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Frank Wagner: és actualment Head of Competence Center 
R&D-Management i també membre del Consell d’Administració 
del Fraunhofer-IAO. Enginyer en Cibernètica per la Universitat de 
Stuttgart, va començar la seva carrera el 1986 en el prestigiós 
Fraunhofer Institute en l’àrea d'Anàlisi de Sistemes. Ha estat 
director de projectes d’innovació tecnològica, de desenvolupament 
de productes, de disseny organitzacional i IT a Europa, Brasil i 

Corea del Sud. Des de 1992 ha estat responsable de més de 30 projectes de 
R+D subvencionats per la Comunitat Europea, i els governs suís i britànic.
Ponència: Valorització Tecnològica i el seu impacte (en anglès)

John Cummins: compta amb més de 20 anys d’experiència en 
indústria, investigació i consultoria, i té un Màster en Enginyeria 
per la Brunel  University de Londres. L’any 2001 funda la seva 
pròpia empresa de consultoria (Innovation Partners, Ltd) enfocada 
a la millora de les interaccions entre centres d’investigació i 
industria. En John és Senior Industry Fellow del Manufacturing 
Institute of Cambridge University, i International Associate del 

KIMbcn.
Ponència: Models Internacionals de Valorització Tecnològica

Eri Vazquez: llicenciat en Economia i en Empresa Internacional 
per la University of Lancashire i Màster en Negocis Internacional 
per la University of Stirling i University of Groningen. Actualment 
és Director de FUNDITEC. Posseeix més de 10 anys d’experiència 
internacional en el desenvolupament d’entorns d’alt valor afegit per 
a la implementació empresarial, ha desenvolupat  nombrosos 
estudis de viabilitat i avaluació de parcs cientí�cs, tecnològics i 

vivers d’empresa de diferents continents, així com per encàrrec de les més 
importants institucions nacionals i internacionals en la matèria, entre les que 
hi ha la International Association of Science Parks. 
Ponència: Valorització Tecnològica exemples d’èxit i fracàs.

Martí Delmases: Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Doctor en Medicina 
per la UAB. Ha tingut diverses responsabilitats en el camp de la 
recerca biomèdica: com a investigador, en la cerca de �nançament 
en programes nacionals i europeus, com a gestor de projectes 
d’innovació i com a Director Tècnic del Parc de Salut de Sabadell. 
També ha treballat activament en el camp de la divulgació 

cientí�ca, l’educació mèdica i consultoria en el sector salut. El 2006 posa en 
marxa el projecte empresarial Technical & Racing Composites SL.  El 2009 
s’incorpora al KIMBCN per impulsar la transferència de tecnologia i 
coneixement en el sector salut. 
Moderació dels grups de discussió. Encarregat  de les síntesis i conclusions 

09.00 - 09.15h Acreditació i benvinguda

09.15 - 10.15h Presentació de l’Informe �nal del projecte EVALPARC i 
Presentació de la jornada per les autoritats de  XPCAT i el host

10.15 - 10.30h Co�ee Network

10.30 - 10.45h Indicacions sobre la dinàmica

10.45 - 11.30h PONÈNCIA SOBRE VALORITZACIÓ TECNOLÒGICA I EL 
SEU IMPACTE 

11.30 - 12.15h Discussió sobre la situació de la valorització de  tecnologia dins 
de la xarxa

12.15 - 12.30h Cocktail Network

12.30 - 13.15h PONÈNCIA SOBRE ELS MODELS INTERNACIONALS

13.15 - 14.00h Discussió sobre la comparativa entre la realitat catalana i els 
exemples internacionals 

14.00 - 15.00h Dinar

15.00 - 15.45h PONÈNCIA SOBRE EXEMPLE D’ÈXIT I FRACÀS

15.45 - 16.30h Discussió sobre el cas

16.30 - 17.00h Presentació de les conclusions
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Espanya i Catalunya es troben a la cua d’Europa en Transferència Tecnològica, 
en què fallem? Hem d’aplicar els models europeus? En tenim de propi? Quines 
són les característiques més importants que es posen en joc  en el nostre 
escenari? Es poden replicar els models al nostre territori i a les nostres 
institucions?
Aquestes i altres preguntes es treballaran durant la jornada, i es buscaran les 
respostes entre els participants, a partir de les intervencions d’experts 
internacionals.

Currículum dels ponents


