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permanent i efectiva, de la qual es beneficiarà tota la
societat. 

ForoTEC ha estat organitzat per la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de
la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia del Govern

ForoTEC reuneix per primera vegada
els clústers IB, els grups d'investigació
i les empreses més capdavanteres
de les Illes Balears
L'objectiu és impulsar la transmissió d'idees innovadores a
l'economia real mitjançant projectes conjunts que comportin
una competitivitat més gran tant de les mateixes companyies
com de la comunitat autònoma balear

Introducció

El simposi, que tindrà continuïtat en anys posteriors,
es proposa eliminar el desconeixement mutu que en
ocasions existeix entre el món empresarial i el món
investigador, i posar les bases d'una cooperació

Durant dos dies, el 10 i l'11 de desembre, el ParcBIT de Palma ha
acollit la primera edició del fòrum tecnològic ForoTEC. Es tracta d'una
trobada entre organismes enfocats a la recerca tecnològica, científica,
social i econòmica, per una banda, i diferents empreses, individuals o
agrupades en clústers, l'orientació de les quals és oferir productes
innovadors a la societat, per l'altra. Dos sectors capdavanters la
simbiosi dels quals ha de fer que brollin les idees, els projectes i els
béns reals que permetin un nou model productiu basat en la R+D+I
(recerca, desenvolupament i innovació). 
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balear, en el marc del Pla de ciència, tecnologia i
innovació 2009-2012. Compta amb l'estreta
col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
a través de la Fundació Universitat-Empresa de les
Illes Balears (FUEIB). En total, hi han pres part 78
empreses i grups d'investigació, corresponents a cinc
àrees principals: turisme; biotecnologia; medi marí;
audiovisual i musical; i tecnologies de la informació i
les telecomunicacions (TIC).  

Neix amb voluntat de continuar

De les paraules de benvinguda se'n va fer càrrec Pere
Oliver, director general de R+D+I del Govern balear,
qui, atès l'interès suscitat per la convocatòria, es va
comprometre a donar continuïtat a l'esdeveniment l'any
proper i aconseguir-ne la futura consolidació. 

"Volem que ForoTEC es vagi estructurant i vagi
ampliant la participació els propers anys", assegurà.
Segons Pere Oliver, un dels objectius principals passa
per aconseguir que "els sis clústers radicats a les
Balears ens visualitzem i contactem entre
nosaltres".

A continuació, Luis Maeso, responsable del
Departament de Coordinació i Dinamització del CDTI
(Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial),
exposà davant el centenar de congregats les línies
mestres de finançament públic de les quals disposa
aquest organisme estatal per donar suport a projectes
empresarials lligats a la innovació tecnològica.
L'exposició de Luis Maeso, qui va subratllar que "les
ajudes es concedeixen a projectes, no a empreses",
es va centrar en les quatre modalitats existents, que
poden arribar fins al 75 per cent del pressupost total
aprovat per l'empresa sol·licitant. 

Aquestes quatre tipologies són: els projectes integrats
per PIME, que han de desenvolupar tecnologies
innovadores a la comunitat on estiguin radicades, tenir
un pressupost mínim de 5 milions d'euros i el consorci
en el qual s'integren ha d'estar format almenys per tres
empreses, de les quals una ha de ser PIME i una altra
ha de ser gran (o bé dues han de ser mitjanes); els
projectes de cooperació tecnològica entre PIME, el
pressupost dels quals ha de ser superior a dos milions
d'euros i el consorci dels quals ha d'estar format
almenys per quatre PIME; els projectes de cooperació
interempreses nacionals, per a iniciatives de menor
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dimensió (mínim de 500.000 euros) i menor durada
(d'un a dos anys); i els projectes individuals, les ajudes
als quals es destinen a millorar significativament un
producte, procés o servei. La informació completa es
troba a la web <www.redpidi.es>, com també a la del
CDTI mateix (www.cdti.es).

Ponts entre l’empresa i la recerca

Durant l'acte d'inauguració de ForoTEC, la doctora
Montserrat Casas, rectora de la UIB, subratllà la
necessitat de "buscar ponts entre el món de l'empresa
i el de la recerca, que de vegades no parlam el mateix
llenguatge". Va destacar que aquest enteniment es fa
més urgent si s'escau en temps de crisi econòmica
com els actuals, i indicà que la celebració d'aquest
primer fòrum tecnològic s'emmarcava en la senda de
la transformació d'una economia més regional cap a
una altra de més global a través de la innovació.

De la clausura de l'acte es va encarregar el president
del Govern balear, Francesc Antich, qui lligà
l'organització de ForoTEC a l'aprovació recent de la
Llei d'economia sostenible a càrrec del Govern
espanyol, si bé va remarcar que l'Executiu que ell
presideix ja fa dos anys que va triar aquest camí.

Segons Antich, "donar suport al coneixement és
obligat en un moment en què es parla de canviar el
model econòmic", quelcom que requereix un màxim
esforç de cooperació entre la triple hèlix formada per la
Universitat, les institucions i els empresaris.

Tres eixos centrals

El fòrum s'ha organitzat entorn de tres eixos centrals:
els estands informatius dels participants; les
exposicions orals sobre les investigacions dutes a
terme o en marxa; i, com a tret especialment
important, les entrevistes entre empreses, clústers
(agrupacions d'empreses d'un mateix sector emergent
que cooperen i alhora competeixen entre si, i creen
d'aquesta manera un nou nínxol de mercat) i grups
d'investigació. 

En aquestes darreres es concretaren projectes
conjunts, transferèncias d'idees, inversions i línies de
cooperació entre el món empresarial i el món

investigador. A més a més, a les entrevistes les
empreses informaren de les seves necessitats, fet que
permetrà als equips de recerca de la UIB i als centres
investigadors orientar el seu treball vers la demanda
real del mercat i la societat.

La majoria dels clústers, firmes comercials, grups
investigadors i centres tecnològics participants a
ForoTEC té la seu a les Balears, tot i que també hi
prengueren part companyies i entitats provinents de
Barcelona, Madrid, Granada, la Corunya i el País
Basc. 

Entre els inscrits es trobaven noms molt representatius
de cada sector. A més de la Universitat de les Illes
Balears, hi figuraven la Fundació Banc de Sang,
l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), el
Clúster Audiovisual de les Illes Balears, Turislab,
Planeta Web, empresa que acaba de ser guardonada
per l'Associació Joves Empresaris de Balears , el
Clúster d'Innovació Tecnològica pel Turisme, la
Fundació IBIT, Sanifit, Lipopharma, l'Institut Universitari
d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) i
l'Institut Espanyol d'Oceanografia.



Fòrum Tecnològic ForoTEC:
El I Fòrum Tecnològic de les Illes Balears és una acció estratègica dintre dels objectius marcats pel Pla de
Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2009-2012.
El desenvolupa la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears.
Amb l’estreta col.laboració de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a través de la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears (FUEIB).
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