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Facultat d’Economia i Empresa 
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I	MEETING	UB	-	DIRECTORS	D’INNOVACIÓ	
	
Dia:	Dimecres	3	de	desembre	de	2014	
Hora:	17.00	–	20.30	h	
Aula:	Sala	de	Juntes	696	
Lloc:	Facultat	d’Economia	i	Empresa	(edifici	696),	Av.	Diagonal	696,	Barcelona	
	
Programa:	
	
17.00	h	Benvinguda			

Elisenda	Paluzie	(Degana	de	la	Facultat	d’Economia	i	Empresa)		
M.	Carme	Verdaguer	(Directora	General	de	la	Fundació	Bosch	i	Gimpera)	
Jaume	Valls	(Director	del	Dept.	d’Economia	i	Organització	d’Empreses)	
	

17.30	h	«Open	Innovation,	Business	Models,	col·laboració	universitat-empresa.		
Innovant	en	la	gestió	empresarial	de	la	innovació?»	
Cristina	Bayona	(Universitat	Pública	de	Navarra)		
	

18.30	h	Taula	rodona	«Perspectives	y	reptes	dels	directors	d’innovació	»	
Josep	Congost	(Director	Disseny	i	Innovació,	Roca	Sanitari)	
David	Tapias	(Director	I+D,	Fluidra)	
Xavier	Torrents	(Director	Hosteleria	Tècnica,	Áreas)	
Lluís	Vendrell	(Gerent,	Unión	Suiza)	
	
Moderador:	Pere	Escorsa	(IALE	Tecnologia)	
	

20.00	h	Cafè	networking		
	
	
	
Organitza:	
Dept.	d’Economia	i	Organització	d’Empreses	de	la	Universitat	de	Barcelona	
	
	
	
Amb	la	col·laboració	de:		
Summer	School	“Management	of	Creativity	in	an	Innovation	Society”		
Barcelona	–	Montréal	www.ub.edu/bcnmontreal		
	
	
	
Inscripció	gratuïta.		
Es	prega	confirmar	assistència	a	catempren@ub.edu		
	
	
	
II	MEETING	UB	-	DIRECTORS	D’INNOVACIÓ	
Data	provisional:	18	de	març	de	2015 



Josep Congost
Director Disseny i Innovació, 
Roca Sanitari 

David Tapias
Director I+D, Fluidra

Nascut a Barcelona l’any 1956, és enginyer industrial per 
la Universitat Politècnica de Barcelona. Ha estat soci 
fundador i president del Consell Rector d’Ecotècnia S. 
Coop (1981-1989) i Director de “Vehicle Design” de NETC-B 
(Nissan European Technology Center de Barcelona)(1989-
1997). Des de 1997 exerceix la seva activitat professional 
a Roca Sanitari SA, ocupant en l’actualitat el càrrec de 
Design and Innovation Director amb responsabilitat sobre 
el Roca Design Center i el Roca Innovation Lab.

Ha participat com a professor en diferents cursos 
organitzats per Escoles de Disseny de Barcelona i  també 
en el Postgrau de “Design Managment” de la UPC-School.

David Tapias neix a Barcelona l’any 1967. Llicenciat en 
Biologia per la Universitat de Barcelona. Postgrau en 
Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona). Postgrau en Gestió de Projectes d’I+D+i pel 
Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat). El 1993 inicia 
la seva trajectòria professional a la multinacional Sandoz, 
dintre de l’àrea de Tecnologia Ambiental, concretament 
tecnologia per al tractament de l’aigua. L’any 1997 
s’incorpora al Grup Fluidra com a responsable tècnic de 
l’àrea d’exportació. L’any 2005 és nomenat Director Tècnic 
de Fluidra, càrrec que ocupa fins l’any 2010, moment 



que assumeix les funcions de Director d’Investigació, 
Desenvolupament i Innovació de Fluidra. 

Xavier Torrents
Director Hostelería Técnica, 
Áreas

Tècnic en empreses turístiques i Hotel & Restaurant’s 
Administration, va ser responsable de la direcció, disseny 
de les instal·lacions, definició de producte i implementació, 
dels serveis d’alimentació de la Vila Olímpica de Barcelona, 
l’any 1992 (amb 45.000 serveis al dia). Va participar 
també en la direcció i disseny del projecte de restauració 
del Parc Port Aventura. Ha participat en el disseny de 
restauració del Nuevo Aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. 
Actualment és el director d’innovació d’Áreas, i s’encarrega 
principalment del desenvolupament de nous conceptes 
i de la coordinació de projectes que precisen d’una 
adaptació constant a les tendències, processos i sistemes 
de servei respecte als nous temps. 



Lluís Vendrell
Gerente, Unión Suiza

Nascut a Barcelona el dia 4 de febrer de 1958, sisena 
generació d’Unión Suiza, creada l’any 1840. Membre 
fundador del Barcelona Shopping Line i s’integra en el seu 
Comitè l’any 2007, del qual en fou president fins el mes 
de juliol de 2013. A més a més, és membre de diferents 
entitats: Miembro del Pleno de La Cambra de Comercio de 
Barcelona; Miembro del Consejo de Ciento de la Ciudad; 
Miembro del Comité Ejecutivo del BCD; Cónsul de Mar 
del consulado de mar de Barcelona; Miembro del Comité 
ejecutivo de Comertia; Miembro de FemCat.



Cristina Bayona
Universitat Pública de Navarra

Llicenciada en Empresarials per la Universitat de Saragossa 
i Doctora en Administració i Direcció d’Empreses per la 
Universitat Pública de Navarra, és docent al Dept. de Gestió 
d’Empreses de la UPNA des de 1993 i Titular d’Universitat 
d’Organització d’Empreses. El seu àmbit d’investigació 
és l’estudi de la gestió de la innovació des de diferents 
perspectives: innovació oberta, cooperació en I+D+I, els 
sistemes d’innovació, el paper de les polítiques públiques 
d’innovació i la transferència de coneixement. 

Aquesta investigació ha estat realitzada en projectes 
d’investigació finançats per convocatòries públiques i 
ha estat publicada en revistes nacionals i internacionals 
de prestigi. Actualment, és la Directora de l’Àrea de 
Transferència de Coneixement al Vicerectorat d’Investigació 
de la UPNA.

Pere Escorsa
President, IALE Tecnología

Pere Escorsa Castells va néixer a Barcelona el 1940. 
Enginyer Industrial i Llicenciat en Ciències Econòmiques. 
Catedràtic d’Economia i Organització d’Empreses  a 
l’Escola d’Enginyers Industrials de Gijón (Universitat 
d’Oviedo) i a l’Escola d’Enginyers Industrials de Terrassa 
(Universitat Politècnica de Catalunya). Ha estat assessor 
del Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM 
(Universidad Nacional Autónoma de México)



Autor de nombroses  publicacions, entre elles els llibres 
“Tecnología e innovación en la empresa”, junt amb Jaume 
Valls, i “De la vigilància tecnològica a la intel·ligència 
competitiva”, amb Ramon Maspons.

El 1981 va fundar, amb un grup d’enginyers, l’empresa 
“Ecotècnia S.Coop.”, dedicada a la fabricació 
d’aerogeneradors. Fundador i president de l’empresa 
IALE Tecnología S.L., dedicada a l’assessorament a les 
empreses en activitats d’innovació i gestió de la tecnologia, 
en especial en qüestions de  Vigilància Tecnològica 
i Intel·ligència competitiva (technology scouting). 
Col·laborador habitual de la revista El Ciervo. Ha recopilat 
els seus articles en el llibre  “Reflexiones sobre una 
Economia injusta”.


