Un món per aprendre: formació, recerca 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 setena edició del Fòrum FemCAT se centra en el paper de les
persones com a vector d’innovació. El model alemany de formació
dual aposta per la transmissió de coneixement de l’empresa als
treballadors des del moment inicial de la seva relació. Alhora, confia
en la creació de coneixement per part d’institucions externes, que a
més de proporcionar serveis faciliten la incorporació de persones ja
formades a les empreses usuàries. Un bon engranatge entre aquests
dos extrems podria potenciar la capacitat d’innovació de les
empreses, tant a nivell individual com en el seu conjunt.

9.30 – Acreditació i refrigeri
10.00 – Benvinguda a càrrec de David Noguera, Director Corporatiu
de Banca d’Empreses de Banc Sabadell i Miquel Martí, President de
FemCAT
10.10 – Taula rodona
Ramon Paredes, Vicepresident Executiu de SEAT
Joan J. Bosch, Responsable de Planificació
Pressupostària de Fraunhofer Gesellschaft
Marc A. Gimmy, Advocat, Soci de Taylor Wessing
Moderador: Ramon Carbonell, Vicepresident de COPCISA i
President del Consell Social de la Univ. Politècnica de Catalunya
13.00 – Cloenda i finalització del Fòrum

Amb diplomatura en Direcció General IESE, ha desenvolupat tota la
seva carrera professional a SEAT. Després d’un període com a
vicepresident executiu de Recursos Humans, actualment és
vicepresident executiu de Relacions Governamentals i Institucionals
de SEAT i el grup Volkswagen a Espanya. Presideix la Fundació
Barcelona Formació Professional.
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Enginyer tècnic industrial i Màster Empresarial per la Universitat de
Múnich és responsable de planificació pressupostària de Fraunhofer
Gesellschaft. Fraunhofer és l’organització més important d’Europa en
investigació aplicada a la indústria i els serveis. Compta amb 66
instituts i 80 unitats de recerca a Alemanya agrupats en sis camps
tecnològics. Té un pressupost de 1.900M€ anuals i més de 20.000
treballadors. Els seus esforços de recerca es focalitzen íntegrament
cap a la resolució de problemes de la societat i de l’empresa.

Marc A. Gimmy
Advocat, especialitzat en dret laboral i convenis col·lectius. President
de l’Associació Hispano-Alemanya de juristes. Assessora empreses a
tots dos estats en reorganitzacions empresarials i de personal,
formació i contractació. Taylor Wessing és una firma d’assessorament
legal integral amb 22 oficines a tres continents.

27 de novembre del 2013
Auditori Banc Sabadell (Av. Diagonal, 407 bis, 5ª planta, Barcelona)
Jornada exclusiva per als membres de FemCAT i els seus convidats.
www.femcat.cat

