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Pere-A. Fabregas

De: Coordinadora Catalana de Fundacions <comunicacio@ccfundacions.cat>
Enviado el: martes, 19 de diciembre de 2017 12:27
Para: pfabregas@ccfundacions.cat
Asunto: Cafè de Recerca 16/01/2018 | Recerca amb Empreses i Institucions: Captar talent 

per a reforçar la R+D+i "

 

Circular 48      |     Barcelona, 19 de desembre de 2017 
  

 
Nou Cafè de la Recerca, 16 de gener 2018   

Recerca amb Empreses i Institucions: Captar talent per a reforçar la 
R+D+i “ 

  

 
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 pròxim dimarts, 16 de gener, realitzarem una nova trobada per presentar el 
programa de Doctorats Industrials, una iniciativa pública que té per objectiu fomentar la 
transferència de coneixement entre els entorns acadèmics i empresarials (en un sentit ampli 
del terme) mitjançant el desenvolupament de projectes de recerca col·laboratius. Aquest 
programa pot ser una eina molt valuosa per captar talent i reforçar la R+D+i a les 
fundacions. 

Com és habitual, al final de la sessió coneixerem l’origen i activitats d’una fundació 
associada. En aquesta ocasió ens presentaran el projecte de recerca en l’àmbit de les 
ciències socials que ha dut a terme la Fundació Pere Tarrés en el marc d’aquest 
programa. 

Programa de la sessió: 

09.00 h         Benvinguda i presentació  

Pere-A. Fàbregas, President Coordinadora Catalana de Fundacions 

09.15 h         Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya 

Dr. Albert Sangrà, Director Acadèmic del Pla de Doctorats Industrials 
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         Perquè es va crear el programa de doctorats industrials? 

         Quines són les fites assolides i cap a on es vol arribar? 

         Que és un Doctorat industrial? i quines entitats poden participar-hi? 

         Casos d’èxit més destacables  

10.15 h      Presentació del projecte  de recerca de la Fundació Pere 
Tarrés:                                 infància vulnerable, centres socioeducatius, processos 
d’aprenentatge 

                   Pere-Joan Giralt, Professor Facultat Pere Tarrés-URL 

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)  

Per participar podeu confirmar la vostra assistència omplint el formulari online o bé trucant 
al 93.488.1480. Places limitades 

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 
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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". 

  

  
   
   

  

 


