Empresa i coneixement: Un nou món
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.
En un moment de revisió profunda dels pilars de la competitivitat, la
gestió, difusió i aprofitament del coneixement es perfilen com una
aposta sostenible en el futur dels països. Catalunya parteix d’una
bona base, tant per la riquesa de la seva producció científica com
pels seus actius de gestió del talent.

Rafael Reif
Enginyer elèctric. Provost del Massachusetts Institute of Technology.

El quart Fòrum FemCAT dóna veu als agents que, en la nostra
societat, custodien, generen i transfereixen coneixement. Un
acadèmic, un investigador i un empresari ens donaran la seva visió
sobre els elements que poden ajudar Catalunya i les seves
empreses en el viatge cap a un futur més competitiu.

Doctor en medicina. Cap del servei de malalties infeccioses de
l’Hospital Clínic de Barcelona. Coordinador del programa HIVACAT
(HIV VACuna CATalunya).

Programa

Antoni Esteve

9.30 – Acreditació i refrigeri

Doctor en farmàcia. President de Esteve. President del Consell
d’Administració del Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya.

10.00 – Benvinguda a càrrec de Josep Oliu, President de Banc
Sabadell, i Josep Mateu, President de FemCAT

Josep Maria Gatell

President de Farmaindustria (2006-2008).

10.15 – Taula rodona
Ponents:

Modera:

Rafael Reif. Provost, Massachusetts Institute of
Technology.
Josep Maria Gatell. Co-director, Hivacat.
Antoni Esteve. President de Esteve.
Andreu Mas Colell, Secretari General, European
Research Council.

Andreu Mas Colell
Economista. President de la Barcelona Graduate School of
Economics.
Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya (2000-2003). Secretari General del
European Research Council (2009-set. 2010).

13.00 – Cloenda i finalització del Fòrum

14 d’octubre de 2010
Auditori Banc Sabadell (Av. Diagonal, 407, Barcelona)
Jornada exclusiva per als membres de FemCAT i els seus convidats.
www.femcat.cat

