Jornada-Debat ‘07: La recerca, la innovació
i la col·laboració universitat-empresa

Cercle per al Coneixement—Barcelona Breakfast

La Recerca, la Innovació i la Transferència de Coneixement a debat
Objectiu:
Evidenciar a la societat, com una iniciativa de la pròpia societat civil, la importància que té per al futur del país, en el context de la societat i l’economia del coneixement, el reconeixement a l’activitat científica i tècnica, el foment de polítiques
de recerca, la valoració dels doctors, la connexió universitat i empresa i la transferència de coneixement des de la Universitat/Centres de Recerca cap a
l’empresa.
Es tracta de transmetre a la societat en general i en particular a tots els stakeholders que a Catalunya hi ha una recerca de qualitat, però s’han de solucionar
diferents tipus de problemes i plantejar les diferents solucions per configurar la
Catalunya del 2015. Entre les preguntes que poden respondre els empresaris i
investigadors podem enumerar:
Quina és la vinculació necessària entre la Universitat i l’Empresa per
afavorir la transferència de coneixement i la innovació?
Quin és el model de capitalització del coneixement adient i com s’han de
dur a terme les transformacions de les empreses industrials en empreses innovadores?
Com es pot incentivar la transformació de coneixement en patents?
Com els emprenedors podem trobar canals de finançament i quin model
és el més adient (trampolins tecnològics, subvencions, spin-off, ...)
La recerca que es realitza actualment, té en els departaments universitaris un model adequat de gestió?
Són els instituts universitaris (o no) un model de gestió de la recerca més
útil per a la transferència?
El nombre de publicacions i l’índex d’impacte són indicadors adequats
per afavorir la capitalització de la recerca?
Què fa la universitat en els seus processos formatius per formar emprenedors?
El procés de Bolònia està adequadament orientat per facilitar als graduats l’adquisició de competències en el món de la innovació?
Com es podria millorar la formació de tercer cicle per tal que fos més
capacitant per a la recerca en un entorn empresarial i, per tant, facilitar la contractació de doctors?
Quin paper juguen les patronals i l’administració en el foment de la inno-
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vació i la transferència de coneixement?
El model d’innovar per competir és vàlid per a l’empresa catalana? Per
què no s’aplica? O és més adequat cooperar per competir?
Quins són els entrebancs amb què es troba la recerca a Catalunya?
És útil l’actual funcionament del CIDEM?
L’horitzó 2015 és realista per a la transformació de l’empresa catalana a
l’economia del coneixement?
La deslocalització i la globalització de productes i serveis són un factor de
risc per a l’empresa catalana? Com es pot transformar/revertir aquest
procés?
Donat que Europa recolza la innovació, com es pot treballar per revertir
els indicadors de competitivitat des de l’empresa però també des de la
universitat a curt i mig termini?
Com es poden fomentar i vehicular, des de l’administració i la universitat,
les diverses iniciatives que siguin d’interès per a les nostres empreses, per tal de desenvolupar-hi la innovació com a factor crític d’èxit?
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Iniciativa:
El Cercle per al Coneixement—Barcelona Breakfast, en qualitat d’associació de la
societat civil catalana, amb l’aportació de les universitats públiques: Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Universitat Rovira i Virgili (URV).

Organització
Data i lloc:
Es realitzarà el 15 de novembre de 2007 a la Universitat Politècnica de Catalunya,
a l’Edifici A 3 (Aula Màster) amb el patrocini de La Vanguardia. Assistents invitats
60 a 80 persones.
Presentació
16:00 -16:15: Enric Canela, president del Cercle per al Coneixement, i
Antoni Giró, Rector de la UPC.
L’empresa, la competitivitat/innovació i la transferència de coneixement:
fets significatius, punts fort/febles i marc de desenvolupament
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16:30-18:00: taula rodona de 5 experts amb ponències inicials de 10 minuts. Discussió dels temes exposats i participació del públic assistent.
Les ponències posaran de manifest alguns fets importants de l’empresa
sobre temes de competitivitat, innovació, exemples, models i canals
d’actuació, i impacte del territori. Cada ponent explicarà alguns dels fets i
possibles solucions als problemes plantejats. Els ponents seran:
- Pedro Mier Albert. President i CEO. Mier Comunicacions
- Francesc Sapena. Director general de Lleida.net.
- Manel Portero, Investigador amb un projecte CENIT amb La MorellaNuts.
- Erik Brieva Villar. President i CEO. Polymita Technologies.
- Josep Castells. Director del Institut de Ciència i Tecnologia
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Modera: Joan Prats Coromines. UdL. Cercle per al Coneixement
La transferència de coneixement i la innovació des del punt de vista de
la universitat: connexió universitat empresa, models i futur.
18:30 a 19:45: taula rodona de 4 experts amb ponències inicials de 10’.
Després es discutiran entre ells els temes exposats.
Les ponències tractaran sobre les experiències de transferència del coneixement, els models d’innovació, els efectes i dificultats en la generació de noves empreses, els models de capitalització de recursos, i
l’eficàcia dels canals o eines per aconseguir-ho. Els ponents seran:
- Carles Prats. Investigador URV. SpinOff Beyond Foods SL.
- Marcel Swart. ICREA (Junior) holandès Parc Científic i Tecnològic de la
UdG.
- Josep Domingo Ferrer. Catedràtic URV. Director de CRISES. Chairholder, UNESCO Chair in Data Privacy.
- Jesús Garcia-Gil. Catedràtic d'Universitat de Microbiologia, i fundador
de Microbial (spin-off per innovar i comercialitzar kits de detecció
ràpida de legionel·la) Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
Modera: Miquel Duran. UDG.
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20:15-20:45: Conclusions, propostes. Tancament
21:15: Sopar entre ponents, rectors i representants del Cercle per al Coneixement.
Podeu confirmar la vostra assistència trucant al 93 394 19 23 o enviant un correu electrònic a secretaria@cperc.net.
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