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La transferència de 			
coneixement cap al
sector productiu
Com afronteu aquest repte des del vostre centre?
Quines mesures preneu perquè la recerca que dueu a terme
sigui profitosa i arribi a la societat en general?

Dídac Ramírez, rector de la
Universitat de Barcelona
(UB)

Ferran Sancho, rector de
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)

“La transferència del coneixement i la innovació constitueixen la tercera missió
universitària; tanca el cercle
que s’obre amb la docència, la captació de talent i
la recerca bàsica. Des de la
Universitat de Barcelona (a
través de la Fundació Bosch
i Gimpera, el Barcelona
Institut d’Emprenedoria i
altres polítiques de transfe r è n c i a ) fo m e n t e m l a
creació d’empreses, donem
suport als emprenedors,
propiciem l’assistència a
convencions nacionals i
i n te r n a c i o n a l s , i d e f i n i m
projectes de col·laboració
amb els principals clústers
de Catalunya. Sense oblidar el rol fonamental de la
comunicació, la divulgació i
la formació perquè la societat participi del saber i sigui
conscient que la inversió en
coneixement els és retornada.”

“Prefereixo definir la transferència de coneixement cap
a la societat i no limitar-la al
sector productiu. La societat es beneficia del coneixement que genera i ho fa en
moltes coordenades. La més
important és la transferència de coneixement implícita
en l’educació superior que
reben els estudiants i que en
el decurs de l’exercici professional reverteix en la societat.
Tenir bons professionals en
medicina, enginyeria, dret, o
educació, entre d’altres, és la
millor transferència que pot
oferir la universitat a la societat. Millorant la qualitat de
l’educació superior, millorem
la solidesa de la societat. La
transferència al sector productiu, en un sentit més estret,
només resulta si la recerca
bàsica és d’excel·lència i, especialment, en els àmbits més
proclius per apropar les noves
idees als mercats.”

Enric Fossas, rector de la
Universitat Politècnica de
Catalunya-Barcelona Tech
(UPC)
“La UPC és una universitat líder
en l’àmbit de la transferència
de tecnologia al sector productiu i treballa per consolidarse com a soci tecnològic de
les empreses. Des de la UPC
s’impulsen col·laboracions de
caràcter industrial i tecnològic, sovint de llarga durada,
en forma de projectes d’R+D a
mida de les necessitats de les
empreses. Una altra fórmula
que afavoreix la transferència
és el doctorat industrial, un
programa que impulsa la realització de tesis doctorals en
el marc d’una companyia i que
implica en un projecte comú
a la universitat i a l’empresa
amb l’incentiu del cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya. La presència
d’empreses en l’entorn de la
universitat, normalment en els
parcs tecnològics, és un dels
altres models de transferència
pels quals també apostem.”

Jaume Casals, rector de la
Universitat Pompeu Fabra
(UPF)
“Certament, les universitats
(i, en especial, les universitats públiques com la UPF)
hem de ser capaces de traspassar els murs de les nostres institucions per crear
sinergies amb la societat i
contribuir al seu benestar.
Aquesta missió cabdal, que
a la UPF hem recollit en el
nostre Pla estratègic 20162025, precisa d’una cultura de
la recerca entre la comunitat
d’investigadors sensible a la
transferència de resultats i
al seu impacte social. Alhora,
aquesta missió ha de discórrer en paral·lel al compromís
amb la cultura i la vocació
d’esdevenir un espai de debat
i reflexió. Les universitats
també hem d’oferir eines a la
societat per desxifrar el món
contemporani i participar-hi
activament. A la UPF vetllem
per mantenir ambdós compromisos, igualment rellevants,
amb el nostre entorn.”

