JORNADA DE DEBAT
‘UNIVERSITATS, EMPRESA, EMPRENEDORIA I EL ROL DE LES
INFRAESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES’
Data: dijous 9 de gener de 2020, 11.00 h
Lloc: Sala de Juntes, Facultat d’Economia i Empresa, Edifici B, UAB, Bellaterra

Presentació de la jornada
Moltes universitats d’arreu del món en general, i concretament a Catalunya, es vénen
enfrontant tradicionalment a un repte estructural: com potenciar i afavorir la
connectivitat del món empresarial amb al universitat. En els últims anys, les
col·laboracions universitat-empresa s’han estancat i, en mots centres, aquesta
escassa col·laboració ha generat que la infraestructura universitària per a la recerca
quedés infrautilitzada i, en alguns casos, fins i tot obsoleta, el que amplia el repte
abans mencionat.
La present jornada, en el marc del projecte europeu InnoHEIs, on la UAB n’és sòcia,
pretén posar en comú l’opinió d’experts rellevants en la matèria per tractar aquest
repte i identificar-ne causes i potencials idees, iniciatives i solucions que es faran
arribar a les autoritats competents per al seu anàlisi i consideració.
Així la jornada està dividia en quatre eixos de treball o temes de debat (rol de les
empreses a la universitat, àmbit de les infraestructures universitàries, emprenedoria,
i polítiques públiques en aquest context) que ens permetin extreure aquestes
conclusions generals i que, a la vegada, serveixi per trobar-nos entre interessats en
l’àmbit de la universitat i l’empresa i posar en comú les nostres reflexions.

Agenda
11.00 h

Benvinguda
Marga Arboix, Rectora de la UAB
Héctor Sala, Degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB
Gabriel Masfurroll, President del Consell Social de la UAB

11.15 h

Introducció al debat
David Urbano, Vicedegà d’Emprenedoria de la FEE – UAB
Ricard Esparza, Professor d’Anàlisi Econòmica de la UAB
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11.30 h

Tema de debat 1: Com fer la universitat més atractiva per a les

empreses i quin rol hi poden jugar serveis i infraestructura?
Moderat per Gabriel Masfurroll (Consell Social UAB)
12.00 h

Tema de debat 2: Que cal fer perquè les infraestructures
universitàries s’utilitzin en tot el seu potencial i per que no quedin
obsoletes?
Moderat per Francesc Solé (UPC)

12.30 h

Tema de debat 3: Com fomentar l’emprenedoria i la innovació social
en l’àmbit universitari i com afavorir l’ús de la infraestructura en
aquest context?
Moderat per David Urbano (UAB)

13.00 h

Tema de debat 4: Quines polítiques públiques podrien impulsar l’ús

de les infraestructures universitàries per a l’empresa i
l’emprenedoria?
Moderat per Ricard Esparza (UAB)
13.30 h

Dinar – Hotel Campus UAB

Participants (per ordre alfabètic)
Marga Arboix
La Marga Arboix és rectora de la UAB des de 2016, després d’una
llarga trajectòria professional i acadèmica dins i fora la universitat.
Pel que fa a la UAB ha ocupat diversos càrrecs, incloent el de degana
de la Facultat de Veterinària i cap del departament de Farmacologia,
Terapèutica i Toxicologia. En aquest àmbit acadèmic, ha publicat
nombrosos articles i llibres i ha format part de diversos comitès
nacionals i internacionals en l’àmbit de la farmacologia i la seguretat alimentària. Ha
tingut diferents càrrecs al Govern de la Generalitat i de l’Estat, incloent el de
Directora dels Serveis Territorials de Salut a Barcelona i Directora General de
Recursos Agrícoles i Ramaders del Govern central.
Salvador Barberà
En Salvador Barberà és catedràtic emèrit de la UAB. Ha desenvolupat
la seva llarga trajectòria acadèmica al voltant de la recerca en anàlisi
econòmic, especialment al voltant de l’elecció social, els incentius i la
teoria de jocs, àmbits en els que té un llarg ventall de publicacions.
Ha estat membre de diversos comitès acadèmics internacionals i ha
rebut importants premis per la seva trajectòria, incloent el Premi Rei
Joan Carles en Economia. A nivell català, va ser el primer director de l’Institut Català
per a la Recerca i els Estudis Avançats (ICREA). A nivell estatal, a ocupat el càrrec de
Secretari General de Polítiques de Recerca i Tecnologia.
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March Bernadich
En Marc Bernadich és professor de la UManresa (Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya), on també exerceix el càrrec de
responsable del servei d’emprenedoria de la UManresa. El seu àmbit
acadèmic gira entorn a l’emprenedoria i la creació d’empreses,
aspectes sobre els quals també imparteix docència al campus
Manresa de la UPC. Ha participat en diverses iniciatives
professionals lligades al foment de la innovació i l’emprenedora. Ha creat vàries
empreses.
Glòria Cugat
La Glòria Cugat és la Subdirectora General de la Inspecció i Control
Agroalimentari al Govern de Catalunya. Prèviament va ocupar altres
càrrecs la Generalitat lligats l’àmbit de l’alimentació i la salut És
també professora associada de la UB. Ha participat en diferents
iniciatives lligades a donar resposta als reptes de política pública en
les matèries en les que ha treballat, col·laborant així també amb les
universitats. Actualment coordina el projecte Interreg Qualify, que té per objectiu
millorar la competitivitat de les PIMEs del sector alimentari en relació a la qualitat.
Ricard Esparza
En Ricard Esparza és professor laboral de la UAB des del 2014. El seu
àmbit professional i de recerca gira entorn a les polítiques
d’innovació i en el disseny d’estratègies i instruments en aquest
àmbit. Ha coordinat més de 15 projectes, la majoria europeus, en
aquesta temàtica, Ha col·laborat com a expert en diferents
iniciatives de la Generalitat de Catalunya, la Comissió Europea, i un
ampli ventall d’institucions i governs nacionals i regionals europeus i a nivell
internacional. És l’IP del projecte InnoHEIs per la UAB.
Iolanda Font de Rubinat
La Iolanda de Rubinat és Subdirectora General de Recerca del
Govern de Catalunya des de 2004. Anteriorment, va ocupar
diferents càrrecs a la Generalitat, sempre lligats a l’àmbit de la
recerca i les universitats, incloent la direcció de projectes de
l’AGAUR. Entre les seves responsabilitats destaquen el disseny de
polítiques públiques en l’àmbit de la recerca i supervisar les
actuacions en l’àmbit de les universitats catalanes, centres de recerca i institucions
científiques.
Jordi Mabras
En Jordi Mabras és fundador d’”Economia para Millenials” i membre
de la junta de la Cambra d’Emprenedors i Empresaris – Associació
Catalana i del Consell d’Emprenedors de l’ICEB. Amb una llarga
trajectòria al sector bancari (en alts càrrecs de direcció a les
principals entitats de l’estat), és formador en aquest àmbit (entre
d’altres) a la UPF, la UOC i l’IEF. És columnista habitual del diari
Expansión, edició Catalunya.
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Gabriel Masfurroll
En Gabriel Masfurroll és el president del Consell Social de la UAB
des del 2014. Té una llarga trajectòria en el sector privat i en el
sector públic, on ha destacat, entre d’altres, en alts càrrecs en
institucions de l’àmbit de la salut, a nivell nacional i internacional. És
fundador d’USP Hospitales, va ser Vicepresident del FC Barcelona i
actualment és president del Consell d’Administració del Grupo Mi
Tres Torres. La seva relació amb l’emprenedoria, especialment entre els joves, és
àmplia, essent president i/o membre de diferents entitats que treballen en aquest
àmbit, així com també en l’àmbit de l’esport. També destaca per la seva sensibilitat
pels aspectes socials, creant l’any 2006 la Fundació Àlex, amb la finalitat d’integrar
les persones amb discapacitat a la societat i al mercat laboral.
Guillem Perdrix
En Guillem Perdrix és director de la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya i professor associat de la UAB. Posseeix una
àmplia trajectòria i experiència en l’àmbit de la creació d’empreses,
on ha desenvolupat instruments i metodologies per a la prestació
de serveis en aquest àmbit, en el que ha assessorat un gran nombre
de projectes i iniciatives lligades a nous projectes empresarials,
incloent formació i assessorament especialitzat. També va treballar per la
consultora DALEPH.
Lluís Rodríguez
En Lluís Rodríguez és CEO i co-fundador d’IDAccion.com, professor
associat de creació d’empreses a la UAB, i consultor de la UOC. Ha
desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de
l’assessorament en la creació d’empreses i el desenvolupament
econòmic local, centrant-se darrerament en els models de negoci
digitals. Va ser Subdirector General de Creació d’Empreses i
Economia Cooperativa al Govern de Catalunya. Ha estat assessor d’un gran nombre
d’empreses tant pel que fa al seu procés de creació com de desenvolupament.
També ha participat en varis projectes de cooperació internacional.
Héctor Sala
L’Héctor Sala és degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB
i professor des del 1994. És també investigador de l’Institut per
l’Estudi del Treball de Bonn (DE), àmbit d’estudi en el que ha centrat
la seva trajectòria acadèmica, per al desenvolupament de la qual ha
rebut diferents ajuts i beques a la recerca, comptant amb
nombroses publicacions. Ha impulsat l’aposta per les activitats de
promoció de l’emprenedoria a la Facultat des de l’inici del seu mandat.
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Francesc Solé
En Francesc Solé és catedràtic emèrit de la UPC, on ha ocupat
nombrosos càrrecs (incloent el de director del programa INNOVA) i
vicepresident de la Fundació Conocimiento y Desarrollo. La seva
trajectòria acadèmica (amb més de 200 publicacions i 40 projectes
europeus) ha girat al voltant de la política industrial, de la innovació
i del coneixement. Va ser premiat amb la medalla Narcís Monturiol
del Govern de Catalunya. Ha exercit tasques com a expert de diferents
organitzacions, incloent la Comissió Europea i l’OCDE. Més enllà de l’àmbit
acadèmic, és un reconegut empresari català, lligat a la seva passió pel sector de la
restauració.
Mercedes Teruel
La Mercedes Teruel és professora de la URV, on és la directora de la
Càtedra per al foment de la innovació empresarial des del 2017. El
seu àmbit acadèmic gira entorn a l’economia industrial i la
competitivitat empresarial on té nombroses publicacions. Ha
participat en diversos projectes nacionals de recerca i ha dut a
terme diferents col·laboracions amb organismes públics de
Catalunya, incloent la Generalitat, dins el seu àmbit de coneixement.
Joan Torrent
En Joan Torrent és professor de la UOC des del 1998, on ha ocupat
diferents càrrecs, incloent el de director de la UOC Business School.
Amb una àmplia trajectòria acadèmica en l’àmbit de la innovació (en
especial les TIC) i competitivitat empresarial, compta amb més de
150 publicacions (incloent 40 llibres) en la matèria. Ha format part
d’un ampli ventall d’associacions en l’àmbit de les ciències
econòmiques i ha estat membre de diferents comissions i organitzacions, incloent
el Pacte per la Indústria de Catalunya.
David Urbano
En David Urbano es catedràtic de la UAB i investigador ICREA,
vicedegà d’emprenedoria des del 2018 i cofundador del Centre
d’Estudis i Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS) de la
UAB. Amb una dilatada experiència en l’àmbit de l’emprenedoria, en
el que ha publicat nombrosos treballs, ha participat en activitats
formatives en aquesta temàtica (tant a nivell nacional com
internacional, especialment a Amèrica Llatina) i ha estat membre de diferents
projectes catalans, estatals i europeus. Ha fet assessorament també a iniciatives
privades, en el mateix àmbit.
Jaume Valls
En Jaume Valls és catedràtic d’organització d’empreses a la UB, on
ha ocupat diferents càrrecs. En el passat ho va ser també de la UPC i
la UdG. Expert en l’àmbit de la innovació i l’emprenedoria, ha
publicat nombrosos articles i altres treballs acadèmics en aquest
àmbit. Ha elaborat projectes com expert per diferents institucions,
incloent el Govern de Catalunya i ha format part d’alguns projectes
internacionals.
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Plànol del campus de la UAB
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