RECERCA

La jornada està pensada per aglutinar gran
part de la recerca i innovació que es fa a
Catalunya en la temàtica de la xarxa, en
aquesta primera edició es comença convidant als centres de transferència associats
als grups que composen la XaRMAE.

MATERIALS
X

ENERGIA
X

CATALUNYA

La Xarxa de Referència de la Generalitat
de Catalunya en materials avançats per
l’energia (XaRMAE) organitza una jornada de formació i informació per a les
empreses de base tecnològica i per la
disseminació del seu portafoli de patents
i saber fer i la transferència del seus resultats de recerca. La XaRMAE es composa de grups de recerca d’universitats
(UB, UdL i UPC) i centres d’investigació
(CSIC-ICMAB, ICN2 i IREC) de Catalunya. Donats els seus objectius i estratègia la jornada anirà orientada als materials i dispositius per a l’energia.

MAT-ENERGYR + D + I + CAT
Jornada sobre recerca i transferència de
Tecnologia en Materials Avançats i Energia.

INDÚSTRIA

Quina és la estratègia del govern de la Generalitat en matèria d’energia? Es vol donar a
conèixer les línies generals de l’estratègia
d’especialització intel·ligent de la regió de
Catalunya per als pròxims anys i quines son
les tecnologies en que Catalunya és líder internacional reconegut.

Respecte al món empresarial es vol obtenir la
major representació possible per això es convida a assistir a diferents empreses, associacions i clústers empresarials i plataformes
tecnològiques a nivell estatal. Es important
saber quines son els fulls de ruta o necessitats empresarials en els diferents sectors
energètics i materials avançats.

L’objectiu primordial de la jornada es la interacció entre el mon industrial i el mon de la recerca.
Així es vol que les empreses assistents estiguin
informades de les últimes línies d’investigació i
innovació en els grups de XaRMAE. Es busca
establir sinergies i investigacions orientades a la
creació de nous productes, innovació i desenvolupament tecnològic i major competitivitat de
les empreses.
Aquesta jornada vol posar de manifest què es fa
a CATALUNYA en el sector de materials per
l’energia, tant en la investigació com en món
industrial. Es farà èmfasi en la gestió proactiva
de la transferència de tecnologia a partir de projectes d’investigació i sobre aspectes rellevants a
l’hora d’obtenir beneficis de la venda del producte/tecnologia provenint dels resultats de la
recerca. Finalment, es centra l’atenció en l’efectivitat dels canals de disseminació dels portafolis
de patents, productes i resultats de la recerca.

PROGRAMA

8:459:00

Registre

9:009:15

Benvinguda: presentació de la jornada
Prof. Joan Ramon Morante, Director de la XaRMAE

9:159:30
9:3010:00

RIS3CAT Estratègia Catalunya en matèria d’energia
Sra. Sandra Colom. ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
Formació i investigació a Catalunya

10:0010:15

Accions de la UB
Laia Crespo, OTRI de la UB-FBiG

10:1510:30

Activitats vinculades a la UPC
Jaume Julibert, OTRI de la UPC

10:3010:45

Investigació a l’ICMAB
Susana Garelik, OTRI de l’ICMAB

10:4511:00

Investigació a l’ICN2
Alfonso del Rey, OTRI de l’ICN2

11:0011:30

Descans
Indústria: clústers i plataformes

INSCRIPCIÓ GRATUITA ONLINE
11:3011:45
11:4512:05
12:0512:25

INFORMACIÓ I CONTACTE
Dr Raúl Benages Vilau
Promotor de la XaRMAE
info@xarmae.org

Portafoli de resultat de recerca de la XaRMAE
Dr. Raúl Benages Vilau, Promotor de la XaRMAE

12:2512:45

clúster Materials Avançats
Pau Virtudes. ACCIÓ, Generalitat de Catalunya
El Meta- clúster Secartys i associats: Solartys,
Domotys i CiCAT
Aintzane Arbide, Directora general Secartys
Presentació de la Plataforma CO2
F. Javier Alonso Martínez, Gas Natural,
president de la Plataforma de CO2
Presentació de la Plataforma de
Almacenamiento de energia
Luis Manuel Santos Moro, EDP Energia
Dijous 9 d’octubre de 2014
Oficines d’ACCIÓ
Pg. de Gràcia, 129. Barcelona

