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El món de la universitat, el món 
de l’empresa, les institucions, els 
agents intermediaris i experts van 
entrar a fons per analitzar l’statu 
quo de la innovació a Catalunya. 
Els participants aportaren els seus 
coneixements i la seva experièn-
cia, i van deixar clar que tenim 
prou potencial per crear una oferta 
innovadora potent. Que estem pre-
parats per innovar, que volem fer-
ho, però que, desgraciadament, no 
ho fem tant com seria necessari. 

La relació entre l’empresa i 
la universitat, amb l’Administra-
ció i els agents intermediaris, va 
protagonitzar una gran part d’un 
debat en què va quedar clar que hi 
ha oferta però que hi ha dubtes, i 
molts pel que fa a la demanda, o, 
si més no, pel que fa a la relació 
entre la demanda i la oferta inno-
vadora. 

Els indicadors no ajuden, per-
què, si creiem el potencial que 
tots els participants van reconèi-
xer, costa admetre o assumir que 

Catalunya estigui col·locada en 
posicions molt poc lluïdores en 
els rànquings de la innovació, tant 
comparant-la amb altres regions 
espanyoles com amb altres països 
europeus. Segurament, afirma la 
majoria, hi ha moltes empreses 
que innoven però que o bé no ho 
diuen o directament ni saben que 
ho estan fent. També depèn, com 
tot, del sector de què es tracti. Les 
empreses tecnològiques, òbvia-
ment, són les que més hi creuen 
i ho fan servir, però la resta d’em-
presaris, almenys els majoritaris, 
els de les pimes, té dificultats per 
buscar i trobar allò que necessita 
per innovar. 

El món de la universitat cata-
lana, ben representat i amb tons 
diferents en el debat, creu en el seu 
potencial, però en general, sembla 
quasi amb els braços plegats pel 
que fa a l’aplicació pràctica de la 
seva investigació. Els recercadors, 
investigadors, els constructors de 
l’eina que pot afavorir la inno-
vació asseguren que no troben 
les empreses on aplicar els seus 
coneixements d’una manera pràc-

tica. O que no són trobats per 
les empreses. Troben a faltar que 
la seva feina sigui reconeguda, 
necessiten al·licients per quedar-
se a la universitat i veure com els 
seus projectes, estudis, avenços 
són explotats com ells creuen que 
mereixen. Estem parlant, també, 
és clar, de retribucions econòmi-
ques, molt minses, que els fan 
rendir-se o marxar a l’empresa 
privada.

Però resulta que l’empresa 
busca innovadors. Quin és el pro-
blema llavors? Que no es troben, 
que els seus camins no s’encreuen 

tot i que tots dos es necessiten i 
Catalunya agrairia que ho acon-
seguissin. Perquè l’empresa, per 
mitjana i petita que sigui, té diners 
per invertir en innovació i busca 
on invertir-los perquè sap, tot i 
que ha necessitat temps i insistèn-
cia per conscienciar-se’n, que ser-
virà per fer créixer el seu valor. 

La innovació és imprescindible 
i s’ha de trobar la manera de solu-
cionar-ho, una vegada identificat 
el problema de la manca d’inte-
racció entre la teoria i la pràctica 
i assabentats del baix nivell català 
en aquesta categoria a l’hora de 
materialitzar-ho en números. 

Els estudis teòrics no comp-
ten, els llibres, les tesines, les 
publicacions excelses ens fan més 
rics en teoria però no compten a 
la pràctica. Cal que l’excel·lència 
investigadora trobi un reflex en la 
pràctica empresarial.

Per això cal passar a la pràcti-
ca. I per fer-ho, el Pla nacional de 
R+D+i és l’eina política, almenys 
per tenir un model, un paraigua, 
com l’anomena la directora del 
Cidem, Carme Botifoll, que anun-
cia les bonances de la fusió que 
ja és un fet entre l’organisme que 
dirigeix i el Copca. Però no n’hi 
ha prou, cal pràctica, acció, com 
repeteix Xavier Ricart, director 
de l’Àrea de Desenvolupament 
Empresarial de la Cambra de 
Comerç de Barcelona. Ricart ja 
apunta el Centre de Transferència 
que ha d’arribar i un parell de 
fòrums importantíssim de nivell 
mundial. Els empresaris, en veu 
d’un Fran de la Torre, representant 
de PIMEC, voluntariós, desitja 
que aquest contacte amb la uni-

versitat sigui ja un fet i esmenta 
l’esforç de la seva organització 
per anar a buscar els teòrics que 
els ajudin a ser més grans. 

És va parlar, doncs, de la 
demanda, com a gran problema, 
com a eix de la solució, perquè 
l’oferta ja la tenim. La demanda 
recau en les empreses, l’oferta la 
disposa la universitat. Ni l’un ni 
l’altre tenen la culpa, mig acorden 
tots els participants arribat el final; 
la culpa és del sistema, del model, 
que s’ha de millorar, que ha de 
servir per annexionar demanda i 
oferta. 

Transferència tecnològica, 
recerca, innovació i investigació 
van ser conceptes discutits i defi-
nits al llarg de més de dues hores 
i mitja de debat, en què, passat 
el plantejament quasi depriment 
del principi, va haver-hi temps 
per mirar amb optimisme el futur. 
Tenint el potencial, no hi ha motiu 
perquè les nostres empreses no 
el busquin. Tenint empreses que 
volen trobar no hi ha excuses 
per la universitat amb vista a ser 
localitzats. 

A més de la reciprocitat 
empresa-universitat, la trobada, 
una vegada més, com han reflectit 
els debats precedents, va posar 
de manifest que els empresaris 

catalans van a la seva, que por-
ten quasi a l’extrem un indivi-
dualisme que, si bé de vegades 
pot ser un tret diferencial positiu, 
sovint acostuma a ser un factor de 
penalització. Empreses petites que 
separadament busquen la innova-
ció és una imatge que il·lustra ben 
clar que ni per buscar, ni tan sols 
per posar en comú un pressupost 
global, ni que sigui amb un objec-
tiu puntual, són capaces de posar-
se d’acord. Cal fer-ho, perquè la 
individualitat pot portar a camins 
molt perillosos.

Els problemes plantejats, 
orgull quan cal, l’optimisme com 
a obligació, el negre panorama 
com a motivació i l’acció com a 
ineludible solució, no van deixar 
al marge les peticions a l’Admi-
nistració. No tot és un proble-
ma de camins que no s’encreuen. 
Com en tot, els diners també fan 
la felicitat. Tot i que les empre-
ses en tenen alguns diners per 
invertir –però paguen poc diuen 
els universitaris, que se senten 
infravalorats–, són necessaris els 
ajuts. És clar que amb això també 
hi va haver veus que subratllaren 
les maldats de les subvencions. I 
és que ningú va deixar de dir-hi la 
seva, ni que fos, sovint en aquest 
debat, políticament incorrecte. u

FRAN GARCIA

Barcelona

Dossier va acollir un debat molt animat entorn de la innovació a Catalunya

ROGER CASTELLÓN

L’entesa entre universitat i 
empresa, clau de la innovació
Els indicadors subratllen que Catalunya és lluny de liderar la  transferència tecnològica
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L’empresa, per 
petita que sigui, 
té diners i busca 
la millor manera 
d’invertir-los

n Dijous, 20 de setembre, va tenir lloc la Trobada de la In-
novació, que va posar de manifest que Catalunya té materi-
al humà per innovar, però que el talent i la necessitat de les 
empreses no sempre es troben en el camí. Es van plantejar 
problemes i es va acordar passar a l’acció com a solució.

Hi ha potencial 
investigador 
i som molt 
valorats, però 
cal aprofitar-ho
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E ls  par ticipants

N o tenim un model defi-
nit. Si mirem la despe-
sa o inversió respecte 

al PIB, Catalunya enfront de la 
mitjana europea i espanyola està 

per sota.  La innovació no tecno-
lògica sí que té un pes important, 
sobretot en producte disseny. 
Quan les nostres empreses facin 
despesa i inversió en projectes 
sistematitzats que declarin i els 
indicadors ho detectin, pujarem. 
Tenim 12.000 empreses inno-
vadores, que declaren que fan 
inversió tecnològica; són poques. 
Tenim una universitat que ha fet 

molt bé la part de recerca, però 
sense cap model. L’empresa ha 
fet el que ha volgut i l’Adminis-
tració ha deixat fer. 

Necessitem tenir una política 
d’innovació coherent amb les cir-
cumstàncies. Quan jo vaig entrar, 
no hi havia una política d’innova-
ció definida. Ara hem fet un pla 
ràpid amb vista a l’empresa, i és 
que vam detectar que els recursos 

que aplica l’empresa són mínims. 
Jo volia diners per a l’empre-
sa, però no tenim recursos per 
fer qualsevol pla estratègic. Vist 
això, hem apostat per ser pràctics 
i ara iniciem el Pacte nacional de 
R+D+i, que ha de ser el paraigua. 
El pacte tindrà dos copresidents, 
un empresari i un acadèmic, i 
grups proporcionals. Els recursos 
s’han de distribuir, no s’han de 
destinar només a la part acadè-
mica, que pot beneficiar-se del 
que genera el que es destina a la 
part empresarial. Mentre arriba el 
pacte, disposem també de la fusió 
entre el Cidem i el Copca per 
intentar que tots els recursos de 
què disposem, que són nombro-
sos, arribin a l’empresa catalana. 
Que l’empresa compti amb el 

nostre assessorament i que a la 
vegada ens vagi dient cap on con-
duir els nostres recursos. De tot 
això han de sorgir estabilització 
i eficiència. 

El pacte també afecta la 
recerca i la seva interacció amb 
l’empresa, i com es comença a 
visualitzar que, perquè els nos-
tres indicadors pugin, necessitem 
que l’empresa gasti i inverteixi 
en projectes estratègics. Quan 
es parla de recerca, s’identifica 
només amb la recerca università-
ria. Tothom ha mirat cap a la uni-
versitat, com si ells en tinguessin 
la culpa. Però és l’enllaç el que 
no ens ha funcionat. Hem de tre-
ballar i no lamentar-nos. Ara toca 
que els altres s’hi apuntin i facin 
els passos que calguin. u

«Necessitem una política 
d’innovació coherent i per això 
hem apostat pel pacte R+D+i»

C A R M E  B O T I F O L L
DIRECTORA DEL CIDEM

H i ha d’haver algun tipus d’ajut per 
comunicar la innovació que fan 
les empreses. Falten centres de 

gestió del coneixement, de la informació, 
del que s’està fent. Els centres de transfe-
rència tecnològica no són les eines adequa-
des.  Els interlocutors que la universitat es 
troba sovint són interlocutors que no conei-
xen gens el món de la recerca, que no tenen 
capacitat de decisió. No hi ha una pre-

paració adequada. 
Hem d’apostar 
fort pels temes 
de disseny, hem 
de buscar entorns 
que puguin ges-
tionar coneixe-
ment, i aquest sí 

que podria ser compartit. 
La universitat produeix molts inves-

tigadors i no saben on col·locar-se. On 
va a parar el capital intel·lectual que es 
produeix? Nosaltres no som pitjors que els 
altres, és el model el que no funciona. Si 
políticament o universitàriament no acon-
seguim una independència, no hi ha mane-
ra de reformar la universitat. Si l’empresa 
demana, nosaltres farem. u

E N R I C  C A N E L A
PRESIDENT DEL CERCLE PER AL CONEIXEMENT

«Hem d’aconseguir la 
independència universitària 
per reformar la universitat»

A Catalunya manquen grans empre-
ses líder en innovació. Entenent 
per activitat innovadora la intro-

ducció al mercat de productes nous o millo-
rats, la Cambra té dades recents que ens 
diuen que el 80% de les empreses industri-
als innova. Passem a l’acció. La innovació 
és obrir nous mercats a tots els teus clients, 
donar-los més productes, i la internaciona-
lització és anar a buscar més clients per a 

productes que ja 
tens. Són eines, no 
el fi.

La recerca és 
transformar diners 
en coneixement. 
Com més diners, 
més coneixement. 

Hem de superar les barreres de la innova-
ció: manca de cultura emprenedora, dèficit 
en formació, capacitat del personal, relació 
universitat-empresa i tràmits i marc regu-
lar. Hem d’anar pel món sense complexos. 
Com a exemple de l’acció que demano, 
esmento la creació d’un centre de transfe-
rència que arribarà molt aviat, el Keiretsu 
Forum de Business Angels i l’International 
Technology Forum, els tres a Barcelona. u

X AV I E R  R I C A R T
DIRECTOR DES. EMP. CAMBRA DE COMERÇ BCN

«Hem de superar les barreres 
de la innovació, passar a 
l’acció i no tenir complexos»

S ’ha d’estendre allò que tenim de 
positiu, però és necessari canviar el 
que no s’està fent prou bé. Per tal 

que el coneixement acabi generant riquesa, 
és clau l’existència d’un ambient propici 
per a la innovació, i també tenir abans 
que els nostres competidors internacionals 
referències i una demanda innovadora. 
El problema és en la demanda. Sobre els 
indicadors, n’hi ha un que ho resumeix 

tot, la competitivi-
tat internacional. 
Tenim molts bon-
sais i pocs roures. 
No posem bona 
terra perquè crei-
xin.

La innovació 
tecnològica tota sola no ens dóna avantat-
ges competitius, és molt més important la 
innovació en models de negoci. La tecno-
logia és una eina. Les universitats públi-
ques estan pagades amb diners de tots, no 
han d’anar a vendre fora.  Hem de canviar 
la cultura de petits per l’ambició gran i 
impulsar la demanda innovadora, utilit-
zar els comptes públics, més contractes 
ben pagats, menys subvencions i ajuts. u

P E R E  M I E R
PRESIDENT MIER COMUNICACIONS

«Hem de canviar la cultura 
de petit per ambició; millors 
contractes, menys ajuts»

El model d’innovació no existeix. 
Cadascú fa el seu d’acorda amb la 
seva realitat. Les empreses estan 

preocupades en el dia a dia i a pagar sous 
a final de mes, tenen problemes amb la 
universitat i també amb l’Administració, 
convé anar tots a l’una. No sabem quant 
gastem en innovació, ni quant gasta la 
Generalitat. I estic segura que hi ha gent 
que fa coses potentíssimes. Tenim un 

problema d’intel-
ligència competi-
tiva. Necessitem 
informació pre-
cisa i contrastada 
per poder disse-
nyar plans estra-
tègics amb plans 

d’actuació coherents amb la realitat, amb 
possibilitat de canviar com canvia l’en-
torn. Si utilitzem la naturalesa distributiva 
de la política pública, inhibim la innova-
ció. Hem d’invertir en informació/forma-
ció en els directius dels centres de recerca, 
de les empreses, que no saben quin tipus 
d’innovació fa la seva empresa, que no 
sap diferenciar el procés d’innovació de la 
innovació pròpiament dita. u

A N N A  S Á N C H E Z
DIRECTORA GTENERAL AIDIT

«Tenim un problema 
d’intel·ligència competitiva, 
necessitem informació»

E stem en un bon entorn, tenim una 
estructura de pimes amb molt 
potencial d’innovar. Els diners els 

tenen, hi ha un gran potencial desaprofi-
tat. El mateix en el camp de la innovació. 
A Catalunya hi ha un bon teixit d’univer-
sitats, les xarxes tecnològiques tenen un 
gran potencial d’oferta d’innovació. Si 
vas a una empresa amb una idea, si hi ha 
de posar molts diners, els posa si veu que 

tindran un fruit. 
Manca canviar el 
model, que exis-
teix, però és antic 
i preindustrial. 
Hem de donar 
una empenta a 
les empreses per 

descobrir-les. 
El principal problema és en el món 

universitari, que ha de fer un canvi radi-
cal. Ara és feudal, quan parla de recerca 
no parla d’innovació. La recerca és de 
paper, no arriba a la indústria. Els inves-
tigadors estan pressionats per publicar. 
No es valora la transferència tecnològica. 
Amb aquestes condicions són pocs els 
bons que es queden investigant. u

A N T O N I  S U D R I À
DIRECTOR DEL CITCEA

«El principal problema és en 
el món universitari, que ha 
de fer un canvi radical»

C ap als anys vuitanta es va engegar 
a la universitat un sistema que 
permetés formar investigadors que 

estiguessin a disposició de la societat. Va 
ser un èxit, però això no és suficient per 
tenir una societat competitiva. Després es 
van muntar infraestructures tecnològiques, 
i això també va ser una bona fita els anys 
noranta. Les pimes són l’estructura empre-
sarial del país i apliquen una innovació ocul-

ta, petits avenços 
que s’han d’inten-
tar visualitzar. 

Tenim una 
oferta tecnològica 
molt bona, però 
tenim una deman-
da tecnològica 

encara fluixa. L’increment fort d’incentius 
en què es desenvolupi la innovació ha de 
ser en el sector productiu, perquè, quan 
engegui els seus motors, ja serà una dinàmi-
ca habitual i generarà retorns que no seran 
solament per a l’empresa. Estem expulsant 
els investigadors. El mateix pot passar amb 
la tecnologia. Des del Govern hi ha d’haver 
un creixement inversor adequat a cada cas. 
S’ha de motivar i incentivar. u

J O S E P  C A S T E L L S
DIRECTOR GENERAL INSTITUT CIENTÍFIC IUCT

«L’increment d’incentius de 
la innovació ha de ser en el 
sector productiu»
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Un sistema d’innovació és un siste-
ma comunicat amb altres sistemes, 
orientat a l’assignació i l’explo-

tació de coneixement. El sistema català té 
poca capacitat de generació de coneixement. 
El sistema investigador català és molt potent 
però mesurat en publicacions, que no són un 
indicador. Tampoc no tenim una capacitat 
per explotar nou coneixement. Un sistema 
explotador de tecnologia és conseqüència 
d’un sistema de generació de tecnologia. Hi 
ha quatre motius que justifiquen la necessi-

tat de les políti-
ques d’innova-
ció pública. 

Les falli-
des del mer-
cat, associades 
a recursos: el 
sector públic 

ha de suplir la manca d’incentius del sector 
privat per fer recerca. La fallida sistèmica 
o manca de coordinació entre agents. La 
rigidesa estructural: estem en un sistema 
d’innovació que, per més que intentem 
canviar, no podem accelerar determinats 
camps. La miopia anticipadora és que 
falta informació per tal que els polítics 
puguin adoptar les decisions adequades. 
La innovació és un component més de la 
competitivitat. És aire, però no és suficient 
per ella mateixa. u

P E R E  C O N D O M
DIR. GRAL. PARC CIENTÍTIC I TECNOLÒGIC UDG

«Un sistema d’innovació és un 
sistema comunicat amb altres 
sistemes per ser explotat»

E ls darrers vint anys, l’evolució 
de la innovació ha estat positiva 
però inferior a la d’algunes regions 

econòmiques veïnes. Les empreses han 
perdut oportunitats estratègiques de crei-
xement en segments molt atractius per la 
manca de corporate, fusions, adquisicions, 
sortides a borsa, etc. Les universitats i els 
centres tecnològics i de recerca s’han des-
envolupat, però sense prou especialització 
(tothom vol fer el mateix) i amb sistemes 
d’autogovern que impossibiliten introdu-

ir incentius i 
pressions. 

Es consta-
ta una manca 
d’estabilitat i 
de contundèn-
cia de les polí-
tiques d’inno-

vació i de recerca, per una excessiva rota-
ció de càrrecs que afecta negativament la 
interlocució amb les estructures tècniques. 
Les associacions empresarials, cambres de 
comerç, caixes d’estalvis aspiraven fins fa 
poc a “encaixar” en el sistema. Hem de 
capgirar-ho perquè disposem d’un teixit 
de pimes ambiciós internacionalitzant-se, 
excel·lents docents, investigadors i tecnò-
legs, pressupostos públics creixents i insti-
tucions privades que s’estan involucrant en 
projectes transformadors. u

E U G E N I  T E R R É
DIRECTOR GENERAL INVERPYME

«Manca estabilitat en les 
polítiques d’innovació per 
l’excessiva rotació de càrrecs»

M olta pime fa innovació, molt 
poques fan desenvolupament i 
quasi cap fa recerca. Això fa 

que la interactuació entre els grups de 
transferència tecnològica sigui poca. La 
universitat hauria de fer un canvi, canviar 
de model, afavorir la transferència tecno-
lògica que dóna suport a l’empresari i que 
possibilita adquirir una competitivitat dins 
del territori adequat. Això faria que puges-
sin els indicadors. En vista de l’oferta tec-
nològica que hi ha, que és molt adequada, 

manca que els 
grups de recer-
ca o de trans-
ferència tecno-
lògica interac-
tuïn entre ells, 
manca que el 
vocabulari que 

utilitzi l’empresari sigui similar al de la 
universitat i que aquesta parli un vocabu-
lari similar al de l’empresari. 

A l’empresari el preocupen els diners i 
al grup de recerca, treure les seves publi-
cacions. S’ha de canviar el model de 
la universitat i, a la vegada, l’empresa 
ha de canviar el seu prisma, veure el 
que la universitat li pot aportar. Hi ha 
d’haver agents o entitats intermediàries 
que diguin a l’empresa com fer-ho per 
millorar. u

A L E J A N D R A  C O L O M
ASSESSORA TECNOLÒGICA CEPTA

«A l’empresari el  preocupen 
els diners i al grup de recerca, 
treure les seves publicacions»

L a innovació en disseny es copia 
molt de pressa i la innovació en ser-
veis i models de negoci és a l’abast 

de tothom. Per tant, la innovació tecnolò-
gica és l’única que ens pot donar un cert 
avantatge competitiu. També sortim molt 
mal retratats en l’indicador de sol·licitud, 
concessió i llicència de patents. Quan vas a 
vendre una patent a una gran empresa cata-
lana, no estan disposats a pagar grans quan-
titats a la universitat ni a donar un bon sou 
a l’investigador que ha de fer el projecte. 

Això demostra 
mancances. 

Hem de 
c o n t e m p l a r 
que existeixen 
mercats exte-
riors. Si tenim 
una gran oferta 

tecnològica, anem a vendre-la on calgui. 
Podem triar models, però, si no hi posem 
diners, si un projecte de 200.000 euros és 
car per a una gran empresa, és igual com 
ho fem, no tenim benzina per al cotxe... 
Ni per formar tècnics. El que ha de fer 
l’empresari és oferir-li un sou que sigui 
una mica més que el de la caixera del 
supermercat. De vegades ens despistem 
una mica de l’objectiu i ens escudem en 
altres mesures que no són les que utilitza 
tothom. u

M A R I B E L  B E R G É S
ÀREA EMPRESES FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

«La innovació tecnològica és 
l’única que ens pot donar un 
cert avantatge competitiu»

L a innovació és un procés que ha 
de ser present en tota la vida d’una 
empresa. És un tema cultural i 

d’estratègia, relacionat amb la competiti-
vitat. La innovació no és una eina única, 
és una més, i s’ha d’ajustar a la realitat 
de l’empresa. Per arreglar la nostra mala 
posició en els indicadors, hem de ser 
socis, hem de dir què aportarem cadascú 
per tractar aquest problema, perquè no 
ser competitius significa perdre llocs de 
treballs, tancar empreses. Hauríem de tro-

bar la manera 
de posar sobre 
la taula acci-
ons, no bones 
i n t e n c i o n s . 
L ’ e m p r e s a 
necessita la 
transferència 

més que la universitat. PIMEC va crear el 
Centre de Transferència del Coneixement, 
visitem les empreses, però no n’hi ha 
prou. Lligar finançament, innovació i 
estratègia és una sinergia a seguir. 

L’empresa busca algú que l’assessori  
en el món universitari. La pime té diners 
per invertir. Hem de potenciar els experts 
per anar a les empreses i assessorar-les. 
Treballem aïllats. Per tant, si les instituci-
ons no treballem juntes, no ho demanem  
als empresaris. u

F R A N  D E  L A  T O R R E
DIR. INNOVACIÓ PIMEC

«Si les institucions no 
treballen juntes, no demanem 
als empresaris que ho facin»

El de la fusta i el del moble són sectors 
tradicionals, i les empreses d’aquests 
sectors són bastant diferents de les de 

la química, la tecnològica o els nous serveis. 
Per això caldrien també indicadors diferents. 
No saben què és i, a més, les innovacions 
en producte no les fan les empreses que 
fabriquen mobles, la fan les empreses de la 
indústria auxiliar, moltes d’àmbit internaci-
onal. Haurien de fer el possible per donar 
suport a la creació de consorcis en aquesta 
línia. Les innovacions en els sectors tradi-

cionals vénen 
d’aplicacions 
del disseny 
industrial, de 
producte, de 
la distribució, 
i del model de 
negoci. 

S’ha de donar suport a la innovació no 
tecnològica. Els centres tecnològics són 
molt necessaris com a agents intermedi-
aris, especialment en sectors tradicionals 
productius en què la recerca bàsica i la 
necessitat tecnològica, el que fa la universi-
tat i el que necessita l’empresa, estan a una 
distància gairebé infinita. S’ha d’entendre 
que hi ha dos nivells d’innovació, i també 
hi ha dos sistemes de mesura. És millor 
una mala mesura de la innovació que cap 
mesura. Falten indicadors. u

J O A Q U I M  S O L A N A
DIRECTOR CENFIM

«S’ha de donar suport a la 
innovació no tecnològica basada 
en la distribució i el model»
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