JORNADA “RECERCA I INNOVACIÓ: LES DUES CARES DE LA MONEDA”
DIMARTS 9 D’ABRIL DE 2013
Des de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial ens complau convidar‐vos a la
jornada inaugural del curs que fem sobre gestió de la innovació. Tots som conscients que les
interrelacions entre recerca i innovació constitueixen la pedra de volta de la societat del
coneixement. Generar nou coneixement i aplicar‐lo en la millora de la gestió i la qualitat de
vida de les persones és el repte més important que les actuals societats hauran de superar
satisfactòriament durant el segle XXI.
Per parlar d’aquestes dues dimensions i, en particular de les actuacions que es duen a terme
en el camp de la recerca, la transferència de coneixements i la innovació, comptem amb la
presència de les dues vicerectores que en són responsables a la URV: d’una banda, la Dra.
Rosa Solà, vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries, i d’altra, la Dra.
Misericòrdia Carles, vicerectora de Transferència i Innovació.
Tots som conscients de la complexitat i de la transcendència del tema; per això, després de
les exposicions de les dues conferenciants, us invitem a un debat obert sobre la recerca i la
innovació, i les barreres que dificulten aprofitar per a les nostres empreses part del
coneixement generat a les universitat catalanes.

PROGRAMA:
17.45‐18.00 h. Presentació de la jornada
Glòria Barberà, degana de la Facultat d’Economia i Empresa
Agustí Segarra, director de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial
18.00‐18.45 h. Conferència: “La recerca a la URV i a les universitats públiques”
Rosa Solà , vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries de la URV
 La recerca a les universitats públiques
 La recerca a la URV
 Estructures de recerca a Catalunya
 Polítiques per al foment de la recerca

18.45‐19.30 h. Conferència: “La tercera missió de les universitat públiques”
Misericòrdia Carles, vicerectora de Transferència i Innovació de la URV
 La tercera missió de les universitats públiques
 La transferència del coneixement
 Estructures de transferència a Catalunya i la URV
 La cooperació entre la URV i les empreses
19.30‐20.00 h. Debat obert: “Les cares de la moneda”

Lloc: sala de graus de la Facultat d’Economia i Empresa, URV (av. de la Universitat, 1, 43204
Reus)

Inscripcions gratuïtes enviant un missatge electrònic a innovacio.empresa@urv.cat

