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E
l director mundial de Recer-
ca i Desenvolupament de la 
divisió d’Impressió en Gran 
Format de Hewlett Packard, 
Albert Serra; i la directora 

del Sincrotró Alba, Caterina Bisca-
ri, van dialogar sobre la innovació i 
el món del coneixement en un acte 
organitzat per Sant Cugat Empre-
sarial aquest dimecres, dia 19 de 
novembre. Un centenar d’empre-
saris i professionals van assistir a 
la trobada, a l’Hotel Sant Cugat, que 
també va servir per establir contac-
te entre ells a través del networking.

Una de les conclusions de l’acte va 
ser situar la innovació com una de les 
claus per fer créixer un negoci: “Sen-
se una cultura de la innovació, les 
possibilitats d’èxit són mínimes”, ha 
argumentat Albert Serra. El direc-
tiu d’HP va apuntar la importància 
de les persones en aquest camp: “El 
capital humà és fonamental si vols 
innovar”. Per tal de fomentar una 
aposta major de la societat en la inno-
vació, Caterina Biscari va demanar-
més implicació de les administra-
cions: “La política ha d’invertir en 
R+D si es volen obrir més camins”.

Coneixement poc professional
L’educació va centrar bona part de 
la trobada i és que el moderador de 
l’acte, el director del DIARI de Sant 
Cugat, Josep Maria Vallès, va apun-
tar que mentre la demanda de pro-
fessionals relacionats amb la ciència 
puja, els graduats en aquest sector 
són cada vegada menys. “L’interès 
per la matèria científica ha de venir 
des d’edats prematures. L’escola ha 
d’ensenyar la bellesa de la ciència”, 
va indicar la directora del Sincro-
tró Alba. Per la seva banda, Serra 
va lamentar que sovint costa fer el 
pas del món universitari al professi-
onal: “Ens costa fer el pont entre el 
coneixement acadèmic i les necessi-

tats de l’empresa”. Tot i això, el res-
ponsable d’HP va valorar positiva-
ment el nivell acadèmic de les uni-
versitats del país: “Competim amb 
tot el món”.

Treballant per les empreses
Per al president de Sant Cugat 
Empresarial, Frederic Boix, una 
trobada com aquesta també ser-
veix perquè els empresaris i profes-

sionals tinguin contacte entre ells 
i per això abans i després de la xer-
rada tots els presents van compar-
tir idees i negocis en el moment del 
networking. 

“Treballem per a vosaltres”. 
Carles Brugarolas, tinent d’alcalde 
d’Economia, va destacar la impor-
tància de les empreses per crear “una 
ciutat més enriquidora i competiti-
va” amb l’objectiu que sigui “més 
justa” i doni oportunitats a tothom. 
Per això va recalcar que la tasca de 
l’Ajuntament és afavorir que les 
empreses vagin bé i tinguin èxit”.//
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trobada empresarial un centenar d’empresaris assisteixen a la trobada “Converses de la innovació”, 
organitzada per Sant Cugat empresarial i amb la presència de membres destacats d’HP i el Sincrotró Alba

”Converses de la innovació”
Un centenar d’empresaris van 
assistir a la xerrada entre Serra (HP) 
i Biscari (Sincrotró)  # A. RibeRA “el capital humà és 

fonamental si vols 
innovar”

“L’interès per la matèria 
científica ha de venir des 
d’edats prematures.”
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