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Circular 24      |     Barcelona, 18 d'abril de 2018 

 
 Cafè de Recerca de la CCF, 15 de maig de 2018 

 
Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS)  

  

 
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, 15 de maig, realitzarem una nova trobada per conèixer el Pla 
estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020. Comptarem amb el 
director general de Recerca i Innovació en Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Albert Barberà, qui ens explicarà aquest instrument que té per objectiu  incrementar la 
qualitat de la recerca que es fa en l’àmbit de la salut i intensificar l’aplicació pràctica als 
processos assistencials de tot el coneixement generat pels investigadors. 

Com és habitual, al final de la sessió coneixerem l’origen i activitats d’una fundació 
associada. En aquesta ocasió coneixerem la Fundació Parc Taulí, que té per finalitat 
potenciar la docència, la recerca i la innovació entre els professionals del Parc Taulí, tant des 
de l’òptica cientificomèdica com des de la gestió i organització de l’activitat assistencial. 

Programa de la sessió: 

09.00 h         Benvinguda i presentació  

Pere-A. Fàbregas, president Coordinadora Catalana de Fundacions  

09.15 h         Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020 

Albert Barberà, director general de Recerca i Innovació en Salut  
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10.00 h         Presentació de la Fundació Parc Taulí  

Glòria Palomar, directora de gestió de la fundació Parc Taulí  

10.20 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 
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". 

  

  

   

   

  

 


