
 

 

 

INICIATIVES LOCALS D’IMPULS A LA INNOVACIÓ EMPRESAR IAL 
11, 18 i 25 de febrer de 2014 

Pavelló Garbí (Recinte de Maternitat) 
 
11/02/14 Introducció a les iniciatives locals d’imp uls a la innovació empresarial 
 
9:30 a 10:30h Presentació de la Guia “’Iniciatives Locals d’Impul s a la Innovació Empresarial”.  
Rosabel Hernández , cap de la secció de suport al teixit productiu local, Diputació de Barcelona. 

10:30 a 11:00h Bones pràctiques d’iniciatives locals d’impuls a la  innovació  empresarial .                                            
Neus Aran , tècnica de subsecció de sectors productius, Diputació de Barcelona.  

11:00 a 11:30h Pausa 

11:30 a 13:30h Experiències locals d’impuls a la innovació empresa rial . Taula rodona moderada per 
Gemma Cortada , cap de la subsecció de sectors productius, Diputació de Barcelona. 

� Núria Macià , directora de l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu  

� Iolanda Repullo , responsable de dinamització empresarial de l’Ajuntament de Sabadell  

� Carolina Delgado, sòcia de l’empresa Do it Original  
� Joan Jubert, empresari, docent i gerent de Repensarlaempresa  

 

 
18/02/14 Com innoven les empreses? Impuls dels ens locals a la innovació empresarial a 

càrrec de Inès Gómez , directora de Anima Consulting.  
 
9:30 a 11:00h Com innoven les empreses?  

� Models i processos d’innovació 
� Com identificar oportunitats per innovar 
� De la creativitat a la innovació 

 
11:00 a 11:30h Pausa 

 
11:30 a 12:30h Impuls dels ens locals a la innovació empresarial  

� Perfil innovador de les empreses 
� Actuacions per impulsar la innovació des dels ens locals 

 
12:30 a 13:30h Què pot fer l’ajuntament per impulsar la innovació en el meu territori? 
 

 

25/02/14 Estratègies, instruments i recursos per a la innovació empresarial en un territori 
a càrrec de Miquel Barceló , president executiu d’Innopro.  

 

9:30 a 11:00h  Estratègies i instruments per a la innovació en un territori . 

11:00 a 11:30h Pausa 

11:30 a 13:30h Com aprofitar els recursos existents per a la innov ació empresarial . Taula Rodona.   

� Oriol Alcoba , gerent de transferència tecnològica d’ACC1Ó  

� Susana Sanchez , directora del CIT – UPC (Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC)  

� Jordi Turu , consultor del Dept. d’Estratègia i Finançament de PIMEC  

� Cormac Leggett*  - ENISA Empresa Nacional de Innovación S A (*) 

 

(*) pendent de confirmació 

Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 
Servei de Teixit Productiu 


