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I. PRESENTACIÓ 

 

La finalitat principal de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació 

Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili (URV) és promoure l’estudi dels factors que 

determinen la conducta empresarial en el camp de l’R+D i la innovació entre les 

empreses de la demarcació de Tarragona. En aquest àmbit, la Càtedra esdevé 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 2015 en el si de la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial. Les activitats programades al llarg de l’exercici 2015 volen donar resposta 

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

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

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

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

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

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

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

foment d’estudis relacionats amb la innovació empresarial. 
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D’altra banda, cal posar de manifest que la Càtedra per al Foment de la Innovació 

Empresarial és un ens orientat a l’estudi i l’anàlisi del teixit d’empreses innovadores de  

la demarcació de Tarragona. Una de les seves funcions és oferir informació i suport a 

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

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

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

 

Aquesta memòria aplega el conjunt de les activitats realitzades durant l’exercici 2015 

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

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

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

 

OBJECTIUS:  

 

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

 Avaluar i dissenyar les polítiques científiques i tecnològiques aplicades pels governs 

regionals i estatals. 

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

 Potenciar la cooperació empresarial. 

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

 

1. Director 

 

El Dr. Agustí Segarra és el director de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de 

la Innovació Empresarial des del desembre de 2008. 

 

 

2. Consell Consultiu 

 

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

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

suggeriments a les actuacions previstes. 

 

El Consell Consultiu estava constituït per: 

 

 Mariona Sanz, directora de la Unitat d’Innovació Empresarial ACC1Ó 

 Misericòrdia Carles, vicerectora de Transferència i Innovació de la URV 

 M. Glòria Barberà, degana de la Facultat d’Economia i Empresa; de la URV 

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

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

Innovació Empresarial 

 

3. Equip tècnic 

 

Durant el mes de juny de 2015 es va produir un relleu de tècnics de suport a la Càtedra 

Universitat–Empresa per al Foment de la Innovació Empresarial.  
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 Roser Aymi Perelló, tècnica de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment de la 

Innovació Empresarial sortint 

 

 

 

 Sergi Yélamos Francesch, tècnic de la Càtedra Universitat–Empresa per al Foment 

de la Innovació Empresarial entrant  

 

Des del febrer fins a mitjan juny de 2015, la Càtedra Universitat–Empresa per al 

Foment de la Innovació Empresarial va comptar amb un alumne en pràctiques de la 

Facultat d’Economia i Empresa, l’alumne del grau d’Economia Xavier Plana Brell, que 

va portar a terme tasques de suport per al bon funcionament de la Càtedra. 

 

Equip col·laborador: 

 

 Mercedes Teruel Carrizosa, professora agregada d’Economia Aplicada 

 Maria Dolores Parra Robles, investigadora del Grup de Recerca d’Indústria i 

Territori de la URV 

 Verònica Gombau, tècnica del Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV 

 Elisenda Jové, becària del Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV 
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III. ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

 

Seguint les directrius del programa per a l’any 2015, les activitats principals de la 

Càtedra es reparteixen en els àmbits d’actuació següents:  

 

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

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

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

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

entre els organismes generadors i les empreses. 

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

mitjanes empreses del territori.  

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

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

 

 

1. LA RECERCA 

Activitats previstes 

 

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

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

prestigi internacional 

1.3 . Presentació de comunicacions en congressos internacionals 

1.4. Suport a la Internacional Conference on Regional Science (XLI Reunió d’Estudis 

Regionals), organitzada per l’Associació Catalana de Ciència Regional a Reus  

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

 

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

 

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

un premi al millor treball sobre temes d’innovació presentat al 3rd PhD Workshop on 

Industrial and Public Economics (WIPE), que va tenir lloc els dies 12 i 13 de febrer del 

2015 a la Facultat d’Economia i Empresa, a Reus. L’objectiu principal d’aquesta 

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

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

innovació. 

 

El premi es va atorgar al treball següent:  

 

 «Fast charging stations: simulating entry and location in a game of strategic 

interaction», de Valeria Bernardo (Universitat de Barcelona) 

  

També es va publicar el següent document de treball a la col·lecció de documents de la 

Càtedra: 

 

 «Quins objectius persegueixen les empreses catalanes quan innoven?», d’Elisenda 

Jové (Universitat Rovira i Virgili) 

 

 

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

prestigi internacional 

 

• COSTA-CAMPI, María Teresa; GARCÍA-QUEVEDO, José; SEGARRA BLASCO, Agustí. «Energy 

efficiency determinants: An empirical analysis of Spanish innovative firms». Energy 

Policy, núm. 83 (2015), p. 229-239. 
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• COAD, Alex; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Innovation and 

firm growth: does firm age play a role?». Research Policy, núm. 45 (2015), p. 387-

400. 

 

Altres articles:  

 

  SEGARRA BLASCO, Agustí. «Ocupació i atur a les comarques de Tarragona. On ens 

porten les polítiques restrictives?». Indicador d'Economia, núm. especial 15 anys 

(octubre de 2015), p. 36-37. 

1.3. Presentació de comunicacions en congressos internacionals 

 

 SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Young firms and R&D 

subsidies in Catalonia». A: Eu-SPRI Forum ECC, Sowing the seeds of the future: The 

financing of tomorrow’s innovations (2015). Conferència. Bèrgam (Itàlia). 

 TERUEL CARRIZOSA, Mercedes; SEGARRA BLASCO, Agustí; PARRA, M. D. «Gender diversity 

and innovation in manufacturing and service firm». A: XXIX Jornadas de Alicante 

sobre Economía Española (2015). Alacant. 

 ARAUZO, Josep M.; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Science and 

technology parks and firm growth». A: International Conference on Regional 

Science (2015). Reus. 

 JOVÉ, Elisenda; SEGARRA BLASCO, Agustí. «Los objetivos y las estrategias de innovación 

de las empresas catalanas». A: International Conference on Regional Science 

(2015). Reus. 

 COAD, Àlex; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Innovation and 

firm growth: does firm age play a role?». A: 6th IRIMA Workshop. R&D investment 

and firm Dynamics (2015). Brussel·les (Bèlgica). 

 SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Application and success of 

R&D subsidies: what is the role of firm age?». A: Eu-SPRI Forum ECC, Sowing the 

seeds of the future: The financing of tomorrow’s innovations (2015). Conferència. 

Bèrgam (Itàlia). 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/ESPECIAL%2015%20-%20SQ%20-%20Agusti.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/ESPECIAL%2015%20-%20SQ%20-%20Agusti.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/ESPECIAL%2015%20-%20SQ%20-%20Agusti.pdf


 

 
 
Memòria 2015                                                         

10 

 

 

 

1.4. Suport al XLI Congrés Internacional de Ciència Regional de l’Associació Espanyola 

de Ciència Regional, que va tenir lloc a Reus 

 

La Internacional Conference on Regional Science es va celebrar els dies 18, 19 i 20 de 

novembre de 2015 a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, 

a Reus, sota el lema «Innovation and Geographical spillovers: New approaches and 

evidence». Va esdevenir el principal fòrum de reflexió i debat al voltant de la ciència 

regional, ja que va reunir experts de diferents disciplines (economia, geografia, 

urbanisme, econometria, sociologia, política, arquitectura, etc.).  
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PROGRAMA 
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COMITÈ ORGANITZADOR 

President 

Agustí Segarra Blasco (Universitat Rovira i Virgili) 

Secretariat 

Mercedes Teruel Carrizosa (Universitat Rovira i Virgili) 

Membres del comitè organitzador 

Joan Alberich González (Universitat Rovira i Virgili) 

Judit Albiol Sánchez (Universitat Rovira i Virgili) 

Ana María Angulo Garijo (University of Zaragoza) 

Josep Maria Arauzo Carod (Universitat Rovira i Virgili) 

Ricardo Flores Fillol (Universitat Rovira i Virgili) 

Aaron Gutiérrez Palomero (Universitat Rovira i Virgili) 

Jesús López Rodríguez (Universidade da Coruña) 

Ferran Mañé Vernet (Universitat Rovira i Virgili) 

Mònica Martín Bofarull (Universitat Rovira i Virgili) 

María Dolores Parra Robles (Universitat Rovira i Virgili) 

Maria Victòria Soldevila Lafon (Universitat Rovira i Virgili) 

Estudiants de màster 

Ana Campos Pleguezuelos (Universitat Rovira i Virgili) 

Eva Coll Martínez (Universitat Rovira i Virgili) 

Elisenda Jové Llopis (Universitat Rovira i Virgili) 

Daniel Lorenzo Almeida (Universitat Rovira i Virgili) 

Carles Méndez Ortega (Universitat Rovira i Virgili) 

Karen Miranda Gualdrón (Universitat Rovira i Virgili) 

Judith Turrión Prats (Universitat Rovira i Virgili) 
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Suport staff 

Verònica Gombau Bertomeu (GRIT, Universitat Rovira i Virgili) 

Magda Lleixà Solà (QURE, Universitat Rovira i Virgili) 

Sergi Yélamos Francesch (Universitat Rovira i Virgili) 

 

COMITÈ CIENTÍFIC 

President 

José Villaverde Castro (Universidad de Cantabria) 

Secretariat 

Agustí Segarra Blasco (Universitat Rovira i Virgili)  

Membres del comitè científic 

Josep Maria Arauzo Carod (Universitat Rovira i Virgili) 

Rafael Boix Domènech (Universitat de València) 

Marisol Esteban (Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea) 

Manuel Fernández Grela (Universidade de Santiago de Compostela) 

Esteban Fernández Vázquez (Universidad de Oviedo) 

Francesc Hernández Sancho (Universitat de València) 

Enrique López Bazo (Universitat de Barcelona) 

Fernando López Hernández (Universidad Politécnica de Cartagena) 

Jesús López Rodríguez (Universidade da Coruña) 

Andrés Maroto Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid) 

Maria Plotnikova (Aberystwyth University) 

Fernando Rubiera Morollón (Universidad de Oviedo) 

 



 

 
 
Memòria 2015                                                         

14 

 
 
 

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

 

 Seminari «On the bosonic nature of business opportunities», a càrrec de Giulio 

Bottazzi, professor d’Economia i degà de la Facultat de Ciències Socials de la 

Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa (Itàlia) 

Data: 10 de febrer del 2015 a les 13:10 hores 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Av. de la Universitat, 1, 

Reus 

 

 Seminari «Analysing the sensitivity of Spanish electricity prices to deviations in 

supply and demand», a càrrec de Joan Batalla, exconseller de la Comisión Nacional 

de Energía  

Data: 24 de febrer del 2015 a les 13:10 hores 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Av. de la Universitat, 1, 

Reus 

 

 Seminari «Exploring the Spatial Connectivity of US States, 1993-2007», a càrrec de 

Geoffrey Hewings, professor de Geografia i Ciència Regional, d’Economia i de 

Planificació Urbana i Regional a la University of Illinois, Urbana-Champaign (Estats 

Units d’Amèrica) 

Data: 18 de novembre de 2015 a les 13:10 hores 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. Av. de la Universitat, 1, 

Reus 
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2. LES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA TRANSFERÈNCIA DE 

CONEIXEMENTS 

 
 

Activitats previstes 
 
2.1 Edició de la Guia de la innovació (per al foment de projectes d’innovació entre 
pimes)  
 
2.2 Presentació de la Guia de la innovació 
 
Creació de documents de treball sobre l’avaluació de les polítiques públiques d’R+D i 
innovació a Catalunya. 

 
 
 

Activitats realitzades 
 

2.1/2.2  Edició i presentació de la Guia de la innovació  
 
L’objectiu d’aquesta guia és proporcionar a les empreses un full de ruta amb què dur a 
terme una sèrie d’accions per assolir els seus objectius a l’hora d’enfrontar-se al futur. 

Aquesta guia pretén ser una eina 
d’autodiagnosi per a l’empresa. Amb 
aquest objectiu, s’han dissenyat deu 
blocs de preguntes diferents que 
corresponen a quatre fases 
diferenciades. La primera fase està 
formada per la cultura de l’empresa. 
La segona fase conté els factors que 
formen el suport necessari perquè 
l’empresa innovi i, per tant, fan 
referència als pilars bàsics perquè 
l’empresa disposi de l’actitud i els 
recursos necessaris per innovar. La 
tercera fase inclou les preguntes 
relacionades amb la implementació de 

l’activitat innovadora, és a dir, centrem l’atenció en els diferents àmbits de l’empresa 
en què es pot fer un esforç innovador. La fase final inclou les preguntes relacionades 
amb el procés d’autoavaluació i aprenentatge que l’empresa fa de la seva activitat 
innovadora.  
 
L’acte de presentació de la Guia d’innovació va ser el 14 de desembre de 2015 a les 
17:30 hores a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. 
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El programa va ser el següent: 
 

 
 

PROGRAMA:  

17.30-17.50 h PRESENTACIÓ  

Miquel Àngel Bové, vicerector de 

Transferència i Innovació  

Agustí Segarra Blasco, director 

de la Càtedra per al Foment de la 

Innovació Empresarial  

17.50-18.30 h CONFERÈNCIA: 

«2015: l’any dels tres tests de 

l’economia espanyola»  

José Luis García Delgado, 

catedràtic de la Universitat 

Complutense de Madrid  

18.30-19.15 h PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE LA INNOVACIÓ  

Mercedes Teruel, coordinadora de la GUIA DE LA INNOVACIÓ  

Agustí Segarra Blasco, director de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial 
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Conferència «2015, l’any dels tres tests de l’economia espanyola», a càrrec de José Luis 
García Delgado, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid. Data: dilluns 14 
de desembre del 2015 a les 17:50 hores durant la presentació de la Guia d’innovació a 
la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa. 
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3. LES ACTIVITATS DE DIFUSIÓ DE LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA 

 
Activitats previstes 

 
3.1. Presentació de l’informe sobre l’avaluació de les polítiques públiques d’R+D i 

innovació a Catalunya 
 

3.2. Presentacions de l’Informe de conjuntura del Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre a Reus, Tarragona, Tortosa i Valls 

 

3.3 Curs d’estiu Gestió de la Innovació 
 

3.4 Conferència «La innovació al sector de l’automoció» 
 
 

Activitats realitzades 
 
3.1. Presentació del llibre d’Agustí Segarra i Lluís Miret 100 qüestions d’economia: 

primer la vida que la borsa  
 

PROGRAMA: 

18.00-18.20 h. PRESENTACIÓ  

Mercedes Teruel Carrizosa, responsable 

d’Economia  

Bernd Theilen, director del Departament 

d’Economia 

 

18.20-19.10 h. EL LLIBRE 

La proposta: Jordi Ferré, director de 

l’editorial Cossetània Edicions 

Una visió externa: Núria Pérez, 

subdirectora del Diari de Tarragona 

La veu dels autors: Lluís Miret i Agustí 

Segarra 

Data: Dijous 19 de Febrer de 2015 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa 
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3.2. Elaboració i presentació dels informes de conjuntura L’economia del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre a les quatre cambres de la província de 
Tarragona: Reus, Tarragona, Tortosa i Valls  

 
 Presentació del 4t informe de 2014  

Lloc: Cambra de Comerç de Valls  
Data: 10 de febrer de 2015 
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 Presentació del 1r informe de 2015  

Lloc: Cambra de Comerç de Reus  
Data: 13 de maig de 2015 
 

 
 

 
 
 
 

 
 Presentació del 2n informe de 2015 

Lloc: Cambra de Comerç de Tortosa 
Data: 15 de setembre de 2015 

 
 
 

 



 

 
 
Memòria 2015                                                         

22 

 
 Presentació del 3r informe de 2015 

Lloc: Cambra de Comerç de Tarragona 
Data: 25 de novembre de 2015 

 
 

 
 
 

 
3.3. Curs d’estiu Gestió de la Innovació 

 

El curs Gestió de la Innovació és un mòdul de 

30 hores que ofereix els fonaments 

imprescindibles per a la gestió i l’elaboració 

de projectes d’R+D i innovació. El curs consta 

tant de mòduls teòrics com pràctics per tal de 

que els assistents elaborin, al llarg de les 5 

setmanes de durada del curs, un projecte 

d’innovació apte per ser presentat en 

qualsevol línia de suport a la innovació. El 

curs està impartit per professors de la URV i 

per professionals dels sectors específics del 

curs per tal d’aproximar els alumnes a la 

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

 

DIMARTS, 2 JUNY Què és la Innovació? 

(16:00-16:30) Agustí Segarra: Presentació 

2 hores (16:30-18:30) Mercedes Teruel: Què és la innovació? 

2 hores (18:30-20:00) Maria Dolores Parra: Ajuts als projectes d'R+D 

DIMARTS, 9 JUNY Ajuts a la R+D, desgravacions fiscals i finançament 

2 hores (16:00-20:00) Maria Mirabet: Desgravacions fiscals de la R+D 

DIMARTS, 16 JUNY Projectes d'R+D i d'innovació 

2 hores (16:00-18:00) Raúl Sánchez: Gestió de projectes 

2 hores (18:00-20:00) Carme Reverté: Identificació de convocatòries per projectes d'R+D 

DIMARTS, 30 JUNY Les polítiques d'R+D 

2 hores (16:00-18:00) Raül Blanco: Les polítiques de foment de la innovació a la Generalitat 

2 hores (18:00-20:00) Cori Carles: La transferència de tecnologia a la URV 

DIMARTS, 7 JULIOL Experiències innovadores 

2 hores (18:00-20:00) Mercedes Teruel: Exposició de projectes 

DIJOUS, 9 JULIOL  Sortida 

3 hores (16:00-19:00) Carles Prats: IPHES, un projecte innovador 
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4. LA DOCÈNCIA 

 
Activitats previstes 

 

4.1. Docència del Màster d’Emprenedoria i Innovació 

 

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

tecnològica en diferents graus i màsters 

 
 

Activitats realitzades 
 

4.1.  Docència del Màster d’Emprenedoria i Innovació  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

emprenedors que aposten pel canvi i la innovació. 

 

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

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

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

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

l’emprenedor innovador. 
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PROGRAMA DEL MÀSTER 

 

Assignatures obligatòries 

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

 Competències Emprenedores (3 ECTS) 

 Diagnòstic Estratègic i Gestió Emprenedora (3 ECTS) 

 Gestió Financera del Projecte Emprenedor (3 ECTS) 

 El Finançament per a Noves Empreses Innovadores (3 ECTS) 

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

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

 Vigilància Tecnològica (3 ECTS) 

 La Transferència Tecnològica (3 ECTS) 

 Polítiques d’R+D+I (3 ECTS) 

 Treball de Fi de Màster (12 ECTS) 

 

Assignatures optatives 

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

 Estratègies d’Internacionalització (3 ECTS) 

 Estratègies de Vendes (3 ECTS) 
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 Gestió de la Qualitat (3 ECTS) 

 Gestió de la Informació (3 ECTS) 

 Innovació Tecnològica (3 ECTS) 

 Institucions Internacionals (3 ECTS) 

 Localització Industrial (3 ECTS) 

 Responsabilitat Social Corporativa (3 ECTS) 

 Experiències en Centres Tecnològics (3 ECTS) 

 Experiències en Vivers d’Empresa (3 ECTS) 

 Pràctiques (6 ECTS) 

 

QUADRÍPTIC  
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Desplaçaments a infraestructures tecnològiques 

  

 Visita al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut 

Data: 27 d’abril de 2015 

Hora: 17:00  

Mitjà de transport: a peu 

El dilluns 27 d’abril els estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació van visitar el 

Centre Tecnològic de Nutrició i Salut. La jornada va començar amb una introducció 

sobre la història del Centre i els serveis que ofereix i, tot seguit, es va fer una visita 

guiada per les instal·lacions, il·lustrada, sempre que va ser possible, amb exemples de 

casos reals d’estudis no classificats.  

Primer es va presentar la zona d’estudi en 

humans, on es va explicar on i com es duen a 

terme aquests estudis. Després es van visitar 

els laboratoris on es fa la caracterització 

nutricional i el disseny d’aliments funcionals. 

Més tard, el centre de ciències òmiques, on es 

van mostrar les instal·lacions d’últim nivell en 

què es fan els estudis de metabolòmica, protòmica, genòmica i transcriptòmica, entre 

d’altres, del Centre for Omic Sciences (COS). L’última part del recorregut van ser les 

sales on es fan els experiments en animals per validar l’eficàcia biològica dels elements 

bioactius testats. 

 

 Visita al Centre Tècnic de SEAT 

Data: 4 de maig de 2015 

Hora: 8:15  

Mitjà de transport: autocar 

El dilluns 4 de maig els estudiants i els membres del professorat de la Universitat van 

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

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

marca en dues fases: primer els tallers i després el Centre Tècnic. 
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Primer van visitar el Taller núm. 1, on es fa el seguiment de la cadena de muntatge 

robotitzada del model SEAT Ibiza. La següent parada va ser al Taller núm. 10, on es 

munten les carcasses ja pintades de diferents models de la marca sobre les respectives 

cadenes cinemàtiques. Després els visitants es van traslladar al Centre Tècnic, on es va 

fer una presentació de la història de la marca i dels diferents objectius que persegueix, 

així com els que ja ha acomplert. Seguidament es va visitar un dels laboratoris del 

consorci, on s’estudia el rendiment de les bateries elèctriques, tant de les destinades a 

vehicles elèctrics com de les que s’estan estudiant per als vehicles híbrids i 

convencionals. L’última part de la visita, també dins del Centre Tècnic, va ser als 

laboratoris de vehicle complet, dedicats a l’observació del comportament de diferents 

peces dissenyades per al consorci Volkswagen, així com de vehicles acabats i prototips. 

 

 

 Visita al Parc Científic de Barcelona 

Data: 19 de maig de 2015 

 

El dimarts 19 de maig els estudiants del Màster en Emprenedoria i Innovació van 

visitar el Parc Científic de Barcelona. La visita va començar amb una introducció de 

Jordi Quintana, director de Desenvolupament de Negoci i Innovació del PCB, 

durant la qual va explicar el funcionament del Parc i la seva història i objectius. Tot 

seguit, Lurdes Jordi, directora del departament d’Innovació i Transferència de 

Coneixement de la Fundació Bosch i Gimpera, va fer una presentació sobre la 

transmissió de coneixement entre els investigadors de la Universitat de Barcelona i 

el món empresarial. 
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Després d’un breu 

recorregut per la zona 

exterior del Parc, la 

visita es va centrar en 

l’Edifici Clúster, on es 

van mostrar les 

instal·lacions comunes 

que comparteixen 

diferents entitats 

establertes al PCB, així 

com les zones que 

ocupen. 

 

La visita va concloure a les oficines d’Intelligent Pharma, una empresa amb seu al 

Parc Científic de Barcelona guardonada pel seu caràcter innovador. Ignasi Belda, 

fundador i CEO de l’empresa, va explicar-ne el funcionament als estudiants del 

Màster en Emprenedoria i Innovació. 

 

4.2. Impartir matèries i assignatures sobre innovació i la transferència tecnològica en 

diferents graus i màsters 

 

 Docència de l’assignatura Economia de la Innovació, Ciència i Tecnologia de 

3 C.A. com a part del Màster d’Organització Industrial (perfil de recerca), 

impartida a la Facultat d’Economia i Empresa. 

 

 Docència de l’assignatura optativa Innovació i Canvi Tecnològic de  

6 C.A com a part del grau d’Administració i Direcció d’Empreses, impartida a 

la Facultat d’Economia i Empresa i al Campus Terres de l’Ebre. 
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IV. ANNEXOS 

 

Annex 1: Recerca 

 

1.1. Premis WIPE 

 BERNARDO, Valeria (Universitat de Barcelona). «Fast charging stations: simulating 

entry and location in a game of strategic interaction». 

Article en línia: <http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/ 

Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202015/ValeriaBernardo_Joan-

RamonBorrell_JordiPerdigueroz_FastChargingStations.pdf> 

 

1.2. Articles científics 

  COSTA-CAMPI, María Teresa; GARCÍA-QUEVEDO, José; SEGARRA BLASCO, Agustí. 

«Energy efficiency determinants: An empirical analysis of Spanish innovative 

firms». Energy Policy, núm. 83 (2015), p. 229-239. 

 Article en línia: <http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/ 

Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf> 

 COAD, Alex; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Innovation and 

firm growth: does firm age play a role?». Research Policy, núm. 45 (2015), p. 

387-400. 

 

1.3. Comunicacions en congressos 

 SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Young firms and R&D 

subsidies in Catalonia». A: Eu-SPRI Forum ECC, Sowing the seeds of the future: 

The financing of tomorrow’s innovations (2015). Conferència. Bèrgam (Itàlia). 

 Programa en línia: <http://www00.unibg.it/dati/bacheca/1585/75302.pdf> 

 TERUEL CARRIZOSA, Mercedes; SEGARRA BLASCO, Agustí; PARRA, M. D. «Gender 

diversity and innovation in manufacturing and service firm». A: XXIX Jornadas 

de Alicante sobre Economía Española (2015). Alacant. 

 

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202015/ValeriaBernardo_Joan-RamonBorrell_JordiPerdigueroz_FastChargingStations.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202015/ValeriaBernardo_Joan-RamonBorrell_JordiPerdigueroz_FastChargingStations.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Ajuts%20Documents%20de%20Treball/Premis%202015/ValeriaBernardo_Joan-RamonBorrell_JordiPerdigueroz_FastChargingStations.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/Catedra_Innovacio/Recerca/Costa-garcia-segarra-2015.pdf
http://www00.unibg.it/dati/bacheca/1585/75302.pdf
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Article en línia: <http://www.urv.cat/creip/media/upload/arxius/wp/WP2015/ 

DT.15-2015-557_Teruel_Parra_Segarra.pdf> 

 ARAUZO, Josep M.; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Science 

and technology parks and firm growth». A: International Conference on 

Regional Science (2015). Reus. 

 JOVÉ, Elisenda; SEGARRA BLASCO, Agustí. «Los objetivos y las estrategias de 

innovación de las empresas catalanes». A: International Conference on 

Regional Science (2015). Reus. 

 COAD, Àlex; SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Innovation and 

firm growth: does firm age play a role?». A: 6th IRIMA Workshop. R&D 

investment and firm Dynamics (2015). Brussel·les (Bèlgica). 

 SEGARRA BLASCO, Agustí; TERUEL CARRIZOSA, Mercedes. «Application and success of 

R&D subsidies: what is the role of firm age?». A: Eu-SPRI Forum ECC, Sowing 

the seeds of the future: The financing of tomorrow’s innovations (2015). 

Conferència. Bèrgam (Itàlia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urv.cat/creip/media/upload/arxius/wp/WP2015/DT.15-2015-557_Teruel_Parra_Segarra.pdf
http://www.urv.cat/creip/media/upload/arxius/wp/WP2015/DT.15-2015-557_Teruel_Parra_Segarra.pdf
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1.4. Suport al XLI Congrés Internacional de Ciència Regional de l’Associació 

Espanyola de Ciència Regional. (Cartell i col·laboradors) 
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