DIJOUS DE CIÈNCIA 2021

ORGANITZACIÓ I GOVERN DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA
La Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans us convida al cicle Dijous de ciència 2021,
en què Francesc Solé i Parellada impartirà la conferència

«La recerca i la seva valorització a Catalunya i Espanya»

La recerca o creació de coneixement és una activitat deliberada i professional —i en gran part organitzada— que té com a objectiu la
millora del coneixement existent. La recerca porta a la descoberta. Aquesta darrera afirmació és substancial perquè dona a entendre
que el que l’investigador busca és comprendre el món en totes les seves formes i circumstàncies, el descobreix o, més ben dit,
el va descobrint de mica en mica. En aquest camí, l’investigador aprèn i perfecciona l’eina, és a dir, la metodologia científica.
Finalment, la ciència no passa de l’entreteniment si no és rellevant o, dit d’una altra manera, si no és útil a curt, mitjà o llarg termini.
El que és ser útil i el que no ho és depèn dels enfocaments, però penso que és fàcil de discernir. Conèixer l’estoc científic d’un territori,
els protagonistes, el seu output, la seva organització i com es manifesta ens és útil per a fer-ne una avaluació i buscar les formes
de millorar i avançar en el que s’anomena política científica. Finalment, una de les utilitats de la ciència rep el nom de valorització i es
refereix a com les troballes dels científics arriben a la societat amb la finalitat d’augmentar-ne el desenvolupament econòmic i social.
Francesc Solé i Parellada és doctor enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), llicenciat en ciències
econòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona i màster en gestió de la tecnologia per la UPC. Actualment és catedràtic
emèrit de la UPC i vicepresident de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD). Durant la seva vida acadèmica a la UPC ha
exercit els càrrecs següents: vicerector; director de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE); conseller delegat del Parc Mediterrani de
la Tecnologia; vicepresident i impulsor de la Fundació Politècnica; impulsor i director de la Fundació Parc UPC, del Programa Innova
per al foment de la cultura emprenedora i el suport a la creació d’empreses i del Programa Dona, i director de la Càtedra UNESCO de
Direcció d’Universitats. Ha exercit la docència a la UPC i a la Universitat del Quebec. Ha escrit més de tres-cents llibres i articles sobre
política industrial i tecnologia, economia de la formació, economia del canvi tecnològic, economia regional, i emprenedoria i innovació.
Des del 2014 dirigeix la col·lecció «Receptaris Històrics de Cuina Catalana». Té el reconeixement de quatre sexennis d’activitat
investigadora. Ha rebut la Medalla al mèrit (a títol individual) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la Medalla Narcís Monturiol
al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya. És membre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras i,
en el seu moment, va ser un dels tres promotors de la Societat Catalana d’Economia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
Aquesta conferència es pot seguir en directe a través dels canals:
YouTube: www.youtube.com/comunicacioiec
Plataforma Zoom (cal demanar l’enllaç a l’organització de l’acte)

el dijous 25 de febrer de 2021, a les 18.30 h.
Barcelona, gener de 2021

