
 

 
 

LA INNOVACIÓ MOTOR DE DESENVOLUPAMENT 
Seminari: “La Innovació en les organitzacions: EINE S I 

RECURSOS” 
 

INSCRIPCIONS GRATUITES a: www.tarragona.cat/tarrago naimpulsa 
Telèfon d’informació 977 296 217 (Eva o Sonsoles) 

 
DIRIGIT A 
 
Persones implicades o interessades en el procés d'innovació en les organitzacions, tant en l’empresa 
com a les entitats de l’àmbit socioeconòmic (personal tècnic o directiu). 
 
OBJECTIUS 
 
Conscients de la importància de la innovació per al progrés de les empreses en un entorn competitiu, 
i més com a via necessària per a la sortida de la crisi, l’Ajuntament de Tarragona ha programat aquest 
seminari de 40 hores (distribuïdes entre les sessions presencials i l’assessorament individual), que 
pretén donar resposta a les necessitats dels empresaris, emprenedors i del teixit econòmic en general 
en aquest tema. 
 
Els objectius del seminari són: 

1. Informar a les empreses i agents socials vers la necessitat d’incorporar la innovació en la 
seva planificació estratègica. 
2. Donar les eines i recursos al personal tècnic i directiu, necessaris per a implantar un procés 
d’innovació a les organitzacions en la gestió de les empreses. 
3. Fomentar la cultura de la innovació al territori. 
4. Facilitar l’intercanvi de coneixements i les bones pràctiques en innovació entre professionals. 

 
DESENVOLUPAMENT DEL SEMINARI: 
 
El seminari consta de 9 sessions de 3 hores, que es celebraran els dijous de 17 a 20 hores.  
Començarà el 8 d’octubre i finalitzarà el 3 de desembre. 
 
Les sessions conjugaran les exposicions magistrals d’experts en diferents aspectes d’innovació amb 
la realització de tallers pràctics sobre els aspectes que s’hauran tractat prèviament a nivell teòric. 
 
El seminari també ofereix assessorament individual referent a la innovació als i a les participants del 
Seminari. 
 
L’estructura de cada sessió serà: 

De 17 a 18,30   Sessió magistral 
De 18,30 a 18,45  Descans 
De 18,45 a 20,00  Taller pràctic 

 
Les sessions es realitzaran a l’aula 1 de l’Hotel d’Entitats. C/ Pons d’Icart, s/n – Pàrquing la Pedrera, 
6ª Planta. Al costat del Palau de Congressos i l’estació de RENFE. 
 
MATERIAL: 
 
A cada persona inscrita se li lliurarà una carpeta amb els apunts corresponents de cada exposició. 
També rebran tot al material necessari per a la realització dels tallers pràctics. 
 
 



 

 
 

RECONEIXEMENT: 
 
Tots els participants inscrits al seminari els hi serà lliurat un certificat d’assistència. 
 
Els que superin el 70 % de l’assistència rebran igualment un diploma d’aprofitament de l’Ajuntament 
de Tarragona i la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses de la 
Universitat Rovira i Virgili. 
 
RELACIÓ DE PONENTS: 
 
Les sessions magistrals correran a càrrec dels següents ponents: 
 

8 d'octubre: Conceptes bàsics d'innovació  
Sr. Xavier Ferràs (Director d’Innovació d’ACC1Ó) 

 

 
Enginyer superior en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en 
Business Administration (MBA) per ESADE i doctor en Direcció d’Empreses per la UB.  
Actualment és director del Centre d’Innovació Empresarial a ACC1Ó, organisme de la Generalitat de 
Catalunya que té com a missió impulsar el teixit empresarial català i potenciar-ne la competitivitat, a càrrec 
d’R+D Transferència Tecnològica i Política de Clusters a Catalunya. En el mateix organisme, ha estat 
director del Pla d’Innovació 2005-2008. 
És professor del departament de Direcció d’operacions i Innovació d’ESADE, també ha estat professor de 
l’Escola d’Enginyers de Telecomunicacions de Barcelona i directiu del sector de l’automoció. És coautor 
del llibre Passió per Innovar. 
 

 
 

15 d'octubre: Capacitat per innovar de l'empresa i de l'empresari  
Sra. Marta Zaragoza (Sòcia-directora de Cresàlida) 

 

 
Economista, especialitzada en creació i consolidació d’empreses. Actualment combina les seves funcions 
com a Responsable del Servei de Creació i Consolidació d’Empreses a Surt, Fundació de Dones, amb la 
de sòcia i co-directora de Cresàlida, Creixement i Consolidació Empresarial, que ha esdevingut el marc de 
la tasca d’assessora exercida fins l’actualitat en diverses empreses i institucions publiques i privades. En 
l’àmbit docent, és Consultora a la Universitat Oberta de Catalunya i professora associada a la Universitat 
de Barcelona, en l’àrea d’Economia i Empresa. 
 

 
 

22 d'octubre: Innovació en el procés  
Sr. Ivan Castelltort (Director de Sistemes de Caixa Penedès) 

 

 
El seu càrrec a Caixa Penedès és el de Cap de Tecnologia de la Informació i Comunicacions. 
És Enginyer en Informàtica per la URV i MBA en Administració d'Empreses per la UPC. La seva 
experiència professional s'ha desenvolupat sempre al voltant del món de les TIC, principalment a Port 
Aventura (1993-2001), Hewlett Packard (2001-2002) i Caixa Penedès (2002-actualment). Ha col·laborat 
en diverses activitats de caràcter docent tant a la URV com a la UPF a Barcelona.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
29 d'octubre: Innovació en la gestió  
Dra. Dolors Setó (Professora titular de la URV) 

 

 
Professora Titular d'Universitat. Departament de Gestió d'Empreses. Universitat Rovira i Virgili. 

·  Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses (Universitat de Barcelona). 
·  Doctora en Administració i Direcció d'Empreses (Universitat Rovira i Virgili). 
·  Autora del llibre 2De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente, Editoral ESIC; i de diversos 
articles publicats en revistes i ponències presentades en congressos nacionals i internacionals. 

 
 

5 de novembre: Gestió de projectes d'Innovació  
Sra. Emma Gorgori i Sr. David Puig (Enginyering Project del Grupo Castilla). 

 

 
Sra. Emma Gorgori - Llicenciada en ADE per la URV 
 
S'inicia en el món laboral com a responsable de tresoreria a Port Aventura, on hi treballa durant cinc anys. 
Al 2000 s'endinsa en el món del Business Intelligence, treballant per a diferents companyies internacionals 
com ara Compaq Computer, Hewlett Packard, Bayer o Reuters entre les més destacades, com a 
Consultora i Cap de Projecte en implantacions de BI en diversos àmbits: ERP, Logística, Finances i CRM. 
Actualment, des de fa 1 any i mig, dirigeix SIGO, una empresa joint-venture entre Grupo Castilla i Absis, 
especialitzada en solucions de Quadres de Comandament per al Sector Públic. 
 
Sr. David Puig -Diplomat en Informàtica de Gestió UOC i Màster en BI UOC i Màster en Programació de 
Grans sistemes. "IBM/La Caixa". 
 

·  Analista Funcional en Projectes de "La Caixa". 
·  Gerent d'implantacions SAP HR a "Cap Gemini Ernst & Young". 
·  Director de Consultoria a Grupo Castilla. 
·  Director One Click 2k, S.L. 

 
 

12 de novembre: Generació d'idees i creativitat (Innovació de produ cte)  
Sr. Ignacio Fernández (Director general d’IFR automotive) 

 

 
Soci fundador i Director Executiu de IFR 

· Enginyer en Motor Sport llicenciat per Swansea Metropolitan University en UK. Ha treballat per 
empreses com Prodrive o Mitsubishi-Ralliart per el Campionat del món de Rallies. 
· És el responsable de la creació del Aspid i les seves 4 patents tecnològiques en xassís, suspensions, 
frens i electrònica. 

 
 

9 de novembre: Finançament de la innovació  
Sr. Oriol Sans (Gerent de Finançament d’ACC1Ó) 

 

 
Oriol Sans té l’objectiu de fomentar la creació i sostenibilitat d’empreses innovadores en la fase inicial i 
fomentar el creixement de les pimes catalanes sobretot pel que fa referència al finançament de l’R+D. Els 
programes sota la seva responsabilitat són: 

· 6 xarxes d’inversors privats i les seves escoles d’inversió, en col·laboració principalment amb ESADE 
i IESE. 
·  Llançament de préstecs per l’R+D. 
· Inversió, presència al comitè d’inversions i seguiment de fons de capital risc tals com Inveready, 
Ingènia Capital o Ysios Biofund I. 
·  Assessorament sobre finançament a unes 200 empreses per any. 
· Coordinació d’esdeveniments tals com el XV Fòrum d’Inversió ACC1Ó i els esmorzars mensuals EiF 
ACC1Ó. 

 
 



 

26 de novembre: Autodiagnosi de la capacitat per innovar  
Dra. Maria Àngels Gil (Professora Titular de la Universitat Pompeu Fabra) 

 

·  Professora Titular de Organització d’Empreses. 
·  Catedràtica Acreditada por la ANECA. 
·  Universitat Pompeu Fabra. 
·  Ex-directora i fundadora dels Estudis d’Empresarials a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat 
Oberta de Catalunya. 
·  Autora dels llibres "Como crear y hacer funcionar una Empresa", “Como crear y hacer funcionar una 
empresa. Casos prácticos”, "Dirigir i organitzar en la sociedad de la información", "Empresa virtual. De 
la idea a la acción", de materials per a la Universitat Oberta de Catalunya, i de nombrosos articles en 
revistes espanyoles i americanes. 

 
 

3 de desembre: Avaluació i conclusions del seminari  
Dr. Pere Segarra i Sr. Txaber Allue (Professors de la Universitat Rovira i Virgili) 

 

 
Dr. Pere Segarra 

. Director de la Càtedra URV-Empresa sobre el foment de l'emprenedoria i  la creació d’empreses. 

. Doctor en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat Rovira  i Virgili. 

. Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat de Barcelona. 

. Professor titular de comercialització i investigació de mercats de la Universitat Rovira i Virgili. 

. Consultor d’empreses i director d'estudis del mercat per a diverses empreses i entitats. 
 
Sr. Txaber Allue 

. Llicenciat en Història, Màster en Direcció de Màrqueting i Comunicació per la UOC i Executive MBA 
per l'Institut d'Empresa. 
. Consultor en gestió, estratègia i finances de PIMES. 
. Professor en el Departament de Gestió d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili i consultor en la 
UOC. 
. La seva activitat com a Blogger és reconeguda fins al punt que es invitat a donar conferències, tallers 
i assessoraments sobre la Web 2.0. 

 
 
 
Amb la col·laboració de:  

 
 
 


