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20 de novembre de 2018 a les 9.00 h

Jornada “Diàlegs entre científics i gestors a les fundacions de
recerca”
La Comissió de Fundacions de Tecnologia i recerca de la CCF organitza anualment una jornada sobre
temes d'interès per a les fundacions d'aquest àmbit.
Enguany volem asseure al voltant d’una taula a científics i gestors per conèixer els seus punts de vista. A
vegades les percepcions entre uns i altres sobre un mateix aspecte no són coincidents, atesos
determinats condicionants com els recursos econòmics disponibles, la normativa aplicable a l’activitat o la
contractació de professionals, el rigor científic o una comunicació que arribi al gran públic, la col·laboració
entre entitats, etc.
D’aquests temes i molts altres parlarem a la Jornada “Diàlegs entre científics i gestors a les fundacions de
recerca”. T’esperem en aquest espai de coneixement i trobada entre les entitats del sistema català de
ciència, tecnologia i innovació!
Programa:

09.00 Recepció i acreditació d’assistents
09.30 Sessió inaugural
Pere-A. Fàbregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions
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Joan Gómez, director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya
10.00 Conferència marc: “Cap on va la ciència”
Pere Puigdomènech, Físic. Expert en ciència i tecnologia
11.00 Pausa-cafè
11.30 Diàlegs entre científics i gestors a les fundacions de recerca



Jordi Barretina, director de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)



Eudald Carbonell, Investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES)



Josep M. Martorell, Director Associat del Barcelona Supercomputing Center- Centro Nacional
de Supercomputación (BSC-CNS)



Dolors Mateu, Gerent de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

13.00 Conferència final: "El paper de les fundacions en la promoció i gestió de la recerca"
Andreu Mas-Colell, UPF, Barcelona GSE i BIST. Ex-Conseller d’Empresa i Coneixement
13.30 Fi de l’acte
Modera: Lluís Reales. Periodista científic
A qui s’adreça:
Directius, científics i gestors de les fundacions de Tecnologia i Recerca. Membres dels patronats.
Agents del sistema català de ciència, tecnologia i innovació
Data i lloc de celebració:
Dimarts, 20 de novembre de 2018 de 9.00 h a 13.30 h
St. Pau Recinte Modernista | Sala Francesc Cambó
Sant Antoni M. Claret, 167. Barcelona

Inscriu-te!
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