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Pere-A. Fabregas

De: Coordinadora Catalana de Fundacions <comunicacio@ccfundacions.cat>
Enviado el: miércoles, 11 de octubre de 2017 13:54
Para: pfabregas@ccfundacions.cat
Asunto: Nou Cafè de la Recerca | 17 d'octubre 2017

 

recordatori      |     Barcelona, 11 d'octubre de 2017 

 
Nou Cafè de la Recerca, 17 d'octubre 2017 

 
Transferència Tecnològica: de la ciència a la competitivitat 

industrial  

  

 
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 17 d’octubre realitzarem una nova trobada. Aquest cop ens acompanyarà Eric 
Suñol, Soci Director de Inveniam, qui ens parlarà sobre els principals models i 
estratègies de transferència tecnològica i sobre experiències d’institucions 
acadèmiques, centres tecnològics i altres centres d’investigació, tot endinsant-se 
en el sistema d’innovació i transferència català. 

Com és habitual, al final de la sessió coneixerem l’origen i activitats d’una fundació 
associada. En aquesta ocasió coneixerem la Fundació per la Indústria, que ha publicat el 
llibre “Transferencia Tecnológica: de la ciencia a la competitividad industrial. La experiencia 
catalana”, escrit per Eric Suñol i Elena Canetti. 

Programa: 

09.00 h         Benvinguda i presentació  

Pere-A. Fàbregas, President Coordinadora Catalana de Fundacions 

09.15 h         Transferència Tecnològica: de la ciència a la competitivitat industrial 

Eric Suñol, Soci Director de Inveniam 
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10.15 h         Presentació de la Fundació per la Indústria  

Antoni Garrell, Vicepresident 1r 

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)  

  

Es facilitarà un exemplar del llibre tots els assistents al cafè. 

Per la capacitat de la sala, les places són limitades i per ordre d’inscripció. Per participar 
podeu confirmar la vostra 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". 

  

  
   
   

  

 


