANYOLES”. 

Realitzat entre el febrer i el març de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.    Portada i contraportada de l’informe «Una comparativa entre les empreses tecnològiques tarragonines, 
catalanes i espanyoles» (Mercedes Teruel, Paula Martí, 2021) 

►   [PDF] Enllaç a l’informe «Una comparativa entre les empreses 
tecnològiques tarragonines, catalanes i espanyoles» (Mercedes 
Teruel, Paula Martí, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/WP%202021-1.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/WP%202021-1.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/WP%202021-1.pdf
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1.2. REALITZACIÓ I EDICIÓ DE L’ESTUDI “LA DIGITALITZACIÓ COM A 
RESPOSTA DAVANT LA COVID-19: ESTUDI AL CAMP DE 
TARRAGONA I A LES TERRES DE L’EBRE”. 

Realitzat entre el maig i el setembre de 2021 

FOTO.     Portada i contraportada de l’informe «La digitalització com a resposta davant la Covid-19: estudi al 
Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre» (Mercedes Teruel, Josep Alcoceba i Aroa Ortiga, 2021) 

►   [PDF] Enllaç a l’informe «La digitalització com a resposta davant la 
Covid-19: estudi al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre» 
(Mercedes Teruel, Josep Alcoceba i Aroa Ortiga, 2021) 

 

  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/La%20digitalitzaci%C3%B3%20com%20a%20resposta%20davant%20la%20Covid-19.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/La%20digitalitzaci%C3%B3%20com%20a%20resposta%20davant%20la%20Covid-19.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/La%20digitalitzaci%C3%B3%20com%20a%20resposta%20davant%20la%20Covid-19.pdf
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1.3. REALITZACIÓ DEL IV I V CICLE DE CINEMA “ECONOMIA I 
INNOVACIÓ” EN COL·LABORACIÓ AMB LA FACULTAT D’ECONOMIA 
I EMPRESA DE LA URV. 

 
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 Lorena Pagès i Tuixén Benet  
Dimarts 6 (enregistrament sense públic), dijous 8, divendres 9  i dilluns 12 
d’abril de 2021 (projecció de la gravació). 
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=JOX157CVlN0   

 “Digitalitzar el patrimoni cultural europeu” 
Sèrie de curs sobre digitalització del patrimoni cultural. 
Dilluns 19, dimarts 20, dijous 22 i divendres 23 d’abril. 
Aula Magna i online (Semipresencial). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JOX157CVlN0
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 “El Círculo” 
Pel·lícula que tracta l’ús de la tecnologia i la innovació. 
Dilluns 26, dimarts 27, dijous 29 i divendres 30 d’abril. 
Aula Magna i online (Semipresencial). 
 

Aquest any 2021 la Càtedra ha organitzat també el IV 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 Lorena Pagès i Tuixén Benet, director de fotografia i coreògrafa 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 6 d’abril, i retransmesa en diferit el dilluns 12 d’abril, foren 

Lorena Pagès i Tuixén Benet. 

 

La primera d’elles, la Lorena Pagès (Reus, 1992), és 

directora de fotografia graduada en Comunicació 

Audiovisual per la Universitat Rovira i Virgili.  

Al 2015 va marxar a Londres, on va començar la seva carrera 

treballant com assistenta de càmera durant 4 anys en 

cinema i televisió. Alguns dels títols destacats en els que ha 

participat son Taboo (FX), Trust (FX) o King Lear (BBC). El 

2019 va rodar la segona unitat a la pel·lícula The Good Liar 

(Warner Bros) amb Ian Mckellen i Hellen Mirren.  

A partir d’aquest moment es va dedicar a temps complet a la direcció de fotografia, 

treballant en anuncis, curtmetratges i videoclips. Els seus curtmetratges han estat 

projectats en nombrosos festivals, com el Clermont-Ferrand Film Festival, BFI Flare o 

FOTO.   Lorena Pagès. Cedida. 
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l’Aesthetica. Actualment resideix a Londres, es part del BFI X BAFTA Crew i acaba de 

signar amb l’agència de representació Echo. 

 

L’altre ponent, la Tuixén Benet (Barcelona, 1985) és una coreògrafa i directora de 

cinema de Barcelona que resideix a Los Angeles.  

Va ser guardonada per la seva Aportació Excepcional al Cinema de Dansa per 

Choreoscope 2020 i les seves pel·lícules de narrativa coreogràfica experimental han 

rebut nombroses seleccions i premis arreu del món en festivals com el Leeds 

International Film Festival, Dance Camera West, CineDans, Altanta Film Festival o 

BAFICI. Actualment, està acabant la post-producció del seu primer llargmetratge 

Clausura.  

Ha coreografiat nombrosos vídeo-clips i campanyes 

publicitàries en col·laboració amb artistes com Tame Impala, 

Javiera Mena, Battles, Polo&Pan, Juanes o Alaska, amb 

productores nacionals i internacionals, per les quals ha estat 

nominada en diverses ocasions als UK Music Video Awards i 

premiada a Le Club des Directeurs Artistiques. Benet és 

graduada en Coreografia i Tècniques d'Interpretació a 

l'Institut del Teatre de Barcelona i té un Màster d'Arts en 

Direcció de Cinema de la California Institute of the Arts. 

El cicle comptava amb una sessió on és projectaria els curtmetratges de la sèrie 

Digitalitzar el patrimoni cultural europeu en versió original subtitulada al castellà. 

Degut a la situació de pandèmia derivada de la COVID-19, aquesta dues sessions es van 

ser semipresencials.  
 

 

FOTO.   Ponència de Lorena Pagès i de la Tuixén Benet, en la primera sessió del IV Cicle de Cinema “Economia i Innovació”. Dimecres 
6 d’abril de 2021 (en streaming). 

FOTO.   Tuixén Benet. Cedida. 
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V CICLE DE CINEMA “ECONOMIA I INNOVACIÓ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ponència del Cicle 
A càrrec de Júlia Parés i Juan Sebastián Vásquez 
Dimecres 3 de novembre de 2021 (presencial)  
Enllaç: https://youtu.be/rGu2KO-5vo8 

“Les costureres en contra de la Ford: una vaga per la igualtat salarial” 
Sèrie de curts sobre les lluites socials angleses a Arte.tv. 
Dimecres 10 de novembre. 
Aula Magna. 
Enllaç: https://youtu.be/sZsRi9vZxBQ  
 
“5G avantatges i riscos de la xarxa mòbil” 
Sèrie de curts sobre el poble alemany de Brenschede, on els habitats han de 
pujar a un turó per trucar per telèfon o tenir dades mòbils a Arte.tv. 
Dimecres 10 de novembre. 
Aula Magna. 
Enllaç: https://youtu.be/ULGygIR_3_s  

https://youtu.be/sZsRi9vZxBQ
https://youtu.be/ULGygIR_3_s
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“Figuras ocultas” 
Pel·lícula que narra la història de tres brillants dones científiques 
afroamericanes que van treballar en la NASA al començament dels anys 
seixanta. 
Dimecres 17 de novembre de 2021. 
Aula Magna. 

 

A la segona meitat de l’any, la Càtedra ha realitzat també el V Cicle de Cinema 

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

 

Així doncs, aquest cicle, s’ha emprès amb una ponència inicial a càrrec de Júlia Parés i 

Juan Sebastián Vásquez respectivament i dos sessions on s’han reproduït els curts 

d’Arte titulats “Les costureres en contra de la Ford: una vaga per la igualtat salarial” 

i “5G avantatges i riscos de la xarxa mòbil”. Totes aquestes sessions s’han realitzat 

en format presencial. 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 dimecres 3 de novembre, i retransmesa en diferit el mateix dimecres 3 de 

novembre en una sessió de tarda. 

 

La primera ponent, la Júlia Parés, és una jove guionista i 

productora de pel·lícules de ficció i documentals. Graduada 

en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu 

Fabra (2018), treballa a Alba Sotorra SL. Participa en 

projectes relacionats amb conflictes polítics, socials i 

humans de l'actualitat amb perspectiva de gènere. 

 

És coescriptora i ajudant de direcció del llargmetratge “El 

retorn: la vida després de l’ISIS” (2021), dirigit per Alba 

Sotorra. També és una de les principals creadores i productores del curtmetratge “Les 

altres coses que ens separen” (2021), dirigit per Elena Ballvé i Àlex Gantzer.  

 

Actualment està cursant un postgrau en Traducció Literària per la Barcelona School of 

Management. 

FOTO.   Júlia Parés. Cedida. 
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L’altre ponent, el Juan Sebastián Vásquez, va començar la seva 

carrera audiovisual al departament de postproducció i 

creativitat de HBO Latin America, i des de llavors ha treballat 

com a Director de Fotografia. Entre els seus projectes 

destaquen:  

- Callback (Premis Millor Pel·lícula Festival de Màlaga 2016, DoP)  

- Breakfast (Cannes Short Film Corner 2018, Director & DoP)  

- El Practicant (Netflix 2020)  

 

En el seu pròxim projecte, Upon Entry, participa a més com a coguionista rebent el 

Premi a Desenvolupament de Guió Mitjana Creative Europe 2019, Premi a 

Desenvolupament de Guió, País Basc 2019, Premi a Desenvolupament de Guió ICEC 

2019, Jurat de Sitges 2020 en la secció Noves Visions. 

 

El cicle comptava amb dues sessions on es van projectar els curts d’Arte  Les costureres 

en contra de la Ford: una vaga per la igualtat salarial  i 5G avantatges i riscos de la 

xarxa mòbil, tots dos en versió original subtitulada al castellà. Aquestes dues sessions 

es van dur a terme en format presencial.  

 

FOTO.   Ponència de la Júlia Parés i el Juan Sebastián Vásquez, a la primera sessió del V Cicle de Cinema “Economia i Innovació”. 
Dimecres 3 de novembre de 2021. 

 

FOTO.   Juan Sebastián Vásquez. 
Cedida. 
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1.4. REALITZACIÓ I EDICIÓ DEL RESUM DE LA JORNADA “HIDROGEN I 
MOBILITAT A LA CATALUNYA SUD” 

Realitzat a l’octubre de 2021. 

 

FOTO.  Portada del resum de la jornada «Hidrogen i mobilitat a la Catalunya Sud» (Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial, 2021) 

►   [PDF] Enllaç al resum de la jornada «Hidrogen i mobilitat a la Catalunya Sud» 
(Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial, 2021) 

 

 
  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/Resum%20Jornada%20Hidrogen%20i%20Mobilitat.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Transferencia/Resum%20Jornada%20Hidrogen%20i%20Mobilitat.pdf


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2021 

 
18 / 78 

 

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. 

 

 
 

 Presentació del guanyador del III Premi InnovaURV per TFGs per a fomentar els 

treballs sobre recerca, innovació i transferència tecnològica a les comarques 

tarragonines. 

Objectiu: Fomentar l’estudi en matèria d’innovació entre futurs titulats, tot donant 

rellevància a aportacions territorials. 
 

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

treballs sobre recerca, innovació i transferència tecnològica a les comarques 

tarragonines. 

Objectiu: Fomentar l’estudi en matèria d’innovació entre futurs titulats, tot donant 

rellevància a aportacions territorials. 
 

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

sobre recerca, innovació i transferència tecnològica. 

Objectiu: Fomentar l’estudi entre joves doctorands en matèria d’innovació. 
 

 Realització de seminaris / workshops / jornades destinats a la difusió de la recerca 

en matèria d’innovació en col·laboració amb el Departament d’Economia. 

Objectiu: Disseminar coneixement en matèria d’avenços de coneixement. 
 

 Realització de working papers i articles científics sobre les activitats d’R+D i 

innovació. 

Objectiu: Realitzar working papers i articles científics entre els membres 

col·laboradors. 

ACTIVITATS PREVISTES 

OBJECTIU 
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2.1. PRESENTACIÓ DELS GUANYADORS DEL III PREMI INNOVAURV 
PER TFGS 

 

El III Premi InnovaURV es va atorgar a dos participants. El primer, Amadeu 

Llaurador, graduat en Enginyeria Mecànica al Campus Sescelades (Tarragona) de 

la URV, amb el seu treball titulat “Màquina per la recol·lecció d’avellanes”. 

 

Vídeo de la Presentació: https://youtu.be/c4rTxl5DKoA  

 
  

FOTO.   Presentació del guanyador del III Premi InnovaURV de TFGs, Amadeu Llaurador, realitzat en format virtual (sessió 
enregistrada i posteriorment disponible al canal de YouTube de la Càtedra. 

 

La segona guanyadora va estar la Núria Mansergas, estudiant del grau de 

Pedagogia a la URV, amb el seu treball titulat “La cura emocional dels 

professionals que treballen amb joves en risc d'exclusió social”. 

 

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

 

FOTO.   Presentació del guanyador del III Premi InnovaURV de TFGs, Núria Mansergas, realitzat en format virtual (sessió 
enregistrada i posteriorment disponible al canal de YouTube de la Càtedra. 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

https://youtu.be/c4rTxl5DKoA
https://www.youtube.com/watch?v=GiYNeDAvmio
https://www.youtube.com/watch?v=GiYNeDAvmio
https://youtu.be/GiYNeDAvmio
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Degut a la situació de pandèmia del COVID-19, no es van poder realitzar de forma 

presencial els lliuraments dels premis. Les presentacions dels treballs a càrrec 

d’Amadeu Llaurador i Núria Mansergas es van realitzar de forma virtual (sessions 

enregistrades i posteriorment disponibles al canal de YouTube de la Càtedra). 

 

2.2. CONVOCATÒRIA I OTORGAMENT DEL IV 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 2020-2021. 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 “Creació 

d’un sistema expert per al diagnòstic d’intoleràncies alimentàries” un estudi 

desenvolupat per l’estudiant Cristina Llort del Grau d’Enginyeria Informàtica  a l’ETSE 

del Campus Sescelades i el treball titulat “Design of a pilot plant for the reclamation 
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of industrial wastewater with minimum liquid discharge” un estudi desenvolupat 

per l’estudiant Alba Zurita del Grau de Enginyeria Química a l’ETSE. 

 

Durant el primer trimestre de 2022 es durà a terme un acte de presentació del TFG.  

 

2.3. 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 Julia Mazzei, 

de l’Scuola Superiore Sant’ Anna (Itàlia) pel treball “Patent Opposition and 

Technology Entry”. 
 

 

FOTO.  Portada del treball premiat « Patent Opposition and Technology Entry »  (Julia Mazzei, 2021) traduït de 
l’anglès al català 

►   [PDF] Enllaç al treball « Patent Opposition and Technology Entry » 

 

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Agenda/2021/Julia%20Mazzei%20def.pdf
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FOTO.                                 Certificat d’entrega del Premi a la Julia Mazzei, al Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE). 

 

2.4. WORKSHOP ON INDUSTRIAL AND PUBLIC ECONOMICS EN 
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’ECONOMIA 

 
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 4 i 5 de febrer de 2021, va comptar amb  

la participació d’un total de 22 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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FOTO.                                 Programa del Workshop on Industrial and Public Economics (WIPE). 

 

2.5. 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, Alex; Domnick, Clemens; Flachenecker, Florian; Harasztosi, 

Peter; Janiri, Mario Lorenzo; Pál, Rozália i Teruel, Mercedes (2021): 

«Do capacity constraints trigger high growth for enterprises?»  
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Small Business Economics. 

 Teruel, Mercedes, Coad, A., Domnick, C., Flachenecker, F., 

Harasztosi, P., Janiri, M.L. i Pal, R. (2021): «The birth of new HGEs: 

internationalization through new digital technologies»   

The Journal of Technology Transfer. 
 

 Albiol, Judit, Díaz-Serrano, Luís i Teruel, Mercedes (2021): «The 

Transition to Self-Employment and Perceived Skill-Mismatches: 

Panel Data Evidence from Eleven EU Countries» 

Social Indicators Research. 

 Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí (2021): «Gender, occupational 

diversity of R&D teams and patents generation: an application to 

Spanish firms» 

R&D Management. 

 Segarra, Agustí; Teruel, Mercedes i Cattaruzzo, Sebastiano (2021): 

«The economic reaction to non-pharmaceutical interventions 

during Covid-19» 

Economic Analysis and Policy 
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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 VIII Curs de Gestió de la Innovació de la Càtedra per al Foment de la 

Innovació Empresarial URV. 

Objectiu: Formar en matèria d’innovació passant per diferents fases: canvis 

sectorials, fonts de finançament, desgravacions fiscals, certificacions i habilitats 

directives. 
 

 Innovation Talks de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial URV. 

Objectiu: Formar en matèria d’innovació a partir de ponències d’emprenedors. 
 

 Foment del Màster d’Emprenedoria i Innovació de la URV. 

 

 

 

  

ACTIVITATS PREVISTES 

OBJECTIU 



MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2021 

 
26 / 78 

 

 
 

 

3.1. VIII EDICIÓ DEL CURS DE GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 
 

2, 11, 19, 26 i 29 de novembre 2021 
 

 Aula 2.3 de la Facultat d’Economia i Empresa URV, Reus 

 

FOTO.                                 Cartell de promoció de la VIII edició del Curs de Gestió de la 
Innovació, 2021. 

Com amb l’anterior edició, en aquesta vuitena 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 de 2021. 

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                                     

Dimarts 2 de novembre de 2021 

a càrrec d’Agustí Segarra (URV)  
 

 

FOTO.   Agustí Segarra a la 1a Sessió. 
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2a Sessió: Innova tecnològicament amb menys risc. Vigilar l’entorn 

Dijous 11 de novembre de 2021 

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

 

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

 

 

 

3a Sessió: Estratègia d’Innovació. Com superar l’era post-Covid-19 

Divendres 19 de novembre de 2021 

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

 

FOTO.   Intervenció de Pep Orellana a la 3a Sessió. 
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4a Sessió: Reptes, preguntes i certeses sobre Innovació. Com serà (la nostra vida) 

al 2025? 

Divendres 26 de novembre de 2021 

a càrrec de J.Carlos Andrés (MKT i professor associat a ESCI-UPF) 

 

 

FOTO.   Intervenció de J. Carlos Andrés a la 4a Sessió. 

 

 

 

5a Sessió: Com implantar un programa d’innovació a tota l’empresa 

Dilluns 29 de novembre de 2021 

a càrrec d’Enric Barba (Doctor en Enginyeria de Telecomunicacions - UPC) 

 
 
FOTO.   Intervenció d’Enric Barba a la 5a Sessió. 
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3.2. INNOVATION TALKS 
 

26 d’octubre i 14 de desembre 
 

Aula 2.3 de la Facultat d’Economia i Empresa URV, Reus 
 

Aquesta és una nova activitat incorporada aquest any. Consisteix en una sèrie de 

ponències d’emprenedors, empresaris i treballadors en matèria d’innovació. Aquests 

ponents, comparteixen les seves experiències laborals, acadèmiques i personals, que 

els han portat a innovar a les seves empreses. 

Aquesta activitat, està incorporada al Màster d’Emprenedoria i Innovació, però permet 

la participació i assistència d’estudiants, personal docent i persones externes a l’àmbit 

acadèmic. 

El format d’Innovation Talks és semipresencial. Els ponents presenten a través de 

Microsoft Teams i els assistents no matriculats al Màster d’Emprenedoria visualitzen la 

sessió de forma online. Els estudiants, en canvi, veuen la presentació des de l’Aula 2.3 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sessions 
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1a Sessió: Per què la transformació digital té més a veure amb les persones que 
amb la tecnologia? 

Dimarts 26 d’octubre de 2021 
A càrrec de Manuel Gros (CEO a Flokzu Cloud BPM & INTEGRADOC BPM Suite) 

 

FOTO.                                 Cartell de promoció de la primera sessió d’Innovation Talks, 2021. 

 

Vídeo de la presentació: https://youtu.be/hEV3-o1p0fo  

 

FOTO.                                 Presentació de la primera sessió d’Innovation Talks, 2021 (Manuel Gros). 

 

 

https://youtu.be/hEV3-o1p0fo
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2a Sessió: La creativitat com a motor per canviar els esquemes   
 

Dimarts 14 de desembre de 2021 
A càrrec de Mireia Giró (Founder & CEO a Viagedia) 

 

FOTO.                                 Cartell de promoció de la segona sessió d’Innovation Talks, 2021. 

 

 

FOTO.                                 Presentació de la segona sessió d’Innovation Talks, 2021 (Mireia Giró). 
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3.3. FOMENT DEL MÀSTER EN EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ DE LA URV 

Realitzada el primer trimestre de 2021 
 
 

La docència, direcció i organització del setè 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:  

a) Respecte del vessant professional, fomenta l'aprenentatge de les tècniques de 

gestió de projectes i la planificació estratègica en contextos innovadors 

b) 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. 

 

Assignatures obligatòries 
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• 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 (9 ECTS) 

 

Des de la Càtedra, s’ha estat col·laborant en la seva promoció a partir de l’experiència 

aportada per part de la directora i altres col·laborador com el professor Xavier Càmara 

qui han impartit docència de forma reglada.  
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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. 

Objectiu: Realització de documents d’anàlisi d’indicadors socioeconòmics del 

territori amb valoració d’expert. 
 

 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. 

Objectiu: Presentació dels resultats i complement amb la visió empresarial oferta 

per les Cambres de Comerç i Indústria, i empresaris del territori. 
 

 Realització i edició de l’informe “Una comparativa entre les empreses 

tecnològiques tarragonines, catalanes i espanyoles”. 

Objectiu:  Comparar el nivell d’innovació tecnològica d’empreses del territori, 

catalanes i espanyoles. 
 

 Realització i edició de l’informe “La digitalització com a resposta davant la Covid-

19: estudi al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre”. 

Objectiu: Analitzar el nivell de digitalització adquirit per part d’empreses del 

territori durant la crisi 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 del Dr. Joaquim Margalef. 

Realitzats entre el gener i el desembre de 2021 

 
INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DEL 4t TRIMESTRE DE 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO.   Portada i contraportada de l’Informe de Conjuntura Econòmica 4T 2020» (Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial URV, 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS REALITZADES 
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INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DEL 1r TRIMESTRE DE 2021  

FOTO.     Portada i contraportada de l’Informe de Conjuntura Econòmica 1T 2021» (Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial URV, 2021) 

  



MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2021 

 
38 / 78 

 

 
INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DEL 2n TRIMESTRE DE 2021 

FOTO.     Portada i contraportada de l’Informe de Conjuntura Econòmica 2T 2021» (Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial URV, 2021) 
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INFORME DE CONJUNTURA ECONÒMICA DEL 3r TRIMESTRE DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.     Portada i contraportada de l’Informe de Conjuntura Econòmica 3T 2021» (Càtedra per al Foment de la Innovació 
Empresarial URV, 2021) 
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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 del Dr. Joaquim Margalef. 

 
PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE CONJUNTURA DEL 4t TRIMESTRE DE 2020 

 
Dijous 4 de març de 2021 
 

Cambra de Comerç i Indústria de Tarragona 
 

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

 

 
FOTO.     Presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica 4T 
2020, a la Cambra de Comerç i Indústria de Tarragona. 

 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE CONJUNTURA DEL 1r TRIMESTRE DE 2021 
 

Dimecres 19 de maig de 2021 
 

 Cambra de Comerç i Indústria de Reus. 
 

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

 
FOTO.     Presentació telemàtica de l’Informe de Conjuntura Econòmica 1T 2021. 

https://bit.ly/3DlKlBV
https://bit.ly/3EkNWBj
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PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE CONJUNTURA DEL 2n TRIMESTRE DE 2021 

Dimarts 7 de setembre de 2021 
 

 Cambra de Comerç i Indústria de Tortosa. 
 

YouTube: https://bit.ly/3rByu0a 
 

 
FOTO.     Presentació telemàtica de l’Informe de Conjuntura Econòmica 2T 2021. 

 

 
 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME DE CONJUNTURA DEL 3r TRIMESTRE DE 2021 

Dimecres 24 de novembre de 2021 
 

 Cambra de Comerç i Indústria de Valls.  
 

YouTube: https://bit.ly/2ZOjuAA 

 
FOTO.     Presentació de l’Informe de Conjuntura Econòmica 3T 2021, a la Cambra de Comerç i Indústria de Valls de forma 
telemàtica. 

 
 

 

https://bit.ly/3rByu0a
https://bit.ly/2ZOjuAA
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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. 

Objectiu: Conèixer casos d’empreses que han innovat i fer-ne la difusió per xarxes. 
 

 Organització o coorganització de jornades. 

Objectiu: Organitzar o coorganitzar jornades amb empreses i associacions en 

matèria d’innovació.  
 

1. Presentació de l’estudi realitzat per Amadeu Llaurador. 
 

2. Presentació de l’estudi realitzat per Núria Mansergas. 
 

3. Jornada “Bioeconomia: una necessitat i oportunitat per al territori”. Acte 

coorganitzat amb la Càtedra d’Emprenedoria URV. 
 

4. Jornada “Digitalització com a resposta davant la Covid-19”. Acte 

coorganitzat amb la Càtedra d’Emprenedoria URV. 
 

5. Jornada “Hidrogen i mobilitat”. Acte organitzat per la càtedra per al foment de 

la innovació empresarial. 
 

 Assessorament en el desenvolupament d’innovacions: 
 

1. Participació en la xarxa d’agents SOMINNPORT. 

La Càtedra és un agent en suport de l’assessorament de la innovació. 
 

 

ACTIVITATS PREVISTES 

OBJECTIU 
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2. Participació en la xarxa GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit 

Students’ Survey). 

 

 

 

5.1. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI REALITZAT PER AMADEU 
LLAURADOR 

 
   16 de març de 2021 
 

 Online 
 

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

duta a terme per Amadeu Llaurador, graduat en Enginyeria Mecànica al Campus 

Sescelades (Tarragona) de la URV i guanyador del III Premi InnovaURV, amb el seu 

treball titulat “Màquina per la recol·lecció d’avellanes” 
 

Vídeo de la Presentació: https://youtu.be/c4rTxl5DKoA  
 

  

FOTO.   Presentació del guanyador del III Premi InnovaURV de TFGs, Amadeu Llaurador, realitzat en 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). 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

https://youtu.be/c4rTxl5DKoA
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5.2. PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI REALITZAT PER NÚRIA MANSERGAS 

         16 de març de 2021 

  Online 
 

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

duta a terme per Núria Mansergas, estudiant del grau de Pedagogia a la URV i 

guanyadora del III Premi InnovaURV, amb el seu treball titulat “La cura emocional 

dels professionals que treballen amb joves en risc d'exclusió social”. 

 

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

 
 

FOTO.   Presentació del guanyador del III Premi InnovaURV de TFGs, Núria Mansergas, realitzat en 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://www.youtube.com/watch?v=GiYNeDAvmio
https://www.youtube.com/watch?v=GiYNeDAvmio
https://youtu.be/GiYNeDAvmio
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5.3. COORGANITZACIÓ DE LA JORNADA “BIOECONOMIA: UNA 
NECESSITAT I OPORTUNITAT PER AL TERRITORI” 

 

    14 de juliol de 2021 
 

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

 
FOTO.     Cartell i programa de la Jornada “Bioeconomia: una necessitat i oportunitat per al territori”. 

 

 
FOTO.     Jornada “Bioeconomia: una necessitat i oportunitat per al territori”, 2021. 
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Aquesta jornada en col·laboració amb la Càtedra d’Emprenedoria URV i la Fundació URV 

va presentar les oportunitats i necessitats que ofereix la bioeconomia a les empreses 

de la zona. Diverses empreses  i emprenedors van reflexionar sobre el seu potencial a 

curt i llarg termini. 

L’acte va ser en format híbrid, amb presentacions online i presencials. Es va emetre via  

streaming, amb un total de 80 participants (21 presencials i 59 virtuals).  

La jornada va comptar amb la participació d’Iberinsect, Itinere i també amb el suport de 

la Diputació de Tarragona. 
 

5.4. COORGANITZACIÓ DE LA JORNADA “DIGITALITZACIÓ COM A 
RESPOSTA DAVANT LA COVID-19” 

   Dijous 30 de setembre de 2021 

 Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO.     Cartell/programa de la Jornada “Digitalització com a resposta davant la Covid-19”. 
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La jornada Digitalització com a resposta davant la Covid-19 es va celebrar el 30 de 

setembre de 2021 a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 

Rovira i Virgili (URV). Va estar coorganitzada per la càtedra per al Foment de la 

Innovació Empresarial, la càtedra d’Emprenedoria de la URV, la Fundació URV i el Grupo 

Castilla. També es va comptar amb el suport de la Diputació de Tarragona. 

La jornada va comptar amb la participació d’empreses del sector terciari, ja sigui com a 

proveïdors d’altres empreses o de serveis a la ciutadania. Les empreses que van 

participar a la jornada van estar Hife, Royal Tarraco, Kriskadecor, SEO Alive, Virtuam 

360º, Product Hackers, IVL Consulting, Grupo Crisolar, Schwartz-Hautmont. 

Aquesta jornada 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 80 

participants (21 presencials i 59 virtuals).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO.     Imatges de la Jornada “Digitalització com a resposta davant la Covid-19”. 
 

En aquesta sessió s’ha pretès entendre no només la transformació digital de l’empresa, 

sinó la capacitat de la ciutadania per adaptar-se a aquests canvis i absorbir-los, tant 

des del principi, quan no hi havia alternativa a l’escull, com en els mesos posteriors. 

Enllaç a les gravacions:  

 Benvinguda.  
https://bit.ly/3pvzFvD 
 

 Taula 1. Instruments per a la digitalització.  
https://bit.ly/3Dwcd6p 

https://bit.ly/3pvzFvD
https://bit.ly/3Dwcd6p


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2021 

 
48 / 78 

 

 
 Taula 2. Estudi al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. 

https://bit.ly/3ovuHjd 
 

 Taula 3. Com han afrontat  el repte les grans empreses. 
https://bit.ly/3xZFncS 
 
 

5.5. ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA “HIDROGEN I MOBILITAT A LA 
CATALUNYA SUD” 

Dimecres 27 d’octubre de 2021 

                       Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO.     Cartell/programa de la Jornada “Hidrogen i mobilitat a la Catalunya Sud. 

https://bit.ly/3ovuHjd
https://bit.ly/3xZFncS
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La jornada 'Hidrogen i mobilitat a la Catalunya Sud' celebrada el 27 d’octubre de 2021 

a l'Aula Magna de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili 

(URV) i va estar retransmesa en streaming per tal de facilitar la participació telemàtica. 

La jornada va estar un èxit de participació tan física, com per streaming amb un total de 

149 assistents (54 presencialment i 95 de forma virtual). 

Aquest acte va ser organitzat per la Càtedra Innovació i Empresa de la URV, la Facultat 

d’Economia i Empresa i la Vall de l’Hidrogen de Catalunya, amb el suport de la Diputació 

de Tarragona, ha servit per comprovar que els projectes al voltant de l’Hidrogen van 

prenent forma, especialment en el sector privat. També es posa en relleu el rol de la 

recerca i la innovació per tal d’assolir una transició energètica justa amb la creació de 

nous llocs de treball de qualitat. 

La jornada va comptar amb la participació d’empreses de diversos sectors, com són els 

del gas, petroquímic, automobilístic, enginyer i construcció. Això va permetre posar de 

manifest la transversalitat en l’aplicabilitat i assoliment dels beneficis associats a 

l’Hidrogen verd, aquest vector energètic clau. 

La primera taula, titulada L’Hidrogen verd, vector energètic per a la mobilitat 

descarbonitzada, s’hi van tractar els projectes a gran escala, les tecnologies 

associades i l’impuls de la cadena de valor de l’Hidrogen, sobretot pel que fa a la 

distribució i la mobilitat sostenible. Repsol, Enagas, Messer Ibérica de Gases, van estar 

les empreses participants en aquesta taula. 

A la segona taula rodona, amb títol de Mobilitat basada en Hidrogen verd. Una 

demanda creixent es posa èmfasis en el lideratge de Tarragona en la transició cap a 

una mobilitat urbana basada en l’hidrogen. Es tracten temes com l’accés a la mobilitat 

sostenible, els nous vehicles basats en l’hidrogen i els reptes del seu desenvolupament. 

Technip Iberia, Empresa Municipal de Transports, QEV Technologies, Tecnovelero i 

Idiada van estar les empreses participants en la segona taula. 
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L’acte va finalitzar amb un debat final i les conclusions d’una jornada en valor a la nova 

era de l‘hidrogen i el paper del sud del país en el seu impuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO.     Imatges de la Jornada sobre la Hidrogen i Mobilitat a la Catalunya Sud. 
 

Enllaç a les gravacions:  

 Benvinguda.  
https://bit.ly/3dpQhz8 
 

 Introducció.  
https://bit.ly/338diVu 
 

 Taula 1. L’hidrogen Verd, vector energètic clau per la mobilitat 
descarbonitzada. 
https://bit.ly/3lH4PyQ 
 

 Taula 2. Mobilitat basada en Hidrogen Verd. Una demanda creixent. 
https://bit.ly/3y1BNii 

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3dpQhz8
https://bit.ly/338diVu
https://bit.ly/3lH4PyQ
https://bit.ly/3y1BNii
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5.6. ASSESSORAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT D’INNOVACIONS 

► Assistència a les reunions de SOMINNPORT. 
 

SOMINNPORT, consisteix en ell 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 31 agents de l’ecosistema d’innovació del Port 

de Tarragona integrat, entre agents públics i agents privats.  

Durant les sessions que es van dur a terme durant l’any 2021 (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.  

 

 

FOTO.     Logotip de SOMINNPORT: L’ecosistema d’Innovació del Port de Tarragona. 
 

 
5.7. PARTICIPACIÓ EN LA XARXA GUESSS (GLOBAL UNIVERSITY 

ENTREPRENEURIAL SPIRIT STUDENTS’ SURVEY). 

► Difusió d’enquestes GUESSS. 

► Elaboració d’un informe a partir dels resultats de l’enquesta GUESSS. 

Des de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial es va fer difusió de 

l’enquesta a tota la comunitat universitària de l’enquesta elaborada per GUESS. Al mes 

de novembre es va iniciar l’elaboració de l’anàlisi de les dades i elaboració de l’informe 

a partir de les 1441 respostes dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.  

 
FOTO.     Logotip de GUESSS: Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey. 
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IV. ANNEXOS 

 

 

 
 Teruel, Mercedes i Segarra, Agustí (2021) 

«Gender, occupational diversity of R&D teams and patents generation: an 

application to Spanish firms » 

R&D Management  

 

 ANNEX I. ARTICLES CIENTÍFICS PUBLICATS AL 2019 
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 Albiol, Judit, Díaz-Serrano, Lluís i Teruel, Mercedes (2021)                                  

«The Transition to Self-Employment and Perceived Skill-Mismatches: Panel 

Data Evidence from Eleven EU Countries»                                                                                                                    

Social Indicators Research 
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 Teruel, Mercedes, Coad, A., Domnick, C., Flachenecker, F., Harasztosi, P., 

Janiri, M.L. i Pal, R. (2021)  

«The birth of new HGEs: internationalization through new digital 

technologies» 

The Journal of Technology Transfer. 
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 Coad, Alex; Domnick, Clemens; Flachenecker, Florian; Harasztosi, Peter; 

Janiri, Mario Lorenzo; Pál, Rozáloa i Teruel Mercedes (2021) 

«Do capacity constraints trigger high growth for enterprises?» 

Small Business Economics 
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 Segarra, Agustí; Teruel, Mercedes i Cattaruzzo, Sebastiano (2021): «The 

economic reaction to non-pharmaceutical interventions during Covid-19» 

Economic Analysis and Policy 
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Diumenge 7 de març de 2021 

InfoCamp de Tarragona (07/03/21). Economia i negocis.   L'Informe de Conjuntura 
Econòmica del 4rt Trimestre del 2020 constata la caiguda de la capacitat productiva a la 
demarcació 

  

 ANNEX II. RECULL DE PREMSA DE L’ANY 2021 

https://infocamp.cat/arxiu-seccio-economia/item/45465-l-informe-de-conjuntura-economica-del-4rt-trimestre-del-2020-constata-la-caiguda-de-la-capacitat-productiva-a-la-demarcacio
https://infocamp.cat/arxiu-seccio-economia/item/45465-l-informe-de-conjuntura-economica-del-4rt-trimestre-del-2020-constata-la-caiguda-de-la-capacitat-productiva-a-la-demarcacio
https://infocamp.cat/arxiu-seccio-economia/item/45465-l-informe-de-conjuntura-economica-del-4rt-trimestre-del-2020-constata-la-caiguda-de-la-capacitat-productiva-a-la-demarcacio
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Dilluns 8 de març de 2021 

Indicador d’Economia (08/03/21). Conjuntura.  La URV preveu que el PIB de 
Tarragona serà inferior al de la resta de Catalunya i l'estat. 

  

https://www.indicadordeeconomia.com/actualitat/2106/la-urv-preveu-que-el-pib-de-tarragona-sera-inferior-al-de-la-resta-de-catalunya-i-l-estat
https://www.indicadordeeconomia.com/actualitat/2106/la-urv-preveu-que-el-pib-de-tarragona-sera-inferior-al-de-la-resta-de-catalunya-i-l-estat
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Dimecres 10 de març de 2021 

Diari Més (10/03/21). Camp de Tarragona. El PIB de 2020 es reduirà més a 
Tarragona i l'Ebre que al conjunt del país i l'Estat.  
 

  

https://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2021/03/08/el_pib_2020_reduira_mes_tarragona_ebre_que_conjunt_del_pais_estat_99644_1093.html
https://www.diarimes.com/noticies/camp_tarragona/2021/03/08/el_pib_2020_reduira_mes_tarragona_ebre_que_conjunt_del_pais_estat_99644_1093.html
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Dimecres 17 de març de 2021 

TV3 (17/03/2021). Telenotícies Comarques.  La recuperació econòmica de la 
demarcació de Tarragona, per al 2022, segons un informe de la URV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-recuperacio-economica-de-la-demarcacio-de-tarragona-per-al-2022-segons-un-informe-de-la-urv/video/6089902/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/la-recuperacio-economica-de-la-demarcacio-de-tarragona-per-al-2022-segons-un-informe-de-la-urv/video/6089902/


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2021 

 
61 / 78 

 

Dijous 18 de març de 2021 

Cadena SER (18/03/2021). Economia.  “A finals de 2022 tornarem al PIB de 2019” 

 

  

https://cadenaser.com/emisora/2021/03/18/ser_tarragona/1616071537_280320.html
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Divendres 30 d’abril de 2021 

Canal Reus Tv (30/04/2021). Economia.  “Com la pandèmia ha afectat els drets 
laborals dels treballadors” 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ARfYEapuxw8
https://www.youtube.com/watch?v=ARfYEapuxw8


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2021 

 
63 / 78 

 

Dimecres 19 de maig de 2021 

Canal Reus TV (19/05/2021). Economia.  “La Cambra apunta a una certa 
millora de l'activitat arran de la vacunació” 

  

  

http://www.canalreustv.cat/noticies/la-cambra-apunta-una-certa-millora-lactivitat-arran-la-vacunacio
http://www.canalreustv.cat/noticies/la-cambra-apunta-una-certa-millora-lactivitat-arran-la-vacunacio
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Dijous 20 de maig de 2021 

Reus Digital (20/05/2021). Activitat econòmica.  "L'Informe de Conjuntura 
Econòmica del Camp i l'Ebre del primer trimestre apunta a una «certa millora» 
de l'activitat" 

 
 

https://www.reusdigital.cat/noticia/84654/informe-conjuntura-economica-camp-ebre-primer-trimestre-apunta-certa-millora-activitat
https://www.reusdigital.cat/noticia/84654/informe-conjuntura-economica-camp-ebre-primer-trimestre-apunta-certa-millora-activitat
https://www.reusdigital.cat/noticia/84654/informe-conjuntura-economica-camp-ebre-primer-trimestre-apunta-certa-millora-activitat
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Diumenge 04 de juliol de 2021 

Diari de Tarragona (04/07/2021). Economia i empresa.  “La innovació 
s’estanca a Catalunya” 

 

 

  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicaci%C3%B3/2021/La%20innovaci%C3%B3n%20se%20estanca%20en%20Catalu%C3%B1a.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Mitjans%20de%20Comunicaci%C3%B3/2021/La%20innovaci%C3%B3n%20se%20estanca%20en%20Catalu%C3%B1a.pdf
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Dimarts 7 de setembre de 2021 

Reusdigital.cat (07/09/2021). Activitat Econòmica.  "«Major optimisme» entre 
els actors econòmics del territori camí de la recuperació" 

 

 
  

https://www.reusdigital.cat/noticia/87222/economia/major-optimisme-entre-els-actors-economics-del-territori-cami-de-la-recuperacio
https://www.reusdigital.cat/noticia/87222/economia/major-optimisme-entre-els-actors-economics-del-territori-cami-de-la-recuperacio
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Diumenge 5 de setembre de 2021 

Diari de Tarragona (05/09/2021). Economia i empresa.  "Paisatge després dels 
ERTO" 

 
 

  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/Paisaje%20despu%C3%A9s%20de%20los%20ERTE.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/catedra-innovacio-empresarial/Recerca/Paisaje%20despu%C3%A9s%20de%20los%20ERTE.pdf
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Dimecres 8 de setembre de 2021 

Indicador d'Economia (08/09/2021). Conjuntura.  "L’economia de Tarragona 
surt de la UCI" 
 

  

https://www.indicadordeeconomia.com/actualitat/2436/la-economia-de-tarragona-sale-de-la-uci
https://www.indicadordeeconomia.com/actualitat/2436/la-economia-de-tarragona-sale-de-la-uci
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Dijous 9 de setembre de 2021 

Ebredigital.cat (09/09/2021). Economia.  "Turisme valora molt positivament la 
temporada d'estiu a les Terres de l'Ebre"  

https://ebredigital.cat/2021/09/09/turisme-valora-molt-positivament-la-temporada-destiu-a-les-terres-de-lebre/
https://ebredigital.cat/2021/09/09/turisme-valora-molt-positivament-la-temporada-destiu-a-les-terres-de-lebre/
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Divendres 8 d’octubre de 2021 

Indicador d’Economia (08/10/2021). URV Coneixement i Empresa.  “La 
digitalització com a accelerador econòmic en l'era Covid” 

 

https://www.indicadordeeconomia.com/actualitat/2497/la-digitalitzacio-com-a-accelerador-economic-en-l-era-covid
https://www.indicadordeeconomia.com/actualitat/2497/la-digitalitzacio-com-a-accelerador-economic-en-l-era-covid
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Dilluns 11 d’octubre de 2021 

Economia Diari de Tarragona (11/10/2021). Economia.  “Les pimes es sumen a 
la digitalització” 

 

https://www.diaridetarragona.com/economia/Las-pymes-se-suman-a-la-digitalizacion-20211011-0032.html
https://www.diaridetarragona.com/economia/Las-pymes-se-suman-a-la-digitalizacion-20211011-0032.html
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Dimarts 19 d’octubre de 2021 

Cadena SER Tarragona (19/10/2021). Camp de Tarragona.  “La directora de 
la càtedra pel foment de la innovació empresarial de la URV” 

 

  

https://www.pressclipping.com/sp3/player/player_press.php?fitxer=/sp3/pdf/Temporal/tmp1634722545817810.mp3&tipus=1&id_enviar=2209-01-of1YGPep19Y7vm1wfzkhiCQ-423-4824-0-24078071-1134-NA==-URV,
https://www.pressclipping.com/sp3/player/player_press.php?fitxer=/sp3/pdf/Temporal/tmp1634722545817810.mp3&tipus=1&id_enviar=2209-01-of1YGPep19Y7vm1wfzkhiCQ-423-4824-0-24078071-1134-NA==-URV,
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Dijous 28 d’octubre de 2021 

Diari Digital URV (28/10/2021). Ciència i Tecnologia. “L'actitud innovadora i 
l'aposta privada, conclusions de la jornada sobre Hidrogen i Mobilitat” 

 

https://diaridigital.urv.cat/lactitud-innovadora-i-laposta-privada-conclusions-de-la-jornada-sobre-hidrogen-i-mobilitat/
https://diaridigital.urv.cat/lactitud-innovadora-i-laposta-privada-conclusions-de-la-jornada-sobre-hidrogen-i-mobilitat/
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Dimecres 3 de novembre de 2021 

EuropaPress (03/11/2021). Catalunya. “Les empreses digitalitzades tenen 
més provabilitats d’internacionalització segons un estudi”  

 

  

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-empresas-digitalizadas-tienen-mas-probabilidades-internacionalizacion-estudio-20211103130947.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-empresas-digitalizadas-tienen-mas-probabilidades-internacionalizacion-estudio-20211103130947.html


MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2021 

 
75 / 78 

 

Dijous 25 de novembre de 2021 

Cambra de Comerç de Valls (25/11/2021). Actualitat.  “L'economia a la 
demarcació de Tarragona es recupera ràpidament en el tercer trimestre de 
l'any” 

 

 

https://cambravalls.com/noticies/9816/
https://cambravalls.com/noticies/9816/
https://cambravalls.com/noticies/9816/
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Diumenge 28 de novembre de 2021 

Diari de Tarragona (28/11/2021). Economia.  “Aquests seran els Nadals més 
cars de la història” 

 

  

https://www-diaridetarragona-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.diaridetarragona.com/amp/tarragona/Estas-seran-las-Navidades-mas-caras-de-la-historia-20211128-0030.html
https://www-diaridetarragona-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.diaridetarragona.com/amp/tarragona/Estas-seran-las-Navidades-mas-caras-de-la-historia-20211128-0030.html
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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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Reus, desembre de 2021 
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