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Memòria 2011
Fundació Bosch i Gimpera

Transformem el coneixemenT en valor econòmic i social

la innovació és, segons els respon-
sables de la política europea, un dels 
punts clau per sortir de la crisi i per 
millorar la posició d’europa en el futur. 
la lliga d’Universitats de recerca eu-
ropees (lerU), a la qual pertany la UB, 
ha insistit en diverses ocasions en el 
paper que han de tenir les universitats 
en aquest procés d’innovació.

les oficines de transferència dels resultats de la in-
vestigació (oTri), creades per les universitats, són 
un instrument important en aquest sentit, segons 
es desprèn del document The TTO, a university engi-
ne transforming science in innovation, publicat per 
la lerU i en el qual hem col·laborat des de la funda-
ció Bosch i Gimpera. el document analitza el paper 
i la rellevància de les oTri i presenta un model de 
desenvolupament d’aquestes oficines en tres etapes, 
que culmina en un tipus d’oTri integrada que actua 
en les tres dimensions del triangle del coneixement: 
l’ensenyament, la recerca i la innovació. També s’hi 
analitzen altres aspectes relacionats amb la gover-
nança i l’autonomia, s’identifiquen els factors clau 
d’èxit de les oTri i es fan recomanacions sobre la 
seva organització interna i la seva relació amb la 
universitat.

el model de la UB està alineat amb les recomana-
cions que fa la publicació de la lerU per a la imple-
mentació amb èxit d’operacions de transferència de 
coneixement. la fundació Bosch i Gimpera, oTri de 

la UB, es reafirma com una peça clau en el sistema 
d’innovació de la UB, i desenvolupa la tercera missió 
a través dels tres eixos bàsics, que són la recerca per 
contracte, la valorització i les llicències, i la creació 
d’empreses sorgides de l’entorn universitari.  

la sectorialització i la promoció activa de l’oferta 
tecnològica de la UB per tal de fer-la arribar al sec-
tor productiu, la constitució d’un comitè assessor 
extern del centre d’innovació i Tecnologies avan-
çades de la UB (ciTa-UB) i la participació en clús-
ters sectorials i en grups connecT-eU, entre altres 
accions, són exemples de l’activitat d’impuls a la 
transferència que desenvolupa l’fBG i que aquesta 
memòria d’activitats 2011 reflecteix.

D’altra banda, durant l’any 2011 també s’ha desplegat 
l’activitat de la xarxa d’emprenedoria Universitària 
(xeU), coordinada per la càtedra d’emprenedoria de 
la UB i la fundació Bosch i Gimpera i integrada per 
totes les universitats públiques catalanes, i s’ha pre-
sentat ‘inventum’, el primer joc de taula desenvolupat 
per una universitat espanyola que explica la impor-
tància i el paper de cadascun dels agents implicats en 
el procés de transferència de coneixement. 

amb aquesta memòria d’activitats volem compartir 
els resultats aconseguits gràcies a l’esforç i a la im-
plicació de totes les persones que hi han participat, 
com ara els nostres patrons, els investigadors de la 
UB, les empreses i les institucions amb qui treballem 
i tot l’equip de la fundació Bosch i Gimpera.

SuMARI 
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M. CarMe Verdaguer 
Directora general
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El 2011 EN UN COP D’Ull     

 col·laboració Universitat - agents socioeconòmics
   contractes d’r+D+i, de consultoria, de serveis o de llicències

 648 projectes d’àmbit estatal i internacional: 16,63 M €
	 	 •	353 projectes de r+D+i, serveis de recerca i llicències: 8,93 m €
	 	 •	241 prestacions de serveis tècnics a través de convenis oberts: 2,00 m €
	 	 •	54 programes i serveis de la UB gestionats des de l’fBG: 5,71 m €
 38 projectes amb finançament europeu: 12,21 M €
235 persones contractades per a tasques vinculades amb projectes de recerca

Protecció, valorització i llicència de patents 

emprenedoria

PROJECTES D’R+D
    

  els projectes desenvolupats entre els grups de recerca, els departaments i els instituts de recerca de la   
    Universitat de Barcelona i les entitats públiques i privades - com l’r+D col·laborativa o per encàrrec, 
les activitats d’assessorament i consultoria per encàrrec de tercers, l’elaboració d’estudis, informes, dic-
tàmens, etc., i els serveis d’assistència tècnica, anàlisi, etc. - han suposat 583 projectes i 10,89 milions 
d’euros.

Pel que fa a la gestió dels projectes de recerca finançats a càrrec de la comissió europea, du-
rant el 2011 s’han presentat més de dues-centes propostes, de les quals s’han finançat 38 pro-
jectes per un import de 12,21 milions d’euros, i la Universitat de Barcelona en coordina 
quatre: SEARCH (Sharing Knowledge Assets: Interregionally Cohesive Neighborhoods), Dr. J. su-
riñach (facultat d’economia i empresa); OPTICHINA (Breeding to Optimise Chinese Agricultu-
re), Dr. J.l. araus (facultat de Biologia);  FuncMoiQIP (Design and Preparation of Functional Mo-
lecules for Quantum Computing and Information Processing), Dr. G. aromí (facultat de Química); 
i ODEQUS (Organ Donation European Quality System), Dr. m. manyalich (facultat de medicina). 
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   Projectes de la comissió europea per facultats

PROTECCIÓ, VAlORITZACIÓ I llICÈNCIA DE PATENTS 

  aquest any 2011 s’han signat 7 contractes de llicència, i els ingressos per llicències han estat de 
  166.400 euros (corresponents a 12 contractes de llicència signats al 2011 i abans).  

s’han sol·licitat 18 patents prioritàries i 22 extensions internacionals (PcT). Un total de 50 invencions han 
estat proposades per investigadors i avaluades per l’fBG, i 7 patents han entrat en fases nacionals en els 
àmbits territorials d’europa, els estats Units i el Japó. s’han registrat al registre de la Propietat intel.lectual 
4 tecnologies de software i s’ha dipositat davant de notari el secret industrial.

Tecnologies llicenciades durant el 2011: anàlisi automàtica quantitativa per ultrasons per detectar dany 
cerebral neonatal, Dr. e. Gratacós (facultat de medicina); software intel·ligent per la recollida de dades 
clíniques, Dr. r. lozano (facultat de medicina); regulació de la producció de taxol i altres taxans en cultius 
cel·lulars de Taxus baccata, Dra. m. cusidó (facultat de farmàcia); Utilitat terapèutica de pèptids activadors 
de Pi3K, Dr. x. Gasull (facultat de medicina); nous compostos per a immunoteràpia, Dr. f. lozano (facultat 
de medicina); inhibidors de l’activitat enzimàtica de la proteïna proliloligopeptidasa, Dr. e. Giralt (facultat 
de Química); síntesi de maleimido-oligonucleòtids, Dr. a. Grandas (facultat de Química). 

19 contractes de cotitularitat negociats i signats amb altres institucions. les institucions amb les quals 
hem compartit el desenvolupament d’una tecnologia que ha estat finalment protegida són: Barcelona 
supercomputing center - centre nacional de supercomputació, centre Hospitalier Universitaire de saint-
Étienne (frança), centro de investigación Biomédica en red en Bioingeniería, Biomateriales y nanomedicina, 
ciber fisiopatología de la obesidad y nutrición, centro de investigación Biomédica de la rioja, consejo superior 

omPi (3 projectes)
Biologia (7 projectes)
filologia (2 projectes)
física (9 projectes)
Geologia (1 projecte)
matemàtiques (1 projecte)
medicina (2 projectes)
Pedagogia (7 projectes)
Psicologia (2 projectes)
economia i empresa (4 projectes)
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26%

Biotecnologia i ciències de la salut
Químic i farmacèutic 
electrònica i sensors
materials i construcció
energia, medi ambient i aigua 
òptica i instrumentació
Tecnologies de la informació i la 
comunicació
nanotecnologia

Química
Biologia
farmàcia 
física
medicina 
Psicologia

sol·licituds de patents 
de la UB per facultats

comunicacions d’invencions 
per facultat d’origen

25% 15% 8% 5% 5% 8% 8% 13% 3% 20% 41% 20% 3% 2% 2%14% 25% 16% 23% 2% 4% 8% 4%

Biologia
farmàcia
física
medicina
odontologia
institut de Biomedicina de la UB
Belles arts
Psicologia
Química
matemàtiques

sol·licituds de patents 
de la UB per sectors 
d’aplicació 
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de investigaciones científicas, fundación marcelino Botín sanz de sautuola y lópez, fundació Privada clínic 
per a la recerca Biomèdica, fundación para el Desarrollo de la investigación en Genómica y Proteómica, 
Hospital clínic i Provincial de Barcelona, fundació Privada institut de Bioenginyeria de catalunya, institució 
catalana de recerca i estudis avançats, institut d’investigacions Biomèdiques agustí Pi i sunyer, institut de 
fisioteràpia Global mézières, institut de recerca Biomèdica, Universidad complutense de madrid, Université 
Jean monnet (frança), University of nottingham (regne Unit), Universitat rovira i virgili, fundació Hospital 
Universitari vall d’Hebron institut de recerca.

8 tecnologies de la Universitat de Barcelona atorgades a la convocatòria Programa Innocash 2011 de Ge-
noma españa.  

facultat de farmàcia: nous productes amb activitat antiinflamatòria i antitumoral, Dra. mª D. Pujol – 
Pinces de polipurines d’aDn per al tractament del càncer, Dr. c. ciutat - nou mètode de quantificació 
de ceramidasa àcida: aplicació a la diagnosi de patologies associades a alteracions de la seva expressió 
(càncer), Dr. a. Delgado.

facultat de física: circuit integrat amb mitjans integrats per al mesurament del corrent de càrrega, 
Dr. J. colomer - circuit integrat d’alt rang dinàmic i gran ample de banda per a la lectura de foto-
sensors, Dr. D. Gascón. 

facultat de Biologia: inhibidors cDK4/6 amb activitat anticancerígena, Dra. m. cascante.

facultat de Psicologia: coordinació d’autòmats, Dr. J. llobera.

facultat de matemàtiques: automatic Digital Biometry analysis system (aDiBas), Dr. s. escalera.

les tecnologies de la UB enerGmotion (electric energy generator from small oscillations), Wide alZ treatment 
(multifunctional alzheimer’s disease-modifying compound) i cold resistant Plant han estat escollides per 
formar part de la plataforma filantròpica Aeschylus promoguda per la U.K. leuven en el marc de la lerU, i 
estan disponibles per a potencials inversors filantròpics. 

Àmbits d’actuació dels projectes seleccionats a la convocatòria Programa de Projectes de Valorització 
(PPV): els sistemes fotovoltaics, les millores constructives, els sensors de gasos, els nous agents 
anticancerígens i el diagnòstic de metàstasi cerebral.

en el Concurs Valortec d’ACC1Ó, dels 84 projectes provinents de totes les universitats catalanes i 
centres de recerca catalans dos projectes de la UB assessorats per l’fBG van rebre el primer i segon premi: 
lightelligence del Dr. J. carreras (irec) i nano Wire less del Dr. D. Prades (facultat de física), en la modalitat 
de plans de negoci de patents.

CREACIÓ D’EMPRESES I SUPORT A l’EMPRENEDOR                      
 s’han assessorat 36 projectes que comprenen projectes nous d’emprenedoria i pla de negoci, empreses de 
  la Bioincubadora i empreses participades.

Projectes assessorats 
activament per sectors

5

agricultura, ramaderia i alimentació
Biotecnologia i ciències de la salut
electrònica i sensors
energia, medi ambient i aigua 
nanotecnologia 
òptica i instrumentació
Químic i farmacèutic 
Tecnologies de la informació  
i la comunicació

2 18 1 1 2 6 2 4 16 14 2 1 3 1 3

no UB 
farmàcia 
Biologia
física
institut de Bioenginyeria de catalunya 
informàtica
medicina 
Psicologia
Química

Projectes assessorats activament per origen
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amb el suport de l’fBG les empreses vcn Biosciences (creada el 2009 per investigadors de l’ico) i immunnovative 
Developments (spin-off de la UB creada el 2010) han aconseguit 1,2 milions d’euros en prestecs neoTec. 
iproteos (spin-off de la UB creada el 2012) ha aconseguit els ajuts inncorpora-TU i inncorpora Torres Quevedo.

el projecte empresarial endoasic Technologies, assessorat per l’fBG i sorgit de la facultat de física, ha 
guanyat el segon premi del programa Bioemprenedor xxi.

s’han incorporat a la Bioincubadora la spin-off de la UB i de l’Hospital clínic, immunnovative Developments, 
que desenvolupa medicaments per a la sèpsia; la spin-off de l’Hospital clínic Bionure farma, que desenvolupa 
medicaments per a l’esclerosi múltiple; i l’empresa stat-Diagnostica, de dispositius mèdics. s’ha graduat 
amb èxit l’empresa intelligent Pharma, i se n’han donat de baixa les empreses eytoo Bioscience i aleria 
Biodevices per tancament d’activitat. així doncs, a finals del 2011 hi ha a la Bioincubadora un total de dinou 
empreses. Durant el 2011 s’han realitzat estudis de vigilància tecnològica per a empreses farmacèutiques i 
veterinàries establertes. 

l’fBG es responsabilitza de fer el seguiment de les empreses spin-off participades per la UB a través de la 
societat Cultura Innovadora i Científica UB (CIC-UB). l’any 2011 cic-UB ha entrat en l’accionariat de 
l’empresa iproteos, sl com a contrapartida inicial a l’aportació d’un know-how de la Universitat de Barcelona 
compartit amb l’institut de recerca Biomèdica. l’any 2011 la UB té sis empreses actives participades a 
través de cic-UB: enantia, sl; Genmedica Therapeutics, sl; Biocontrol Technologies, sl; neurotec Pharma, 
sl; immunnovative Developments, sl i iproteos, sl.

GESTIÓ DE lA TRANSFERÈNCIA     
 la transferència dels resultats i de les capacitats cientificotècniques dels grups de recerca de la UB,  
   requereix tota una sèrie de gestions administratives, econòmiques, de personal, tecnològiques, legals o 
fiscals, entre d’altres, per què aquesta pugui arribar a la societat. 

Durant l’any 2011 s’ha implementat la primera fase de les bonificacions del 40% de les quotes patronals 
del personal investigador contractat, i les cotitzacions dels becaris s’han adaptat a la nova legislació. 

l’1 de febrer del 2011 es va constituir el Servei de Seguretat i Salut, i durant aquest any 2011 s’han visitat 
35 centres de treball, s’han avaluat 246 treballadors, i s’han fet 26 accions formatives en prevenció de riscos.

el nombre de persones contractades durant l’any 2011 a través de l’fBG per a tasques vinculades amb 
projectes de recerca ha estat de 235, i s’han concedit 45 permisos de treball a persones de fora de la Ue. 
els països dels quals provenen aquests treballadors són: Xile, Algèria, l’Argentina, l’Iran, Colòmbia, Sud-
àfrica, l’Uzbekistan, el Brasil, l’Índia, Mèxic, els Estats Units i el Japó. 

l’emissió de més de 4.400 factures i els 20.000 pagaments durant l’any 2011 ens dóna la visió del volum de 
gestió que es realitza des de l’fBG. 

amb més de 7.000 projectes actius, el web d’administració de projectes és l’eina que permet a l’investi-
gador que gestiona els seus projectes de recerca a través de l’fBG, conèixer l’estat financer del seu projecte 
en temps real. 

s’ha fet el seguiment, el control, i la confecció de les justificacions econòmiques de les 29 subvencions 
gestionades l’any 2011. 

CERCA DE FINANçAMENT I CONVOCATòRIES COMPETITIVES

  som actius en la recerca de finançament i convocatòries. els projectes competitius vigents el 2011 
   són: dos ajuts a oTris i un Pla estratègic de Transferència (PeTra), finançats pel ministeri de ciència 
i innovació, un ajut per al foment de la cultura científica i de la innovació concedit per la fundació 
espanyola per a la ciència i la Tecnologia (fecYT), un ajut per a personal tècnic de suport concedit pel 
ministeri de ciència i innovació, un ajut connecT-eU Talent - oficines de Gestió de les Universitats 
(conT1-2010) i un ajut de la convocatòria de projectes innovadors del soc (servei d’ocupació de 
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catalunya) del Departament de Treball de la Generalitat de catalunya. 

els ajuts sol·licitats i concedits han estat: un ajut Teccol (acc1Ó) i un ajut per incentivar els plans 
d’actuació de les unitats de valorització de les universitats catalanes - convocatòria 2011 d’acc1Ó (Gene-
ralitat de catalunya). 

ACCIONS DE PROMOCIÓ DE lA TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT I lA INNOVACIÓ

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

s’ha contactat amb 214 noves empreses, a les quals se’ls han ofert les capacitats de la recerca que es fa a la UB. D’aquests contac-

tes n’han sortit 106 demandes concretes de necessitats de recerca per contracte. De les 106 demandes identificades, s’han fet 88 

propostes de grups de recerca de la UB, les quals s’han traduït en l’enviament de 36 pressupostos de projectes de recerca que han 

donat un total de 17 nous contractes de recerca. 

Per altra banda s’han assessorat i negociat 152 nous projectes de recerca, xifra que suposa un incre-
ment del 12% respecte al període anterior.

Demandes tecnològiques per sectors industrials

Demandes tecnològiques per facultats 

214
contactes

106
demandes 

tecnològiques

88
propostes de

grups UB

36
pressupostos

agricultura, ramaderia i alimentació
Biotecnologia, químic, farmacèutic i salut
editorial, comunicació i educació 
electrònica i sensors
energia, medi ambient i aigua 
materials i construcció
nanotecnologia 
òptica i instrumentació
Tecnologies de la informació i la comunicació
Transports, aeronàutica i automoció
Turisme, oci i gestió patrimonial

10% 22% 3% 12% 16% 10% 4% 4% 5% 11% 3%

Belles arts
Biologia
economia i empresa
farmàcia 
filologia
física
formació del Professorat
Geografia i Història
Geologia
matemàtiques
medicina 
Psicologia
Química

1% 13% 3% 16% 1% 20% 1% 3% 3% 6% 4% 1% 28%
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s’han fet més de 190 contactes amb diferents empreses nacionals i internacionals per oferir-los les nostres 
tecnologies protegides. s’han signat més de 30 contractes de confidencialitat amb algunes d’aquestes 
empreses per tal de permetre que poguessin accedir a informació confidencial necessària per poder avaluar 
la tecnologia. 

Per tal de promoure l’oferta cientificotecnològica de la UB, agrupada per sectors empresarials, i de 
comercialitzar-ne la cartera tecnològica, hem assistit a més de 20 fires i convencions nacionals i 
internacionals i hem estat presents en 10 jornades i seminaris relacionats amb la innovació i la transferència 
de tecnologia. 

assistència a fires per sectors empresarials

Dinamització
Programa de Dinamització de la Innovació a l’Empresa. Postgrau de la Universitat de Barcelona que té per 
objectiu formar professionals que puguin ajudar les petites i mitjanes empreses a trobar noves oportunitats de 
negoci i a ser més competitives a través de la innovació tecnològica i la mobilitat. en la quarta edició s’hi han 
pogut incorporar titulats d’altres universitats catalanes i titulats amb experiència laboral. 

Centre d’Innovació i Tecnologies Avançades de la Universitat de Barcelona (CITA-UB). se n’ha constituït el 
consell de Govern, se n’ha nomenant un director i s’han editat els materials promocionals i la pàgina web. el ciTa 
– UB el formen onze grups de recerca de la UB experts i amb llarga tradició de col·laboració amb les empreses, i 
que han estat reconeguts amb la marca de qualitat TECNIO per la Generalitat de catalunya mitjançant la seva 
agència acc1Ó. 

facturació global: 12,5 m€
facturació mitjana per grup: 1,1 m€
origen del finançament: 56% públic - 44% privat
el 44% dels ingressos públics provenen de la participació en projectes competitius, i el 20% són 
projectes internacionals. 
s’han desenvolupat projectes d’r+D i serveis d’innovació per a 469 empreses de 15 sectors diferents, 
principalment relacionats amb l’àmbit de la biotecnologia i dels materials, i en conjunt els 11 grups 
ciTa-UB han iniciat 15 tràmits de patents europees o PcT. 

l’import total atorgat per acc1Ó el 2011 als grups ciTa-UB a través d’ajuts competitius per a grups 
Tecnio ha estat de 205.046 euros. 

Clústers i grups CONNECT-EU de Catalunya. Durant el 2011 s’ha començat a contactar amb els diferents 
clústers de catalunya identificats per acc1Ó, així com amb els grups connecT-eU, amb l’objectiu 
d’incorporar-hi grups de recerca de la UB i de les xarxes de referència i de poder participar activament 
en els diferents sectors per definir nous projectes col·laboratius, tant nacionals com europeus. clústers 
contactats: auxiliar d’alimentació - alimentació funcional - Bcn media clúster - Barcelona Digital - Bcn 
Disseny - ceQUiP Béns d’equip - Biotecnologia blanca - eficiència energètica – aigua - catalonia Bio - 
electrònica i comunicacions – moto - Productes infantils – esport. 

els grups connecT-eU contactats per impulsar i reforçar la participació catalana en el 7è Programa marc 
de la Unió europea han estat: aeroespacial – agroalimentari – aigua - automoció sostenible - catàlisi sos-
tenible - fotònica i sistemes electrònics – materials – salut - Tecnologies mèdiques - nanobio + nanomed 
- ciències socials i humanitats.

electrònica i sensors 
Tecnologies de la informació i la comunicació
Transports, aeronàutica i automoció
agricultura, ramaderia i alimentació
energia, medi ambient i aigua 
Biotecnologia, cienciès de la salut
nanotecnologia 
Químic i farmacèutic
materials i construcció

4 2 2 2 3 5 2 5 3
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Xarxes de Referència de la Generalitat de Catalunya. l’fBG gestiona cinc de les vuit xarxes: la xarxa 
de referència en economia i Polítiques Públiques (xrePP), la xarxa de referència en economia aplicada 
(xreaP), la xarxa de referència en Tecnologia dels aliments (xarTa), la xarxa de referència en Química 
Teòrica i computacional (xrQTc) i la xarxa de referència en Biotecnologia (xrB). en conjunt, s’han 
contractat projectes generats i/o assessorats pels promotors per un valor de 765.263 euros.

l’fBG gestiona la Càtedra d’Emprenedoria de la UB, i durant l’any 2011 s’ha desplegat l’activitat de la 
Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU). liderada per la càtedra a través de l’fBG, aquesta xarxa té 
com a objectiu 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. formada per les principals 
universitats públiques de catalunya, durant l’any 2011 la xeU ha realitzat tallers, seminaris, un campus 
d’estiu i un fòrum d’emprenedoria a les diferents universitats que hi pertanyen.  

en el marc dels campus d’excel·lència internacional, en el Subprograma de Fortalecimiento - Colaboración 
público-privada, Fomento del emprendimiento y desarrollo tecnológico, de l’antic ministeri d’educació, el 
Barcelona Knowledge Campus (BKC) i el Campus de la Salut de la Universitat de Barcelona (HUBc), 
han obtingut en la convocatòria 2011, finançament per als contractes de substitució durant un any, que 
permet l’alliberament i la dedicació plena de tres professors de la UB (dos del BKc i un del HUBc), d’un total 
de quinze en tot l’estat espanyol, a la creació d’una empresa de base tecnològica. al mateix temps, aquests 
acadèmics rebran el soport i l’assessorament empresarial de RedEmprendia. 

Divulgació
JORNADES

Durant l’any 2011 s’ha incrementat el nombre de jornades que organitzem per promoure les diferents mo-
dalitats de transferència de coneixement. així mateix, hem volgut apropar-nos a la comunitat universitària 
en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials, raó per la qual dues de les set jornades organitzades 
aquest any anaven adreçades específicament a aquest sector. 

• Promoure l’emprenedoria en l’àmbit de les humanitats i les ciències 
socials. Primera edició valorada molt positivament. assistència: 38 per-
sones, el 43,2% dels quals eren personal docent i/o investigador. 

• Punt de trobada entre empreses del sector biotec i farmacèutic i grups de 
recerca per tal d’incentivar la identificació de futurs projectes col·laboratius. 
assistència: 88 persones, el 52,1% de les quals provenia del sector empresa-
rial i la resta eren personal docent i/o investigador. 

• compartir les experiències d’investigadors de la UB que ja han transferit 
la seva tecnologia (o estan en procés de fer-ho) amb investigadors que 
tinguin invencions susceptibles de ser protegides i motivar-los per fer que 
les seves tecnologies també arribin al mercat. assistència: 57 persones, el 
43% de les quals pertanyien a la comunitat investigadora de la UB. 

• organitzada amb l’objectiu de millorar la competitivitat empresarial i de 
cobrir les demandes de les administracions públiques a través de la cre-
ació de nous projectes col·laboratius en xarxa. aquesta jornada s’adreça 
a investigadors i empreses de l’àmbit cientificotecnològic. assistència: 54 
persones, el 49,4% de les quals eren d’empreses i el 50,6% investigadors. 

• explica a la comunitat investigadora de la UB quines són les particularitats 
de treballar per a empreses i institucions des de la Universitat. en aquesta 
edició els convidats provenien principalment del sector de les humanitats i 
les ciències socials. assistents: 57 persones, el 65% de les quals eren profes-
sors i/o investigadors.
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• Promou l’esperit emprenedor i incentiva la creació d’empreses de 
base tecnològica. el 2011 se n’han dut a terme la cinquena i sisena 
edició. a la cinquena edició adreçada als investigadors de la facultat 
de física, hi van assistir 26 persones, el 43,2% de les quals eren perso-
nal docent i/o investigador. en la sisena edició, adreçada a un públic 
més ampli, hi van participar 60 persones, el 40,4% de les quals eren 
personal docent i/o investigador.

AlTRES ACCIONS

 som presents en els esdeveniments més significatius relacionats amb l’emprenedoria, la transferèn- 
 cia de tecnologia, les patents, els fons d’inversió i l’r+D, entre altres àmbits, 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 conèixer el funcionament i les acti-
vitats que es duen a terme a l’fBG.    

Premis
l’any 2011 ha tingut lloc la quarta edició dels premis del Consell Social de la UB i de la Fundació Bosch 
i Gimpera al millor projecte de transferència de coneixement, modalitat antoni caparrós,  i a la millor 
empresa innovadora, modalitat senén vilaró. els guanyadors han estat els següents: 

• el premi Antoni Caparrós, dotat amb 5.000 euros, ha estat atorgat a Josep Perelló Palou, professor del 
Departament de física fonamental pel projecte “espai laboratori: Àmbit de ciència d’arts santa mònica”; 

• el premi Senén Vilaró, dotat amb 10.000 euros, ha estat atorgat a ENANTIA, S.l., constituïda el 2003 i que 
és una de les primeres empreses spin-off participades per la UB a través de la societat cultura innovadora i 
científica. 

l’acte de lliurament de premis va tenir lloc l’1 de desembre del 2011 a l’aula magna de la Universitat de 
Barcelona, i va comptar amb la presència del Dr. Jorge Wagensberg, director científic de la fundació “la caixa”.

Joc de taula: invenTUm 
un viatge als grans avenços de la humanitat

Durant el 2011 es va presentar invenTUm, el primer joc de taula creat per una universitat espanyola 
és un joc col·laboratiu que explica la importància i el paper de cadascun dels agents implicats en el 

procés de transferència de coneixement. el projecte ha estat finançat pel que abans era el 
ministeri de ciència i innovació - fundació espanyola per a la ciència i la Tecnologia (micinn-
fecYT) mitjançant la convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica i la innovació. 
el seu objectiu és apropar l’esperit investigador i d’excel·lència de la recerca universitària i 
difondre el procés de transferència de coneixement a través d’alguns dels principals avenços 
científics, tecnològics i humanístics del segle xx.

els deu avenços que inclou el joc són: el descobriment de la penicil·lina, el descobriment dels 
exoplanetes, la deriva continental i l’expansió oceànica, les transfusions de sang, la seqüencia-
ció del genoma humà, la teoria de la psicoanàlisi, el descobriment de la tomba de Tutankamon, 
internet, la teoria general de la relativitat i la declaració universal dels drets humans.

el joc en si és un exemple de transferència de coneixement, ja que hi han participat tots els 
agents del sistema de transferència: coneixement universitari – finançament públic – empresa 

privada per comercialitzar-lo i fer que arribi a la societat en general. així mateix, la seva elaboració ha 
estat un projecte multidisciplinari ja que hi han intervingut assessors científics de diverses disciplines, 
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memòria 2011
il·lustradors i dissenyadors gràfics, estadistes, lingüistes, traductors, experts en llatí, tècnics en valo-
rització, llicències i creació d’empreses, i persones del món del màrqueting i la comunicació.

MATERIAlS I RECURSOS

  en l’àmbit de la promoció de la transferència de coneixement i la innovació, s’han dissenyat i definit, 
   conjuntament amb la UB, els continguts per a un nou espai d’innovació i transferència de coneixement 
creat al web i a la intranet de la UB, i s’ha elaborat el web del centre d’innovació i Tecnologies avançades 
de la UB (ciTa-UB).

D’altra banda, hem agrupat l’oferta dels serveis de recerca que pot donar la UB per sectors empresarials. 
s’han elaborat catàlegs amb les línies d’expertesa dels centres i grups de recerca de la UB, de les àrees i 
centres que integren el ciTa-UB i de les tecnologies per llicenciar. Tota aquesta informació està disponible 
al web de l’fBG, en els apartats Àmbits d’expertesa i Tecnologies per llicenciar. 

Àmbits d’expertesa                      materials promocionals

Premsa – reculls de premsa
309 publicacions, de les quals 37 pertanyen a mitjans off-line han estat el resultat dels enviaments de les  
activitats i casos d’èxit a la premsa. 

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
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QUI SOM I ON ESTEM

  Patronat

representació en patronats 

la fundació Bosch i Gimpera està representada, a través de la seva directora general, en els patronats de 
l’escola Universitària d’Hoteleria i Turisme (CETT-UB), el Parc científic Barcelona (PCB) i l’institut de recer-
ca Biomèdica (IRB).

Presència en institucions i tasques de representació
ProTon Europe, Technology Innovation Information (TII), lliga Europea d’Universitats de Recerca 
(lERU) (l’fBG representa la UB a la comunitat de Transferència de coneixement, i l’oPir a la comunitat 
de Project managers de recerca europea), RedOTRI i RedFUE. som presents en fòrums nacionals i 
internacionals, i podem contribuir a millorar les lleis, les normatives o el finançament públic en matèria de 
transferència de coneixement. 

formem part del jurat dels premis Ciutat de Barcelona 2011 en la modalitat d’innovació Tecnològica - 
del consell assessor de la tercera edició de l’Escola d’Estiu “Gestió de la Creativitat a la Societat de la 
Innovació”, amb un vocal a la comissió de valoració de la convocatòria de beques - del consell assessor i 
del jurat del programa BioEmprenedor XXI - del grup de treball de “Talent i emprenedoria” de Barcelona 
Creixement - de la comissió assessora per a assumptes internacionals de RedOTRI, de la qual som re-
presentants a la associació Proton Europe - de la comissió d’innovació, grup de treball creat per seguir 
les polítiques d’innovació que es desenvolupen des d’ACC1Ó. 

coordinem els grups de treball de RedOTRI de comunicació i de valorització dels resultats de la recerca.

les persones
Direcció General: m. carme verdaguer, directora general; Berta serdà, secretària. Gabinet Tècnic: maria    
segú, cap. Comunicació i Màrqueting: mariona ferrer, cap. equip: carlota orellana i cristina Ugía  
Gerència: m. Teresa Plo, gerent. Administració, Gestió Econòmica i Serveis Generals: sergi ros, cap 
d’administració; ana Giménez, cap de gestió econòmica. equip: anna apellaniz, Digna cárcoba, , lluís 
Giménez (i), Yvonne mata; Daniel Pierrá, sònia salom, Gemma sánchez, cristina serra, marta Tort i elisabeth 
vico. Recursos Humans, Seguretat i Salut: mercè Tejedor, cap. equip: albert ambel, Pili morales, mireia 
solsona, sandra Tello i marta viñals. Tecnologies: Àlex closa, cap. equip: miguel navarro. Contractació: 
Gemma casamitjana, cap. equip: mireia Díaz, raquel Jiménez, Gloria roselló i Dolors vega. Recerca per 
Contracte:  lurdes Jordi, directora; Joan m. roca, director ciTa – UB. equip: isaac esparbé, Delfina nieto i 
margalida seguí. Valorització i llicències: lurdes Jordi, directora. equip: José conde, isabel Durán, Belén 
Gámez, Gemma Hernández, inma iñíguez, eva martín, salvador mena i raúl moreno. Creació d’Empreses: 
sara secall, directora. equip: Àlex casta i esther riambau. Projectes Estratègics: Joan Hierro, director. 
equip: Jordi Blasco, monica fernández, Karsten Kruger, montse lópez, Josep Pascual, raül Porcel, rosario 
scandurra, David verde. Projectes Internacionals de Recerca oficina mixta UB – FBG: UB - Promoció: 
ignasi sánchez, cap. equip: lluïsa Baltrons, sandra macé, mireia martí, marina mateu, Josep Querol i marisa 
segura. FBG - Gestió econòmica: xavier Gutiérrez, cap. equip: anna ferrando (a partir del maig del 2011); 
vanessa llobet, sheila lópez, sandra martin; Belén Pascual i José manuel Pérez (fins al maig del 2011).

mgfc. sr. Dídac ramírez, president
sr. Joaquim coello, vicepresident primer
sra. silvia atrian, vicepresidenta segona
sr. Jordi alberch, vocal 
sra. m. Teresa anguera, vocal
sr. enric i. canela, vocal

sr. Joan corominas, vocal 
sr. rafael foguet, vocal
sr. Jordi roig, vocal 
sr. sergi loughney, vocal
sr. Pere lluís cabot, vocal 
sr. fernando albericio, vocal 

sr. Josep a. Plana, vocal
sr. Pablo cigüela, vocal
sr. fernando Tejerina, vocal
sr. miquel Perdiguer, vocal
sra. marta lacambra, vocal 
sr. víctor Gómez, vocal  



Parc Científic Barcelona, Torre D
Baldiri Reixac, 4-8  08028 Barcelona

Tel. +34 93 403 99 00
Fax +34 93 448 94 34
fbg@fbg.ub.edu
www.fbg.ub.edu

Membre de:

Amb el suport de:


