
 
 

NOUS REPTES EN LA GESTIÓ DE L’RDI 

La Salle BES, 11 i 12 de maig 

 

El seminari ‘Nous Reptes en la Gestió de l’RDI’ vol abordar algun algun dels aspectes més crítics en la 

gestió de l’RDI a l’empresa i als centres científico-tecnològics a través de bones pràctiques del sistema de 

recerca i innovació català. Cada sessió es basa en l’anàlisi d’un cas d’estudi real que actua com a fil 

conductor de l’aprenentatge, exposat pels mateixos protagonistes - directius d’empreses innovadores o de 

centres d’RDI -. El seminari vol ser un tast del Màster en Gestió de Recerca, Desenvolupament i 

Innovació, una pràctica i innovadora proposta formativa i professionalitzadora pels tècnics, gestors de 

projecte i directius especialitzats en l’àmbit de generació, adquisició i transferència de nova tecnologia i 

coneixement. 

 

Divendres 11 de maig 

 

18.00 – 18.30h Benvinguda, introducció i presentació del curs 

Ramon Ollé (President de La Salle BES) i Josep Huguet (Director del Màster de GRDI) 

 

18.30 – 20.10h El cas de l’ICIQ, un cas d’open innovation 

L’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), referent català i estatal en l’aplicació de la química en la 

frontera del coneixement, compta amb una llarga col·laboració entre la indústria química i l’acadèmia en 

el desenvolupament de projectes d’RDI. El Dr. Miquel Àngel Pericàs (director) i el Dr. Lluís Solà 

(responsable d’estratègia) exposaran, centrant-se en el funcionament de projectes d’RDI a les seves 

unitats mixtes, una bona pràctica d’innovació oberta entre aquests dos àmbits. 

 

20.20 – 22.00h VERTISUB, innovació de la necessitat 

VERTISUB és una empresa líder dedicada a la recerca i provisió de solucions singulars a necessitats 

industrials de risc com poden ser la revisió i el manteniment de xemeneies, centrals nuclears o qualsevol 

activitat que requereixi el buceig o el treball en condicions extremes a Europa, el Nord d’Àfrica i Sud-

Amèrica. Francisco Sánchez (director de producció) com es desenvolupen serveis innovadors – amb el seu 

desenvolupament associat – a partir de noves necessitats industrials  

 

 

 

 



 
 

 

Dissabte 12 de maig 

 

9.00 – 10.40h El CTFC, la gestió econòmica de la incertesa 

L’activitat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) està orientada a resoldre problemes 

relacionats amb la gestió d’ecosistemes i la interacció dels recursos naturals amb la societat. El CTFC és 

un centre de recerca de la Generalitat amb una àmplia plantilla d’investigadors que es finança 

majoritàriament a través de convocatòries de recerca competitives en funció dels projectes 

desenvolupats. Óscar Montserrat (gerent) ens exposarà la casuística de gestionar un pressupost d’un 

centre: contemporitzar la incertesa i els períodes de maduració propis dels projectes d’RDI i la necessitat 

de fianançar costos estructurals. 

 

11.00 – 12.40h ADASA, excel·lència empresarial en projectes col·laboratius d'RDI 
 

ADASA és una empresa d’enginyeria especialitzada en solucions sectorials i tecnològiques aplicades al 

cicle integral de l'aigua i al medi ambient. Premiada amb distincions internacionals, compta amb una 

decidida vocació d’innovació tecnològica contínua en col·laboració amb universitats, institucions 

científiques i centres d'investigació. Jordi Cros (Director d’I+D+i) ens explicarà algunes de les claus que 

garanteixen l’èxit de projectes col·laboratius, molts dels quals amb suport institucional (CDTI, programa 

PROFIT, EUREKA, IBEROEKA o LIFE). 

 

Totes quatre sessions utilitzaran una dinàmica participativa d’anàlisi i resolució d’un ‘cas d’estudi’ 

presentat al conjunt de la classe. A través de la resolució d’aquests casos es pretenen abordar els 

següents conceptes, que seran abordats més abastament al Màster de Gestió de l’RDI: 

 

• L’encaix de la Gestió de l’RDI en l’estratègia empresarial. 

• Afrontar la incertesa en la gestió de l’RDI. 

• Dinamitzar l’RDI a través de la col·laboració Empresa – Universitat. 

• El paper dels RRHH en l’RDI. 

• Reptes i oportunitats en el finançament de l’activitat d’RDI 

 

Lloc i contacte: 
La Salle BES. C/Lluçanès, 41. 
+34 932 902 441 
exed@beslasalle.net 
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