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Terrassa exposa la seva experiència com a ciutat
innovadora al Fòrum Transfiere de Màlaga
El certamen aplega desenes de ciutats i empreses innovadores de tot l’Estat

L’Ajuntament de Terrassa i Orbital 40 participen aquesta setmana al certamen
Transfiere 2014, tercer fòrum europeu per a la ciència, tecnologia i innovació, que
s’ha celebrat durant dos dies al Palau de Fires i Congressos de Màlaga, amb la
participació de desenes de ciutats, universitats, empreses i parc tecnològics de tot
l’Estat. Terrassa ha exposat en aquesta trobada la seva experiència com a ciutat
d’innovació. El Fòrum té per objectius fomentar la transferència i la cooperació entre
l’àmbit científic i el sector empresarial, i esdevenir un punt de trobada entre la
invenció i la comercialització, i un espai de treball per als agents d’innovació.
A la jornada d’ahir, la ciutat de Terrassa, convidada per l’Associació de Parcs
Científics i Tecnològics d’Espanya, va protagonitzar una taula rodona en què tècnics
municipals van relatar el camí recorregut des de l’any 2007, quan es van començar a
desplegar les polítiques d’innovació que van acabar portant a la creació del Parc
Científic i Tecnològic Orbital 40, amb la implicació de tots els agents públics i privats
de la ciutat a través del Pla de la Innovació, fins a dia d’avui, amb més de 50
empreses vinculades a Orbital 40. A l’acte van assistir una vuitantena de persones,
entre les que hi havia directius de parcs científics i tecnològics, empresaris,
representants de les ciutats de la xarxa Innpulso i altres agents de la innovació.
Els representants municipals han participat també en sessions de treball de la xarxa
Innpulso, celebrades en el marc del Fòrum Transfiere, aprofitant l’assistència al
certamen de les ciutats membres d’aquesta xarxa creada pel Ministeri d’Economia i
Competitivitat, que aplega les ciutats de l’Estat amb el distintiu de Ciutat de la
Ciència i la Innovació. Precisament, Terrassa ha passat a liderar aquest mes de
febrer un dels tres grups de treball de la xarxa. Coincidint amb el certamen, els tres
grups han organitzat trobades per avançar en la seva tasca de dinamització,
plantejar reptes i definir models de ciutats de la innovació.

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

