
 

 

INNOVA 360º 
16 -21 de novembre de 2010 
 

 
Dia 18: Jornada de matí. Parcs i territori (10.00 a 12.30) 
 
LOCALITZACIÓ: Sala auditori de TCM (entrada lliure, aforament per 347 persones). 
 
PÚBLIC OBJECTIU:  

- Comunitat del Parc TCM: universitats, empreses- emprenedors, comunitat de recerca i 
transferència.  

- Altres parcs de Catalunya, Centres de Recerca i transferència, centres de suport a 
empresa del territori i altres prescriptors dels serveis del TCM. 

 
Continguts proposats: 

• El model TCM. Un projecte territorial (20’). Presentació a càrrec de la Presidenta del 
TCM.   

• Els pols d’innovació a Catalunya. (15’). Presentació a càrrec de Jennifer Ruiz, Gestora 
de Sistemes Territorials d’Innovació.  Àrea de Dinamització de Clústers. ACC10. 

 
10:40 PAUSA CAFÈ 
 
11:00h Taula Rodona:  

- El paper dels parcs científics i tecnològics com a agents de dinamització de 
l’economia territorial.   

 
Modera el Sr. Joan Catà, Director-gerent del Consorci Digital Mataró-Maresme. 
 
Amb la participació de:  
 
Sr. Joan Bellavista, Director-Gerent de la XPCAT i Past President de la IASP 
Sr. Jaume Juan, CEO i Fundador d’Apesoft 
Sr. Joan Cornet, President executiu de la Fundació TicSalut 
Sr. Andreu López, CEO i Fundador de Tinytronic 
Sr. Albert Vidal, Director General de CETEMMSA 
Sr. Joan Trullén, Director de l’ Institut d’Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona i 
Professor d’Economia Aplicada de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
12.30h. Cloenda de la Jornada 
 
 



 

Guió de la Taula Rodona: 
 
(1.) El Moderador dóna la benvinguda i explica l’objectiu principal de la taula: Presentar com 
els parcs són elements claus en la dinamització econòmica territorial. Exposar les principals 
característiques dels ecosistemes dels parcs i com un entorn com aquest té un impacte real 
sobre el PIB del territori.  
 
També és un objectiu fonamental, presentar a la comunitat del TCM altres experiències 
consolidades d’empreses i institucions que ja fa temps operen en parcs i poden explicar en 
primera persona què els ha aportat, experiències positives i negatives. 
 
(2.) El moderador presenta els membres de la taula i els hi dóna la paraula per a què sintetitzin 
en pocs minuts la seva experiència i/o coneixements alineats amb l’objectiu de la jornada.  
 
(3.) El moderador llença una sèrie de preguntes als membres per dinamitzar el debat.  
 
(4.) Torn obert de preguntes al públic.  

 

 


