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Pere-A. Fabregas.yahoo

De: Coordinadora Catalana de Fundacions [comunicacio@ccfundacions.cat]
Enviado el: lunes, 29 de mayo de 2017 15:09
Para: pfabregas@ccfundacions.cat
Asunto: Nou Cafè de la Recerca, 13 de juny 2017

 

Circular 15      |     Barcelona, 29 de maig de 2017

 
Nou Cafè de la Recerca, 13 de juny 2017 

 
L’impacte econòmic i social de la recerca: Eines per orientar 

la recerca cap a l’obtenció de resultats  

  

  

Benvolgut, Benvolguda, 

Els “Cafès de la Recerca” de la Comissió de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana 
de Fundacions s’han consolidat com un espai de coneixement de la ciència i la recerca a 
Catalunya, així com de networking i d’intercanvi d’experiències sobre la feina que duen a 
terme les fundacions d’aquest àmbit. 

El dimarts 13 de juny realitzarem una nova trobada. Aquest cop ens acompanyarà Enric 
Escorsa, CEO de la consultora IALE Tecnologia, que ens parlarà sobre les eines que 
ajuden a la gestió de la innovació, la vigilància tecnològica i la intel·ligència 
competitiva. És dir, com ajudar a les entitats vinculades amb la recerca i la transferència de 
tecnologia a comptar amb una valorització objectiva de les oportunitats d’impacte/negoci. 

Com és habitual, a l’últim tram de la sessió coneixerem l’origen i activitats d’una fundació 
associada. En aquesta ocasió coneixerem la Fundació EF Cliff, que s’ocupa de la 
insuficiència hepàtica crònica. 

Programa: 

09.00 h         Benvinguda i presentació  

Pere-A. Fàbregas, President Coordinadora Catalana de Fundacions 

09.15 h         Eines per orientar la recerca cap a l’obtenció de resultats 

Enric Escorsa, CEO de IALE Tecnologia 

10.15 h         Presentació de la Fundació EF Cliff  



2

Josep M. Torner, Director General

10.30 h         Cafè networking 

11.00 h         Fi de l’acte 

  
Lloc: Seu Social de la Coordinadora, c/ Pau Claris, 167 Pral 2a. B (Barcelona)  

Degut a la capacitat de la sala, les places són limitades i per ordre d’inscripció. Per participar 
podeu confirmar la vostra l’assistència omplint el formulari online o bé trucant al 
93.488.1480 

Us hi esperem! 

Comissió de Fundacions de Tecnologia i Recerca 
Coordinadora Catalana de Fundacions 

 
  

   

 

info@ccfundacions.cat 
www.ccfundacions.cat 
Pau Claris, 167 pral. 2a. B 
08037 Barcelona 
Tel. 934 881 480 
  

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".

  

  
   
   

  

 


