
Memòria d’activitats 2010

MEMÒRIA D’ACTIVITATS



Transformem 
el coneixement 
en valor econòmic 
i social

PRESENTACIÓ

DADES 2010 DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT, 
TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

RECERCA PER CONTRACTE 

VALORITZACIÓ I LLICÈNCIES

CREACIÓ D’EMPRESES I SUPORT A L’EMPRENEDOR

ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA INNOVACIÓ 
I LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT
VALORITZACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PATENTS

PROJECTES

ÀMBIT INSTITUCIONAL

sumari
3
4
4
5
6

7
8

2

És indubtable que actualment el coneixement ha esdevingut l’actiu clau per 
a la competitivitat de les regions, i que per tant cal gestionar aquest conei-
xement, transformar-lo i transferir-lo al sector productiu de la manera més 
adequada en cada cas.

Estem convençuts de la importància de transformar el coneixement generat 
a les universitats en valor econòmic i social; en definitiva, en benestar per a 
la societat. En el desenvolupament de la tercera missió, que la Universitat de 
Barcelona té plenament assumida, la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) juga 
un paper clau.

El 8 de febrer del 2010 el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona 
va aprovar un mandat de gestió mitjançant el qual encarregava a l’FBG les 
activitats de gestió de l’explotació i la transferència dels resultats de la re-
cerca de la UB, el suport a l’emprenedoria, i la gestió de la participació de la 
UB en empreses spin-off sorgides del seu entorn. Aquest encàrrec suposa, 
doncs, refermar les tasques de suport a l’emprenedoria que ja assumia l’FBG 
i concentrar en la Fundació l’activitat de l’Agència de Valorització i Comerci-
alització dels Resultats de la Investigació (AVCRI), entitat creada l’any 2005 
per donar servei en aquest camp a tot el Grup UB.

De resultes d’aquest encàrrec, la Fundació Bosch i Gimpera es consolida com 
l’entitat del Grup UB que s’encarrega de transferir a la societat, a través de 
contractes de R+D+i o de consultoria i serveis o bé mitjançant la protecció, 
la valorització i les llicències de patents o la creació de noves empreses basa-
des en el coneixement, les capacitats cientificotècniques i els resultats de la 
recerca generats a la Universitat de Barcelona.

L’any 2010 va tenir lloc una reorganització de les àrees de negoci de la Fun-
dació. L’Àrea de Transferència de Tecnologia es divideix en dues noves àrees: 
Recerca per Contracte, que té com a objectiu promoure la contractació de 
projectes de R+D+i entre els grups de recerca de la UB i empreses i instituci-
ons; i Projectes Estratègics, que inclou la gestió de les xarxes de referència de 
la Generalitat de Catalunya i el Programa de Dinamització de la Innovació a 
l’Empresa, entre altres iniciatives. També s’ha donat un impuls a la promoció 
de la transferència de coneixement en les humanitats i les ciències socials.

Aquest any 2010 es va presentar la convocatòria “Fons prova de concep-
te FBG-BKC”, amb l’objectiu de finançar la subcontractació d’activitats que 
permeten afegir valor a un projecte tecnològic i facilitar-ne la transferència, 
a través d’una llicència de patent o de la creació d’una empresa spin-off. És 
el primer fons d’aquestes característiques que s’ha posat en marxa a l’FBG.   

D’altra banda, el 30 de novembre del 2010 el Consell de Govern de la Univer-
sitat de Barcelona va aprovar la normativa de creació d’empreses. Aquesta 
normativa s’adequa a la Llei orgànica 4/2007 (LOMLOU) i marca el camí per a 
la creació d’empreses de base tecnològica per part d’investigadors de la UB.  

Abans d’acabar aquesta presentació vull expressar l’agraïment de la Funda-
ció Bosch i Gimpera en general i el meu agraïment personal en particular a 
totes les persones que han contribuït, amb el seu treball i el seu suport, a 
materialitzar les accions que detallem en aquesta memòria, i en especial al 
nostre company Lluís Giménez, que ens ha deixat l’any 2011. 

M. Carme Verdaguer
Directora general
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DADES 2010 DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT, 
TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

CoL·LaBoraCIÓ UnIVersITaT – aGenTs soCIoeConÒmICs: 
contractes de r+D+i, de consultoria, de serveis o de llicències

ProTeCCIÓ, VaLorITzaCIÓ I LLICènCIa De PaTenTs

CreaCIÓ De noVes emPreses BasaDes en eL ConeIxemenT
 

776 projectes d’àmbit estatal i internacional:
495 projectes de R+D+i i serveis de recerca: 14,80 M E
281 prestació de serveis tècnics: 8,27 M E
43 projectes amb finançament europeu: 25,51 m E

El nombre de persones contractades a través de l’FBG per a 
tasques vinculades amb projectes de recerca ha estat de 236 
durant l’any 2010. D’aquestes, el 83,54% són de nacionalitat 
espanyola, l’11,86% procedeixen d’altres països europeus i el 
4,66% restant són de tercers països. 
Alemanya, l’Argentina, Àustria, Bielorússia, Bulgària, Colòmbia, els Estats 

Units, França, Grècia, Itàlia, Malta, Mèxic, Polònia, Portugal, el Regne Unit, 

Romania, Suècia, Xile i la Xina

8
contractes de

 llicència signats

28
sol·licituds 

prioritàries de 
patents

17
sol.licituds 

internacionals de 
patent (PCT)

55 invencions proposades per investigadors.

Durant l’any 2010 han entrat en fases nacionals dues patents en els 
àmbits territorials següents: Europa i els Estats Units.

El 2010 va finalitzar amb 90 projectes de transferència oberts. 

més de 500
empreses, institucions 
i administracions han 

contractat  projectes amb l’FBG

819
projectes

48,58 
milions 
d’euros
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40
idees de creació 

d’empreses 
rebudes

26
projectes 

d’emprenedors 
assessorats

2
EBT creades

• ImmunNovative 
Developments
• Innoquant 

1
empresa 

participada en 
l’accionariat a 

través de 
CIC – UB

L’any 2010 s’han prestat serveis d’assessora-
ment per a l’elaboració de plans d’empresa i la 
presentació de sol·licituds de finançament 
per valor de 2,58 milions d’euros en total. A 
continuació es resumeixen els resultats:



VALORITZACIÓ 
I LLICÈNCIES

L’FBG va presentar a la convocatòria “Valor” de l’AGAUR (Ge-
neralitat de Catalunya) diversos projectes de la UB, dels quals 
va rebre finançament el projecte “Generació d’energia basada 
en petits moviments”, del professor C. Serre, de la Facultat 
de Física. D’altra banda, el projecte “Compostos multifuncio-
nals modificadors de la malaltia d’Alzheimer”, del professor D. 
Muñoz-Torrero, de la Facultat de Farmàcia, va rebre finança-
ment en el marc de la convocatòria “Suport a la comercialit-
zació de patents” de Genoma España. 

Dels vuit contractes de llicència desenvolupats l’any 2010, 
cinc procedien de la Facultat de Medicina i tres de la Facultat 
de Biologia: 

• Solució aquosa per a la preservació de teixits i òrgans - Ramon 
Bartrons, Facultat de Medicina
• Equip per a visió millorada per infraroig d’estructures vasculars, 
aplicable per assistir intervencions fetoscòpiques, laparoscòpiques 
i endoscòpiques, i procés de tractament del senyal per millorar 
aquesta visió - Eduard Gratacós, Facultat de Medicina
• Instrument electroquirúrgic per a coagulació i tall de teixit - Fer-
nando Burdio, Facultat de Medicina

• Hibridomes productors d’anticossos monoclonals dirigits contra 
molècules de la membrana de leucòcits - Pablo Engel, Facultat de 
Biologia
• Producte proteic per al tractament de malalties infeccioses i pro-
cessos inflamatoris - Francisco Lozano, Facultat de Medicina
• Composicions farmacèutiques CD5 per al tractament de proces-
sos infecciosos i inflamatoris d’origen fúngic - Francisco Lozano, 
Facultat de Medicina
• Procediment i sistema per detectar i/o quantificar bacteriòfags 
susceptibles d’infectar una soca hoste bacteriana predeterminada 
- Anicet Blanch, Facultat de Biologia
• Procediment i sistema per detectar i/o quantificar bacteriòfags - 
Anicet Blanch, Facultat de Biologia

S’ha elaborat una guia de bones pràctiques en el marc del 
projecte europeu Nano2Market per a l’estratègia de pro-
pietat intel·lectual i transferència de tecnologia en el camp 
de la nanotecnologia. A partir de diversos casos d’estudi en 
diferents àrees tecnològiques (energia, materials, aplicacions 
mèdiques, TIC, instrumentació, medi ambient, alimentació i 
seguretat), i també a partir de l’anàlisi de projectes europeus 
en nanotecnologia, es pretén elaborar un mapa tecnològic en 
el qual s’identifiquin els principals actors en el desenvolu-
pament i la comercialització d’aquestes tecnologies. El con-
sorci està format per centres tecnològics proveïdors de les 
tecnologies a analitzar, agències de propietat intel·lectual i 
transferència tecnològica, experts en capital risc, associacions 
industrials i experts en anàlisis de mercat i vigilància tecnolò-
gica de tot Europa. 

RECERCA PER 
CONTRACTE 

Aquest any 2010 s’ha volgut donar un impuls a la promoció 
de la transferència de coneixement en les humanitats i les 
ciències socials. Per fer-ho possible s’ha incorporat a l’FBG una 
promotora dedicada a aquestes àrees de coneixement. El seu 
primer objectiu és analitzar l’oferta de la UB en aquestes disci-
plines, organitzar-la i oferir-la al mercat. 

De resultes de les accions dutes a terme per l’FBG per tal de 
promoure que les empreses i les institucions col·laborin amb la 
Universitat, s’han generat proactivament i assessorat tècnica-
ment un 18% del total de projectes contractats per la Fundació. 
Aquest any 2010 s’han establert contactes amb 245 empreses 
i institucions, l’interès de les quals ha quedat palès en les 130 
peticions d’informació que han realitzat sobre l’oferta en R+D+i 
de la UB i en el fet que han expressat necessitats específiques 
per tirar endavant 96 projectes i serveis. La recerca que es fa 
a la UB pot donar resposta al 85% d’aquestes necessitats, i el 
38% d’aquest 85% s’acaba materialitzant en la realització d’una 
oferta a l’empresa per dur a terme un projecte de col·laboració; 
i d’aquest 38%, el 25% acaba signant un contracte de col-
laboració amb l’FBG. D’altra banda, s’han assessorat i negociat 
136 projectes entre l’empresa o institució i el grup de recerca, 
els quals han esdevingut contractes de recerca.  
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CREACIÓ 
D’EMPRESES 
I SUPORT 
A L’EMPRENEDOR

Durant l’any 2010 han disminuït considerablement els ajuts 
a les empreses de base tecnològica respecte a altres anys. En 
aquest context, cal destacar l’esforç dels emprenedors, que han 
aconseguit quantitats importants de diners a través de la seva 
xarxa de contactes personals (l’anomenada Friends and Fami-
ly). Dues empreses han rebut el préstec Nova Empresa de Base 
Tecnològica (NEBT) atorgat per ACC1Ó, una ha formalitzat el 
préstec d’ACC1Ó Capital Concepte, una altra ha aconseguit un 
Projecte de Recerca i Desenvolupament per part del Centre de 
Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI, Ministeri de Ci-
ència i Innovació), i finalment una altra ha aconseguit dos ajuts 
Torres Quevedo per al finançament de professionals altament 
qualificats que realitzen activitats de R+D a l’empresa.

Durant el 2010 s’han incorporat a la Bioincubadora les em-
preses SiTec PharmaBio i Greenaltech, i se n’ha donat de baixa 
l’empresa UBAN Analítica. Així doncs, a finals del 2010 hi ha a 
la Bioincubadora un total de dinou empreses. L’FBG assigna a 
cada empresa de la Bioincubadora un consultor especialitzat 
que treballa conjuntament amb l’equip emprenedor i l’assesso-
ra sobre les qüestions relacionades amb les llicències de tecno-
logia (in i out licensing) o sobre qüestions de desenvolupament 
de negoci. 

L’FBG es responsabilitza de fer el seguiment de les spin-off 
participades per la UB a través de la societat Cultura Innova-
dora i Científica UB (CIC-UB). L’any 2010 CIC-UB ha entrat 
en l’accionariat de l’empresa ImmunNovative Developments, 

SL com a contrapartida inicial a l’aportació de dues sol·licituds 
de patent de la Universitat de Barcelona, de la Fundació Clínic 
per a la Recerca Biomèdica i l’Hospital Clínic, i ha venut les 
seves participacions a l’empresa Thera Centre de Llenguatges i 
Computació, SL a un dels socis emprenedors. L’any 2010 la UB 
té set empreses participades a través de CIC-UB: Enantia, SL; 
Genmedica Therapeutics, SL; Biocontrol Technologies, SL; 
Neurotec Pharma, SL; Immunnovative Developments, SL; 
Unidad Biotecnológica Analítica, SL (UBAN) (comptes en 
participació) i Oleoyl Estrone Developments (OED) (en procés 
de concurs).

L’FBG gestiona la Càtedra d’Emprenedoria de la UB, i aquest 
2010 s’ha posat en marxa la Xarxa d’Emprenedoria Universi-
tària. Liderada per la Càtedra a través de l’FBG, té com a ob-
jectiu fomentar l’esperit emprenedor a la universitat catalana, 
promoure idees innovadores en projectes empresarials sorgits 
en l’entorn universitari i donar-hi suport, fer créixer i consolidar 
iniciatives empresarials, i generar coneixement per valoritzar 
l’emprenedoria universitària. Aquesta xarxa està formada per 
les principals universitats públiques de Catalunya (Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta de Catalunya, 
Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat Rovira i 
Virgili, Universitat de Vic i TecnoCampus de Mataró), i s’ha creat 
amb el finançament de la convocatòria de projectes innovadors 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (Departament de Treball) de 
la Generalitat de Catalunya.  

Durant l’any 2010, les següents empreses assessorades per 
l’FBG han estat guardonades: Intelligent Pharma, amb el pre-
mi Barcelona Capital Emprenedora – Modalitat Emprenedor XXI 
de Catalunya; Transmural Biotech, amb els premis Emprenedors 
de Caixa Manresa, i VCN Biosciences i ImmunNovative Deve-
lopments, amb el primer i segon premi del programa Bioem-
prenedor XXI.

Aquest 2010 és el segon any de la convocatòria Programa de 
Projectes de Valorització (PPV), finançada pel Banc Santander i 
la Fundació Marcelino Botín i dotada amb un fons per valoritzar 
projectes d’un milió d’euros per a dos anys. En aquesta sego-
na convocatòria s’han seleccionat projectes relacionats amb els 
sistemes fotovoltaics, les millores constructives, els sensors de 
gasos, els nous agents anticancerígens i el diagnòstic de metàs-
tasi cerebral.

L’any 2010 es va presentar la convocatòria ‘Fons prova de 
concepte FBG-BKC’, finançada pel vicerectorat d’Innovació i 

Transferència del Coneixement i el Campus d’Excel·lència Inter-
nacional, Barcelona Knowledge Campus (BKC). És el primer fons 
d’aquestes característiques que s’ha posat en marxa a l’FBG. 
L’objectiu és finançar la subcontractació d’activitats per afegir 
valor a un projecte tecnològic i facilitar-ne la transferència, a 
través d’una llicència de patent o mitjançant la creació d’una 
spin-off. La partida pressupostària va ser de 91.487 euros, i 
la quantia màxima per projecte que cobria aquest ajut era de 
10.000 euros. S’hi van presentar 27 projectes, dels quals se’n 
van seleccionar tretze.  
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ACCIONS DE PROMOCIÓ 
DE LA INNOVACIÓ 
I LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

ComerCIaLITzaCIÓ

Promocionem la recerca de la UB, i busquem les empreses que pu-
guin desenvolupar les tecnologies de la UB i portar-les al mercat.

S’han redactat vint ofertes tecnològiques d’algunes de les pa-
tents de la UB que volem transferir. L’oferta tecnològica és un resum 
d’una pàgina de caràcter comercial en el qual es destaquen els prin-
cipals arguments de venda de la tecnologia que volem transferir. 

S’ha estructurat la recerca de la UB agrupant-la per sectors empre-
sarials, i s’estan fent dos catàlegs, un de serveis i expertesa de la 
UB i un altre de centres i grups de recerca de la UB.  

Per tal de promoure l’oferta cientificotecnològica de la UB, agrupa-
da per sectors empresarials, i de comercialitzar-ne la cartera tecno-
lògica, hem assistit a 14 fires i convencions nacionals i internaci-
onals i hem estat presents en 25 jornades i seminaris relacionats 
amb la innovació i la transferència de tecnologia. 

DIVULGaCIÓ

Es consoliden les jornades organitzades per l’FBG de difusió de les 
diferents modalitats de transferència adreçades als investigadors.

• TRANSFEREIX! Fes que la teva recerca arribi al mercat. Posa va-
lor al teu resultat i transfereix-lo. S’ha organitzat la primera edició, 
amb una assistència de 76 persones, la majoria de les quals proce-
dents de les facultats de Química i Farmàcia (Barcelona, 6 d’octubre 
del 2010).

• COL·LABOREM? Fes que el teu coneixement arribi al mercat; 
col·labora amb empreses i institucions. En aquesta segona edició, 
han participat 64 persones procedents de tretze facultats diferents, 
principalment de les facultats de Biologia i Farmàcia (Barcelona, 28 
d’octubre del 2010).

• CREA! EMPRESA. Coneix emprenedors UB i aprèn de la seva 
experiència professional. Se n’ha organitzat la quarta edició, 
amb una assistència de 65 persones, la majoria procedents de 
la Facultat d’Economia i Empresa (Barcelona, 16 de novembre 
del 2010). 

Som presents en els esdeveniments més significatius relacionats 
amb l’emprenedoria, la transferència de tecnologia, les patents, 
els fons d’inversió i l’R+D, entre altres temes, en diversos sectors 
com ara l’automoció, la indústria farmacèutica, la salut, el medi 
ambient, l’energia, la construcció, el turisme i la cultura, entre 
d’altres.

Gràcies als més de vint-i-cinc anys d’experiència de l’FBG en 
la transferència de coneixement, anualment es reben diverses 
institucions, tant nacionals com internacionals, que volen co-
nèixer el funcionament i les activitats que es duen a terme a 
l’FBG.  

DInamITzaCIÓ

Programa de Dinamització de la Innovació a l’Empresa. En 
aquesta tercera edició s’hi han incorporat set investigadors de 
la UB, amb experiència en diferents sectors empresarials, com a 
tutors dels titulats en la seva etapa d’estada a les empreses, amb 
l’objectiu d’enfortir la relació entre les empreses, els grups de re-
cerca i els titulats. Un total de 21 dels 42 titulats que han passat 
pel programa s’han incorporat a una PIME. 

L’FBG coordina els grups de la marca TECNIO d’ACC1Ó de la 
UB. Durant el 2010 la UB ha tingut onze centres adscrits a la 
marca TECNIO, que compten amb un equip de més de setan-
ta investigadors. La facturació global dels grups TECNIO-UB 
ha estat de 13.321.583 euros, amb una facturació mitjana per 
centre d’1,2 milions d’euros. Cal destacar que l’origen del fi-
nançament dels centres IT UB 2010 ha estat públic en un 57% 
i privat en un 43%. Del total d’ingressos públics, el 58% pro-
venen de la participació en projectes competitius, dels quals el 
67% són projectes internacionals. S’han desenvolupat projec-
tes de R+D amb 112 clients diferents, i en conjunt els centres 
IT UB han sol·licitat un total de deu patents. S’han sol·licitat 
diversos ajuts TECNIO, i s’han obtingut cinc ajuts a la valorit-
zació tecnològica i sis ajuts per a plans d’actuació orientats al 
creixement i la consolidació dels centres, aquests últims per un 
valor de 276.100 euros. 
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L’any 2010 s’ha elaborat el catàleg d’oferta cientificotecnolò-
gica dels diferents programes que integren el Centre d’Inno-
vació i Tecnologies Avançades de la UB (CITA-UB). Àrees 
en què donarà servei als més de setanta investigadors:
• Tecnologies de l’alimentació: seguretat i qualitat alimentària 
• Desenvolupament sostenible: medi ambient, energia i aigua 
• Processos industrials: construcció, automoció, plàstic, recobri-
ments (pintures, vernissos...), desenvolupament de nous materials i 
processos químics, entre d’altres.  
• Salut i qualitat de vida: farmacèutic, biotecnològic o de tecnologia 
mèdica  
• Societat de la informació i del coneixement: instrumentació, lingü-
ística computacional, programari, TIC, etc. 

De les vuit xarxes de referència de la Generalitat de Catalunya, la 
Fundació Bosch i Gimpera en gestiona cinc. Aquest any 2010 la Xar-
xa de Referència en Materials Avançats per a l’Energia (XARMAE) es 
va incorporar a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), 
però d’altra banda la Fundació Bosch i Gimpera va començar a ges-
tionar la Xarxa de Referència en Biotecnologia (XRB). Actualment 
l’FBG gestiona les xarxes següents: Xarxa de Referència en Eco-
nomia i Polítiques Públiques (XREPP), Xarxa de Referència en 
Economia Aplicada (XREAP), Xarxa de Referència en Tecnologia 
dels Aliments (XaRTA), Xarxa de Referència en Química Teòrica i 
Computacional (XRQTC) i Xarxa de Referència en Biotecnologia 
(XRB). En conjunt, s’han contractat projectes generats i/o assessorats 
pels promotors per un valor de 788.459 euros. 

PROJECTES

En el marc de la convocatòria de Campus d’Excel·lència Internaci-
onal, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Cata-
lunya estan desenvolupant el projecte Barcelona Knowledge Campus 
(BKC). Els projectes de transferència presentats per la UB a través de 
la Fundació Bosch i Gimpera s’han concretat bàsicament en tres actu-
acions molt definides que s’emmarquen perfectament en l’esperit de 
la convocatòria. La posada en marxa del ‘Fons prova de concepte’, el 
Programa de Dinamització de la Innovació a l’Empresa i la promoció 
de la transferència de coneixement, amb un èmfasi especial en les 
humanitats i les ciències socials, han estat els tres eixos d’actuació.

A la tercera edició dels premis del Consell Social de la UB i de 
la Fundació Bosch i Gimpera al millor projecte de transferència de 
coneixement i a la millor empresa innovadora, als guanyadors han 
estat els següents: 

• el premi Antoni Caparrós, dotat amb 5.000 euros, ha estat ator-
gat a Sílvia Busquets Rius, professora associada del Departament de 
Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia, pel pro-

jecte “Formoterol: una nova estratègia terapèutica 
en el tractament de la caquèxia”. El destinatari de la 
transferència de coneixement ha estat una empresa 
farmacèutica de Cambridge (Regne Unit) dedicada a 
l’elaboració de productes per al tractament dels símp-
tomes dels pacients amb càncer. Al juny del 2008 es 
va concedir la llicència de la patent a aquesta empre-
sa farmacèutica, que actualment està duent a terme 
un estudi clínic en Fase IIA amb pacients a l’hospital 
Royal Infirmary d’Edimburg per verificar-ne la utilitat anticaquèctica 
en humans.

• el premi Senén Vilaró, dotat amb 10.000 euros, ha estat atorgat 
a Intelligent Pharma, SL. Aquesta empresa, creada l’any 2007 amb el 
suport de la Fundació Bosch i Gimpera i situada a la Bioincubadora 
PCB-Santander, ofereix serveis computacionals per a empreses del 
sector farmacèutic i de les ciències de la vida basats en el programari 
Helios, desenvolupat per la mateixa empresa. Integrada per un equip 
de tretze professionals altament qualificats, durant el 2010 ha dupli-
cat la seva facturació, ha obert la primera sucursal internacional al 
Parc Tecnològic de Heidelberg (Alemanya) i l’any vinent espera obrir-
ne una altra a Cambridge (Regne Unit) i una altra als EUA.

La Fundació Bosch i Gimpera, juntament amb la Unitat de Comuni-
cació Científica de la UB, estan desenvolupant un joc de taula per 
promoure i difondre la transferència de coneixement a la societat, i 
ho fan amb un ajut que es va demanar a la FECYT en la modalitat de 
foment de la cultura de la innovació entre la ciutadania. L’objectiu 
general d’aquest joc és apropar l’esperit investigador i d’excel·lència 
de la recerca universitària i difondre el procés de transferència de 
coneixement tot donant a conèixer alguns dels principals avenços ci-
entífics, tecnològics i humanístics que s’han produït durant el segle 
XX. El joc s’editarà en català, castellà i anglès, i està previst que es 
presenti cap al mes de setembre del 2011.

Els projectes competitius el 2010 són: dos ajuts a OTRIS finançats 
pel Ministeri de Ciència i Innovació, un Pla Estratègic de Transferència 
(PETRA) per a quatre anys del subprograma OTRI de la Secretaria d’Es-
tat d’Universitats del Ministeri de Ciència i Innovació, un ajut VALFUS 
(ACC1Ó) per desenvolupar el projecte del Centre d’Innovació i Tecno-
logies Avançades de la Universitat de Barcelona - CITA-UB, un ajut pel 
foment de la cultura científica i de la innovació concedit per la Fun-
dació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), un ajut per a 
projectes de transferència dins el Campus d’Excel·lència Internacional 
BKC-Barcelona Knowledge Campus concedit a la UB, un ajut per a 
personal tècnic de suport concedit pel Ministeri de Ciència i Innova-
ció, un ajut a les unitats de valorització d’ACC1Ó, un ajut CONNECT-
EU Talent - Oficines de Gestió de les Universitats (CONT1-2010) i la 
convocatòria de projectes innovadors del SOC (Servei d’Ocupació de 
Catalunya) del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
per a crear la Xarxa d’Emprenedoria Universitària.
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ÀMBIT INSTITUCIONAL
 

PaTronaT 

Mgfc. Sr. Dídac Ramírez, president
Sr. Joaquim Coello, vicepresident primer
Sr. Àlex Aguilar, vicepresident segon (fins al gener del 2010)
Sra. Silvia Atrian, vicepresidenta segona (a partir de l’abril del 2010)
Sr. Jordi Alberch, vocal 
Sra. M. Teresa Anguera, vocal
Sr. Enric I. Canela, vocal
Sr. Jordi Damià, vocal (fins al setembre del 2010)
Sr. Joan Corominas, vocal 
Sr. Rafael Foguet, vocal
Sr. Jordi Roig, vocal 
Sr. Sergi Loughney, vocal
Sr. Miquel Àngel Cuevas, vocal (fins al gener del 2010)
Sr. Pere Lluís Cabot, vocal (a partir del juny del 2010)
Sr. Fernando Albericio, vocal 
Sr. Josep A. Plana, vocal
Sr. Pablo Cigüela, vocal
Sr. Fernando Tejerina, vocal
Sra. Elionora Solé, vocal (fins a l’octubre del 2010)
Sr. Miquel Perdiguer, vocal 
Sr. Jordi Camós, secretari

La Fundació Bosch i Gimpera està representada, a través de la 
seva directora general, en els patronats de l’Escola Università-
ria d’Hoteleria i Turisme (CETT-UB), el Parc Científic Barcelona 
(PCB) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB).

La presència en institucions com ProTon Europe, Technology 
Innovation Information (TII), la Lliga Europea d’Universitats 
de Recerca (LERU) (al gener del 2010 la Universitat de Bar-
celona va entrar a formar part de la LERU, en la qual l’FBG és 
l’entitat que s’encarrega de la transferència de coneixement 
de la UB), RedOTRI o Redfue fa que l’FBG pugui estar present 
en fòrums nacionals o internacionals i que pugui contribuir 
així a millorar les lleis, les normatives o el finançament públic 
en matèria de transferència de coneixement. 

L’FBG, representada per la seva directora general o per al-
tres membres de les diferents àrees o departaments, exer-
ceix tasques de representació com a membre del jurat dels 
premis Ciutat de Barcelona 2010 en la modalitat d’innovació 
tecnològica; és membre del Consell Assessor de la segona 
edició de l’Escola d’Estiu “Gestió de la Creativitat a la So-
cietat de la Innovació” i vocal de la comissió de valoració 

de la convocatòria de beques; coordina el grup de treball de 
RedOTRI de Valorització dels Resultats de la Investigació i el 
grup de treball de RedOTRI de Comunicació sobre la Funció 
Transferència, i és membre del Consell Assessor del programa 
BioEmprenedor XXI, del grup consultiu de l’Agència KIC de 
Valorització i de la comissió de directors de transferència de 
tecnologia de les universitats que pertanyen a la LERU. 

L’equip: Ambel, Albert, contractació i recursos humans; 
Apellaniz, Anna, administració i gestió; Casamitjana, 
Gemma, contractació; Casta, Àlex, creació d’empreses; Closa, 
Àlex, tecnologia; Closas, Andreu, administració i gestió; Conde, 
José, valorització i llicències; Díaz, Mireia, contractació; Durán, 
Laia, suport administratiu; Durán, Isabel, valorització i llicències; 
Esparbé, Isaac, recerca per contracte; Falcó, Josep Lluís, 
creació d’empreses; Ferrando, Anna, administració i gestió; 
Ferrer, Mariona, comunicació i màrqueting; Gámez, Belén, 
valorització i llicències; Giménez, Lluís ( ), administració i gestió; 
Giménez, Ana, administració i gestió; Gutiérrez, Xavier, gestió 
econòmica de projectes internacionals de recerca; Hernández, 
Gemma, valorització i llicències; Hierro, Joan, projectes estratègics; 
Iñíguez, Inma, valorització i llicències; Jiménez, Raquel, 
contractació; Jordi, Lurdes, valorització i llicències; Llobet, 
Vanessa, gestió econòmica de projectes internacionals de recerca; 
López, Sheila, gestió econòmica de projectes internacionals de 
recerca; López, Montse, projectes estratègics; Martin, Sandra, 
gestió econòmica de projectes internacionals de recerca; Martín, 
Eva, valorització i llicències; Mata, Yvonne, recepció; Mena, 
Salvador, valorització i llicències; Morales, Pili, seguretat i 
salut; Moreno, Raúl, valorització i llicències; Navarro, Miguel, 
tecnologia; Nieto, Delfina, recerca per contracte; Orellana, 
Carlota, comunicació i màrqueting; Pérez, José Manuel, gestió 
econòmica de projectes internacionals de recerca; Pierrá, 
Daniel, administració i gestió; Plo, Teresa, administració i 
gestió; Pons, Roger, recerca per contracte; Riambau, Esther, 
creació d’empreses; Ros, Sergi, administració i gestió; 
Roselló, Gloria, contractació; Salom, Sònia, administració i gestió; 
Sanjuán, Irene, gestió econòmica de projectes internacionals 
de recerca; Sánchez, Gemma, administració i gestió; Secall, 
Sara, creació d’empreses; Segú, Maria, gabinet tècnic; Seguí, 
Margalida, recerca per contrate;  Serdà, Berta, secretària de 
direcció; Solsona, Mireia, recursos humans; Tejedor, Mercè, 
recursos humans i seguretat i salut; Tejero, Ismael, projectes 
estratègics; Tello, Sandra, recursos humans; Tort, Marta, 
administració i gestió; Ugía, Cristina, comunicació i màrqueting; 
Vega, Dolors, contractació; Verdaguer, M. Carme, direcció; Viñals, 
Marta, recursos humans.
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