
 

          

Nota de premsa 

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIÓ GIRONA REGIÓ DEL CONEIXEMENT 

 

Els reptes de futur de les comarques gironines 
 

Girona, 12 de gener de 2023. La Fundació Girona Regió del Coneixement (FGRC) 
organitza la jornada de presentació de la Fundació sota el títol “Parlem dels Reptes de 
Futur de les comarques gironines” tindrà lloc el proper 19 de gener a l’Auditori Josep 
Irla de Girona. 

La FGRC, des d’on es vehiculen els Campus Sectorials de la UdG, té l’objectiu d’impulsar 
el desenvolupament social, econòmic i cultural de les comarques gironines mitjançant 
la promoció d’iniciatives regionals de transferència del coneixement i innovació. La 
Diputació de Girona, la Universitat de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, 
l’Ajuntament de Girona i el Consell Social de la UdG són les entitats que n’integren el 
patronat. 

L’objectiu de l’esdeveniment del dia 19 de gener és doble. D’una banda, donar a 
conèixer la Fundació en tota la seva envergadura, de la mà dels seus principals 
impulsors, així com presentar l’estratègia de regions del coneixement de la Generalitat 
de Catalunya a les comarques gironines. I per l’altra, teixir una xarxa de representants 
de tots els sectors de la quàdruple hèlix (ciutadania, empresa, centres de coneixement i 
administració pública) amb qui identificar les preocupacions, necessitats i reptes del 
territori gironí per tal d’impulsar, de forma col·laborativa i conjunta, projectes 
transformadors i innovadors que aportin respostes i solucions. 

L’esdeveniment s’organitza en un bloc d’intervencions al matí, amb la presència 
d’experts del territori, i uns tallers de cocreació, a la tarda, a l’entorn de tres temàtiques: 
territori climàticament neutre i sostenible, territori adaptat a l’era digital i territori 
saludable i inclusiu. D’aquesta manera s’iniciarà la vertebració dels actors que es vulguin 
involucrar en la identificació dels principals reptes econòmics, socials i ambientals del 
territori així com en el plantejament d’accions i projectes innovadors per donar-hi 
resposta. 
 

Inscripcions a: https://tuit.cat/ykPW7 
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Programa 

9:00h – 9:30h. Acreditacions i benvinguda. 

9:30h – 10:00h. Inauguració de la jornada.  

Amb Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç; Laia Cañigueral, delegada del Govern de la 
Generalitat a Girona; Quim Salvi, rector de la UdG; Assumpció Vila, presidenta del Consell Social de la 
UdG, Marta Madrenas, alcaldessa de l’Ajuntament de Girona, i Miquel Noguer, president de la Diputació 
de Girona. 

10:00h – 10:30h.    Presentació de la Fundació Girona Regió del Coneixement a càrrec de Josep 
Calbó, director de la Fundació i vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalització de la UdG.  

10:30h – 11:15h.    El programa Regions del Coneixement de la Generalitat de Catalunya a 
càrrec de Xavier Gironès García, coordinador d’impacte territorial del coneixement. 

11:15h – 11:45h.   Pausa Cafè 

11:45h – 12:45h.    Els reptes de territori i la generació de coneixement compartit la transició 
cap a la sostenibilitat i el canvi social. A càrrec de: 

• Àmbit 1. Territori climàticament neutre i sostenible. Cristina Sánchez, presidenta de Xarxa per la 
conservació de la Natura (XCN) i Delegada territorial a Catalunya de SEO/BirdLife 

• Àmbit 2. Territori adaptat a l’era digital. David Martí, President de l’associació d’empreses de 
noves tecnologies de Girona (AENTEG) i soci fundador i director de Playbrand. 

• Àmbit 3. Territori saludable i inclusiu. Martí Masferrer, gerent de la Fundació Salut Empordà pel 
període 2014-2022 i anteriorment conseller delegat de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de 
Girona.  
 

12:45h – 14:00h    Taula rodona amb títol “La promoció de la recerca, el desenvolupament 
tecnològic i la innovació del territori per abordar els reptes econòmics, socials i ambientals”, 
moderada per Xavier Xirgu, director tècnic de la Fundació Girona Regió del Coneixement i amb els ponents 
anteriors.  

14:00h – 15:00h.    Pausa dinar a peu dret 

15:00h – 17:00h.    Tallers de cocreació a la recerca dels principals reptes del territori per 
temàtiques, dinamitzat per Muutos Consulting. 

 

Per a més informació:  
Xavier Xirgu 
Director Tècnic 
Fundació Girona Regió del Coneixement 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona 
Edifici Jaume Casademont – C/ Pic de Peguera, 15 
La Creueta – 17003 GIRONA 
Tel. +34 972 49 95 01 
xavier.xirgu@udg.edu 
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