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Barcelona, 26 de gener de 2016

"Els Cafès de la Recerca" de la Coordinadora
Dia: dimarts 9 febrer de 2015
Horari: de 9.00h a 11.00h
Lloc: Seu Social de la Coordinadora, c/ Pau Claris, 167 Pral 2a. B de Barcelona
Places limitades (20) per ordre de recepció

Apreciats col·legues,

Des de la Comissió de Fundacions de Tecnologia i Recerca ens plau contactar novament amb
vosaltres per proposar-vos participar en una nova edició de "Els Cafès de la Recerca" de
la Coordinadora el dimarts 9 de febrer. Ens trobarem a les 9h del matí a la seu de la
Coordinadora (Pau Claris 167, principal 2a B de Barcelona) i acabarem puntualment a les
11h.
Degut a l'èxit assolit en l'esmorzar celebrat el passat octubre, repetirem el format en aquesta
nova ocasió. Us recordem, doncs, que serà una trobada informal per reunir-nos
periòdicament i compartir inquietuds, oportunitats i estratègia, amb un cafè a primer hora
del matí, al qual anirem convidant a diferents persones amb coneixements i trajectòries
interessants, amb les quals debatre temes rellevants per a tots nosaltres. Per afavorir que
ens coneguem millor a cada sessió una Fundació farà també una breu presentació del què
fan i com ho fan.
En aquesta nova sessió, ens acompanyarà la Sra. Montserrat Vendrell, directora general
del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).
L'agenda d'aquesta trobada serà la següent:
9.00h Benvinguda a càrrec del president de la Coordinadora, Sr. Pere-A. Fàbregas
9.15h “Una aposta per la recerca: el per què, el què i el com”, a càrrec de la Sra. Montserrat
Vendrell, directora general de BIST.
10.00h Debat i torn de preguntes.
10.45h Presentació de la Fundació ICFO, The Institute of Photonic Sciences a càrrec del Sra.
Dolors Mateu, directora.
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11.00h Finalització de la sessió.

Per participar en aquest Cafè de la Recerca cal confirmar l’assistència:
- omplint el formulari online o bé,
- enviant un e-mail a info@ccfundacions.cat o bé,
- trucant al 93.488.14.80

Comptem amb tu i/o les persones del teu equip que consideris. Gràcies per anticipat i rebeu
una cordial salutació,

Comissió de Fundacions de Tecnologia i Recerca
Coordinadora Catalana de Fundacions

PD. Donada la capacitat limitada de la sala, les inscripcions es confirmaran per ordre
d’arribada a la Coordinadora.

Inscripció:
Gratuïta per les fundacions associades a la Coordinadora
10€ per les fundacions no associades a la Coordinadora
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www.ccfundacions.cat
Pau Claris, 167 pral. 2a. B
08037 Barcelona
Tel. 934 881 480
Fax: 934 874 257

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, l'informem que si no desitja rebre més notícies, pot donar-se de baixa
del nostre servei responent a aquest missatge indicant en l'assumpte: "Baixa".
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