Jornada sobre les TIC i
la innovació a les empreses
Dia
11 de novembre de 2010
Horari
A les 19 h

Informació
informació a la pàgina web
http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/

Jornada
sobre les TIC
i la innovació
a les empreses

Inscripcions

11 de novembre de 2010

Lloc
Sala de graus de la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials. Avinguda de la Universitat, s/n, Reus

Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra
Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació
Empresarial
Telèfon: 977 758905
Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat
Inscripció gratuïta. Places limitades.
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Suport :

JORNADA SOBRE LES TIC I LA
INNOVACIÓ A LES EMPRESES

Programa

El proper dijous 11 de novembre a les 19 hores, en el
marc de la càtedra Universitat-empresa per al Foment de
la Innovació Empresarial de la URV, us proposem debatre
el paper que tenen les tecnologies de la informació i de la
comunicació (TIC) en la millora de la gestió empresarial a
diferents nivells.

19 - 19.15 h

Sens dubte, les TIC han transformat la societat actual i la
manera de gestionar qualsevol mena d’organització, bé una
empresa o una administració pública. En pocs anys les TIC
han donat una dimensió diferent a la gestió de recursos i
processos de producció de les nostres empreses, i també han
modificat les vies per les quals l’empresa contemporània
es relaciona amb l’exterior —proveïdors, clients, etc. Així,
doncs, un dels principals reptes que tenen actualment
les empreses catalanes és disposar de la informació i
el coneixement adequat per trobar noves oportunitats
de negoci. Les tecnologies TIC constitueixen una via
imprescindible per superar aquest repte.

Conferència:

Per a l’empresa catalana, i en particular per a les petites i
mitjanes, les TIC són un actiu estratègic, amb una dimensió
transversal que afecta tots els elements i les divisions de
l’empresa. En aquesta jornada comptem amb la participació
de dues persones significatives en el repte de fomentar
l’aplicació de les TIC com a instrument de canvi i millora
empresarial: el senyor Antoni Massanell, president de
Barcelona Digital Centre Tecnològic, i el senyor Carles
Fradera, director general de BDCT.

Presentació de la Jornada
Sr. F. Xavier Grau, rector magfc. de la URV

19.15 a 20 h

Les TIC innovadores i les TIC per a la innovació
Sr. Antoni Massanell, director General Adjunt Executiu de La Caixa i
president de Barcelona Digital Centre Tecnològic
PresentadorA: Dra. Misericòrdia Carles, vicerectora de Transferència
i Innovació de la URV

20 a 20.15 h COFFEE BREAK
20.15 a 21 h
Conferència:

El suport dels centres tecnològics en el
procés d’innovació oberta
Sr. Carles Fradera, director General de Barcelona Digital Centre

Tecnològic

Presentador: Dr. Agustí Segarra, director de la Càtedra sobre el
Foment de la Innovació Empresarial

21 a 21.15 h

Cloenda i recull de propostes

