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A MITJANTS DEL NOSTRE CAMÍ… MÉS
ESTÀ PER ARRIBAR
Barcelona, 14 -16 Setembre 2015
La Reunió de Meitat de Període, així com el 4t i 5è dia d'Entrenament de
,
van tenir lloc a Barcelona (Espanya), del 14 al 16 de setembre. L'estada dels
investigadors del projecte, provinents de tot Europa, l'Índia i els Estats Units, va durar
tres dies en els quals també es va poder gaudir de la ciutat destacada per la seva
bellesa, clima i menjar.
La reunió va donar l'oportunitat a tots els associats de
(incloent-hi els
que tenen plena participació i els que en tenen només part d'ella) poder intercanviar
tota la informació sobre el progrés del treball realitzat fins a la data i per després poder
discutir i tenir una visió general de l'estat del projecte, per al final, poder organitzar i
planificar els futurs plans de treball amb criteri.
Finalment, aquesta reunió va donar l'oportunitat de presentar a quatre nous
investigadors experimentats i companys, que recentment es van incorporar en el
projecte. Així mateix, es va aprofitar per donar-los la benvinguda a la comunitat
, que no para de créixer.

El primer dia, va tenir lloc el corresponent 4t dia d'Entrenament del projecte i es va
dedicar a activitats d'entrenament dirigides als joves investigadors sobre els temes
importants de la propietat intel·lectual i la investigació en la indústria. Pot passar a
vegades, que els investigadors estiguin totalment absorbits per les seves activitats
d'investigació i no estiguin plenament informats sobre la forma correcta de com
utilitzar els seus descobriments i/o protegir-los. En la ciència, diàriament, es
desenvolupen nous dispositius innovadors o teories, i els grups de recerca, ja siguin
institucions acadèmiques o en el sector privat han de ser capaços de protegir-los de
manera adequada. Gràcies a la presentació captivadora d'un advocat de patents,
seguida d'un animat debat, els joves investigadors van rebre una descripció detallada
de les diferents alternatives disponibles per a protegir les propietats industrials i

intel·lectuals. També es va entrar en detall de per què les indústries a vegades guarden
els seus secrets sense necessitat d'una patent. També van tenir l'oportunitat de
provar-se a si mateixos manejant diferents sol·licituds de patents; es va plantejar un
exercici pràctic amb el qual els joves investigadors van aprendre a llegir i examinar
amb detall aquest tipus de document legal. Una cosa bastant fora de la "zona de
confort" d'un científic!
El segon dia va ser totalment dedicat a la revisió del projecte a meitat del seu període,
seguint les directrius de la Unió Europea i la Comissió a través de la seua Agència
Executiva de Recerca (AEI). El dia va començar amb una introducció donada per l'oficial
de l'Agència Executiva de Recerca (AEI), seguit d'una presentació realitzada pel
coordinador de la
. Seguidament, tots els joves investigadors van donar
una breu presentació introductòria de si mateixos, les seves tasques i els seus
principals resultats en el marc de
en si. Finalment es va aprofitar l'hora
de dinar per a un intercanvi científic mitjançant una sessió de pòster per part dels
joves investigadors.
L'últim dia de la reunió (5è dia d'Entrenament) es va dedicar novament a les activitats
de formació. Al matí, oradors convidats provinents de diferents sectors, incloses les
indústries i universitats, van compartir les seves experiències personals i professionals
amb els tot les persones del projecte
així com els estudiants de doctorat
de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), que també van poder assistir-hi.

Les presentacions, en les quals els ponents convidats resumien seva trajectòria
breument després del seu doctorat, van ser seguides d'un animat debat. Temes com
l'elecció de la carrera a seguir després del doctorat, les dificultats actuals que es troben
avui en dia els joves a l'hora de buscar un lloc de treball i l'evolució de les condicions
de treball de la majoria dels treballadors, que passen per diferents llocs de treball
"temporals" abans d'aconseguir un lloc permanent, així com altres temes molt
interessants. El públic es va presentar molt actiu i involucrat en tot moment,
compartint diverses opinions i idees. Al final de la sessió, els investigadors de
van participar en una altra activitat sobre conceptes "d’habilitats
personals útils en el lloc de treball". Aquesta acció formativa la va proporcionar
l'investigador principal i soci industrial de la xarxa, P&G. El tema fascinant que es va
desenvolupar durant la conferència va ser de gran importància per als investigadors
del projecte, ja que es va insistir en conèixer molt bé la seva pròpia personalitat i

també la de les persones amb les que es treballen. Això sens dubte millora la
productivitat, així com millorar la qualitat del temps dedicat a la feina.
A mode de resum, la reunió va ser molt exitosa ja que tots els investigadors van
demostrar haver millorat considerablement les seves habilitats de presentació i a més
es van presentar molt bons treballs científics, el que demostra una vegada més, que
funciona correctament cap al seu ambiciós objectiu de fomentar una
nova generació de científics ben preparats en tots el àmbits. L'oficial de la REA i
l'expert extern van assignar també van gaudir de les presentacions i avaluar el projecte
amb comentaris positius. D'altra banda, la ciutat de Barcelona ha estat un marc
perfecte per la seva vitalitat, bon clima i el menjar.

Esperem ja la següent reunió de
per poder tornar a estar tots junts!

que tindrà lloc a Hannover (Alemanya),

