El món de demà: Indústria i Innovació
FemCAT, Fundació Privada d’Empresaris, treballa des del 2005 en l’elaboració de propostes i en la generació
d’iniciatives que ajudin al desenvolupament social, econòmic i cultural de Catalunya.

La Indústria és un dels pilars fonamentals de l’economia catalana.
En un món globalitzat i època de crisi, es busquen solucions en
l’economia “real” i pilars sobre els que basar un nou concepte de
creixement. És, per tant, el moment per fixar-se en la indústria, com
a sector que tradicionalment ha donat vida a la societat catalana i
que genera conceptes innovadors. És, també, el moment
d’identificar i crear les condicions d’un entorn que afavoreixi la
innovació i el coneixement
Per fer-ho portarem ponents que exemplifiquen les tendències de
futur en un format que incentivarà el debat, tant entre els ponents
com entre els assistents: els membres de FemCAT i els seus
convidats.

9.30 – Acreditació i esmorzar.
10.15 – Benvinguda
10.30 – Taula rodona: La indústria i el futur
Esko Aho, vicepresident de Nokia i primer ministre de
Finlàndia (1991-1995)
Pedro Luis Uriarte, president de Innobasque
Modera:

Esko Aho
Vicepresident executiu de relacions corporatives i responsabilitat de
Nokia (des del 2008). Membre del Consell Executiu del grup Nokia.
Primer ministre de Finlàndia (1991 – 1995).
President del Fons d'Innovació Finlandès, Sitra, (2004-2008). Professor
a la Universitat de Harvard (2000-2001).
Pedro Luis Uriarte
President i soci honorari de Innobasque, l’agència basca de la
innovació.

Programa

Ponents:

Ponents

Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya

13.00 – Cloenda i finalització del Fòrum

Vicepresident i conseller delegat del BBVA fins al 2001. Conseller
d'economia i hisenda del govern basc sorgit després de la
promulgació de l'Estatut d'Autonomia.
Mònica Terribas
Periodista. Directora de Televisió de Catalunya.
Professora titular del departament de periodisme i comunicació
audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Premi Òmnium Cultural
de televisió (2005). Premi nacional de periodisme (2003).

22 de setembre de 2009
Auditori Banc Sabadell (Av. Diagonal, 407, Barcelona)
Jornada exclusiva per als membres de FemCAT i els seus convidats.
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