
de 17.00h a 19.00h
Aula 2.3 FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA (URV)

Inscripcions a http://events.urv.cat/go/cursgestioinnovacio9

IX GESTIÓ DE LA INNOVACIÓC
UR

S

AGUSTÍ SEGARRA

Catedràtic d’Economia 
Aplicada a la URV

SESSIÓ 1 - 15 de novembre 2022
Per què invertir en R+D i la 

innovació en l’empresa?

JOAN SANSALONI
Líder d’equip del Programa 

de propietat industrial 
intel·lectual d’ACCIÓ

SESSIÓ 3 - 22 de novembre 2022
Innova tecnològicament amb 

menys risc. Vigilar l’entorn

MARÍA JOSÉ GUILERA
Responsable de la Unitat 

d’Innovació i Transferència 
de l’Institut d'Investigació 

Sanitària Pere Virgili

SESSIÓ 2 - 18 de novembre 2022
Com gestionem i quin impacte 
té la innovació en l’àmbit 
biomèdic i sanitari?

J. CARLOS ANDRÉS
Consultor de Màrqueting, 
Innovació i Storytelling. 

Professor associat a la URV

SESSIÓ 4 - 25 de novembre 2022
Tecnologies exponencials
transformadores i innovació:
Reptes, preguntes i respostes

ENRIC BARBA
Doctor en Enginyeria de 
Telecomunicació per la 

Universitat Politècnica de 
Catalunya

SESSIÓ 5 - 28 de novembre 2022
Com implantar un programa 
d’innovació a tota l’empresa



SESSIÓ 1 - Dimarts 15 de novembre de 2022

AGUSTÍ
SEGARRA

Catedràtic d’Economia Aplicada 
a la Universitat Rovira i Virgili 

IX GESTIÓ DE LA INNOVACIÓC
UR

S

Per què invertir en R+D i la 
innovació en l’empresa?
agusti.segarra@urv.cat

És llicenciat en Economia per la Universitat de València i doctor per la
Universitat de Barcelona.

Actualment és l’Investigador Principal del Grup de Recerca d’Indústria i
Territori (GRIDE) i el Director del Programa de Doctorat en Economia i
Empresa (URV). Va ser Director General d’Indústria al CIDEM de la
Generalitat de Catalunya (2004 a 2006) i Director de la Càtedra per al
Foment de la Innovació Empresarial (2009-2017).

La seva recerca es centra en la dinàmica empresarial, el creixement
econòmic i la innovació. En l’àmbit de la innovació i la productivitat, ha
estudiat els determinants de la cooperació en R+D i innovació, les barreres a
la innovació, els factors determinants de la innovació i la relació entre la
intensitat competitiva i la productivitat en les empreses industrials.



És llicenciada i magíster en Administració i Direcció d’Empreses i doctorada
en Prospectiva Tecnològica Industrial per la Universitat Ramon Llull.

Ha estat Tècnic d’Enllaç de Transferència de Tecnologia i de Gestió de la
Qualitat de la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili i professora del
Departament de Gestió d’Empreses amb més de 10 anys d’experiència.

A l’any 2009, s’incorpora a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili on
actualment és la responsable de la Unitat d’Innovació i Transferència.

SESSIÓ 2 - Divendres 18 de novembre de 2022

IX GESTIÓ DE LA INNOVACIÓC
UR

S

MARÍA JOSÉ 
GUILERA

Responsable de la Unitat d’Innovació 
i Transferència de l’Institut 

d'Investigació Sanitària Pere Virgili

Com gestionem i quin 
impacte té la innovació en 
l’àmbit biomèdic i sanitari?
mariajose.guilera@iispv.cat



JOAN
SANSALONI

Líder d’equip del Programa de propietat 
industrial intel·lectual d’ACCIÓ

És líder d’equip del Programa de propietat industrial intel·lectual d’ACCIÓ. És
químic industrial i màster en Direcció i Organització d’Empreses. És expert
competencial en tècniques empresarials i de gestió, i avaluador tècnic de
projectes R+D+I en biotecnologia, química i agroalimentació.

Dins del CIDEM i d’ACCIÓ, ha estat promotor i gestor de projectes
empresarials i industrials i implicat en el disseny, gestió i avaluació de línies
de suport a la R+D+I nacional i internacional. És professor i docent de cursos i
màsters de la UB, URV i UPF en les temàtiques de innovació i emprenedoria i
membre de la Junta directiva del Col·legi de Químics de Catalunya.

A l’any 2012 s’incorpora com a Cap de l’oficina del Conseller Delegat
d’ACCIÓ, al 2015 és anomenat gerent del programa d’innovació d’ACCIÓ
fins el 2021, quan passa a crear la unitat de suport empresarial a la propietat
industrial i intel·lectual com a eina d’explotació de l’activitat innovadora.

SESSIÓ 3 - Dimarts 22 de novembre de 2022
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Innova tecnològicament amb 
menys risc. Vigilar l’entorn
jsansaloni@gencat.cat



És llicenciat en Química Industrial per la Universidad del País Vasco. Gestor
de màrqueting en Gran consum, Farma, Turisme i Ferreteria/DIY amb gran
experiència en Innovació, Comunicació i Plans de màrqueting i comercials.

Té més de 25 anys d’experiència multisectorial en funcions directives,
treballant per a companyies com P&G-Arbora & Ausonia, Reckitt Benckiser,
Cruz Verde Sara Lee, Port Aventura, Isdin, Hero, Borges, Storck ibérica.

És professor associat de International Product Management a la URV i a la
UPF/ESCI de Barcelona i ha participat en cursos de formació en màrqueting,
innovació i storytelling a universitats com la Universidad de Deusto Bilbao, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la
Universidad de Murcia.

SESSIÓ 4 - Divendres 25 de novembre de 2022

IX GESTIÓ DE LA INNOVACIÓC
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S

J. CARLOS
ANDRÉS

Consultor de Màrqueting, Innovació i 
Storytelling i professor associat a la URV

Tecnologies exponencials
transformadores i innovació:
Reptes, preguntes i respostes
andresjosecarlos@yahoo.com



És doctor en Enginyeria de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC).

Ha estat Director General de la Divisió B2B de CIRSA, Vicepresident Sènior
d’Enginyeria i de Qualitat a TERRA, Director de Fabricació de TV a SONY,
Cap d’Enginyeria i Innovació a ROCA Aire Condicionat i cap de Disseny
Electrònic de TV a PHILIPS.

És president del Club d’Innovació i Tecnologia de la patronal CECOT de
Terrassa, membre de la Comissió d’Innovació Vall d’Hebrón i membre del
comitè científic assessor de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

SESSIÓ 5 - Dilluns 28 de novembre de 2022

IX GESTIÓ DE LA INNOVACIÓC
UR

S

ENRIC
BARBA

Doctor en Enginyeria de 
Telecomunicació per la Universitat 

Politècnica de Catalunya

Com implantar un programa 
d’innovació a tota l’empresa
ebarba@uic.es
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