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L'ACUP i el món empresarial, units per al desenvolupament econòmic de Catalunya
El president Artur Mas ha presidit aquest dissabte al migdia la cloenda de les jornades ''Catalunya Futura'', primera
activitat
de
la
plataforma
"Coneixement,
Territori
i
Innovació"
(plataforma
cti)
Les Jornades Catalunya Futura, que han tingut lloc divendres i dissabte al Monestir de Poblet, han reunit, a porta
tancada, els màxims representants de les universitats i un grup destacat d’empresaris de Catalunya amb la finalitat
d’analitzar i aprofundir en la col·laboració universitat- empresa per al foment de la innovació i la competitivitat
econòmica de Catalunya. Les jornades han comptat amb l’assistència d’experts de reconegut prestigi, i han posat a
debat
temes
rellevants
per
al
progrés
social
i
la
competitivitat
del
país.
La Plataforma CTI, promoguda per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, PIMEC (patronal de la Petita i
Mitjana Empresa de Catalunya), Foment del Treball Nacional i la Fundació La Caixa, amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya i d’un conjunt d’empreses radicades a Catalunya, és "un projecte estratègic per enfortir el
desenvolupament econòmic i social de Catalunya i promoure la interacció i la cooperació estable entre el món
empresarial,
les
universitats
i
les
administracions
públiques".
A la cloenda de les jornades s'ha fet pública la “Declaració de Poblet”, fruit de les jornades de treball. Entre les
propostes de projectes concrets tractats a les jornades destaquen: un pla per fomentar l'emprenedoria; un altre per
a la cooperació empresa-universitat; la creació d'una plataforma estable de relació Empresa/Universitat: Mercat del
coneixement - marketplace; el foment de doctorats industrials; així com un diagnòstic i mapa RIS (Research and
Innovation
Strategies)
per
a
Catalunya.
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Els participants a la trobada. Foto: ACUP

Més informació
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DE
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Poblet,

02/03/13)

/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/DeclaraciodePoblet.pdf

[ javascript:window.print() ]

[ javascript:history.back() ]

[
]

[#]

