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Em plau presentar-vos la memòria d’activitats de la 

Fundació Bosch i Gimpera corresponent a l’any 2014.

El volum global de contractació de l’any 2014 ha estat 

de 33,4 milions d’euros. Les dades de contractació amb 

empreses, administracions públiques i institucions 

presenten una tendència clarament positiva, amb un 

increment del 28,4% amb relació al mateix període de 

l’any 2013. Més de set-centes empreses i institucions, 

de més de trenta països, han desenvolupat projectes 

d’R+D+I amb la Universitat de Barcelona a través de la 

Fundació.

L’activitat proactiva desenvolupada per la Fundació ha 

donat uns resultats positius, com ho palesen, entre 

d’altres, els onze contractes de llicència signats i les 

tres empreses de base tecnològica creades.

Durant l’any 2014 l’FBG, com a entitat promotora de la 

recerca de la Universitat de Barcelona, ha participat en 

diferents fires nacionals i internacionals, tant per 

promoure l’oferta cientificotecnològica de la UB, 

agrupada per sectors empresarials, com per 

comercialitzar-ne la cartera tecnològica. A més, l’FBG 

també ha participat activament en diferents clústers 
sectorials del programa Catalunya Clústers, promogut 

per ACCIÓ.

El 27 de novembre va tenir lloc la segona edició del 

Networking & Innovation Day, un espai de referència 

per potenciar la innovació oberta al Grup UB que 

organitzen conjuntament la Universitat de Barcelona, el 

Parc Científic de Barcelona (PCB), la Fundació Bosch i 

Gimpera i els centres científics i tecnològics de la UB. 

Presentació
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Prop de dos-cents participants de cent entitats 

públiques i privades procedents del món de la recerca  

i empresarial es van reunir al PCB per explorar noves 

formes de col·laboració universitat-empresa, promoure 

projectes d’R+D cooperatius i impulsar la innovació 

oberta.

D’altra banda, l’FBG ha desenvolupat, conjuntament 

amb la UB, un protocol d’actuació per ajudar els 

investigadors que vulguin finançar projectes de recerca 

a través del micromecenatge. En aquest sentit, a la 

pàgina web de l’FBG s’ha creat un espai per fer difusió 

d’aquests projectes.

En l’àmbit organitzatiu, l’any 2014 hem agrupat les 

àrees de recerca per contracte, valorització i creació 

d’empreses sota un mateix paraigua —el departament 

d’Innovació i Transferència de Coneixement— per tal 

d’impulsar aquestes àrees i fomentar la transversalitat 

entre les diferents modalitats de transferència de 

coneixement. 

La Fundació Bosch i Gimpera ha participat en 

l’elaboració de la proposta EIT Health, projecte 

guanyador de la convocatòria de la nova comunitat  

de Coneixement i Innovació (KIC) de la UE, a través de 

l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT). EIT 

Health és un consorci que comprèn un total de 144 

empreses, universitats i centres de recerca de 14 països 

europeus. El node local, EIT Health Spain, liderat per la 

Universitat de Barcelona, està format per 25 entitats 

capdavanteres en el seu sector i compromeses en la 

innovació en salut.

Finalment, vull agrair, un any més, a totes les persones 

que heu participat en les activitats i en els resultats que 

presentem —patrons, investigadors de la UB, empreses 

i institucions, i tot l’equip de la Fundació Bosch i 

Gimpera— el vostre suport, la vostra implicació i la 

vostra il·lusió. 

M. Carme Verdaguer 

Directora general (juny 2007 — juliol 2015)
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723 empreses i institucions desenvolupen 
R+D+I amb la Universitat de Barcelona

585 empreses

81% estatals

19% internacionals

138 institucions

80% estatals

20% internacionals

EL NEXE ENTRE  
LA RECERCA  
I LA SOCIETAT

Indicadors d’activitat

33,40  
milions d’euros

(39,22 l’any 2013)

757  
projectes actius
(740 l’any 2013)

La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) és el 

centre de transferència de coneixement, 

tecnologia i innovació de la Universitat  

de Barcelona. S’encarrega de promoure la 

recerca de la UB i de les entitats del Grup 

UB, i treballa per aconseguir que els 

resultats d’aquesta recerca arribin a la 

societat, a través de la creació de noves 

empreses basades en el coneixement, de la 

llicència de patents o mitjançant els 

contractes amb empreses i institucions per 

a la realització de projectes d’R+D, el 

desenvolupament d’activitats 

d’assessorament i consultoria, l’elaboració 

d’estudis, informes i dictàmens o la 

prestació de serveis d’assistència tècnica  

o d’anàlisi. L’FBG és la Unitat de Valorització 

de la UB i té el suport d’ACCIÓ, l’agència de 

la Generalitat de Catalunya que impulsa la 

competitivitat de les empreses catalanes.
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Protecció, valorització i llicència de patents 

55
comunicacions  
d’invencions

(45 l’any 2013)

16
sol·licituds de patent  
prioritària

(18 l’any 2013)

15
sol·licituds de patent 
internacional (PCT) 

(8 l’any 2013)

11
contractes  
de llicència signats

(10 l’any 2013)

Creació d’empreses i suport a l’emprenedor 

22
idees de creació  
d’empreses rebudes

(31 l’any 2013)

32
projectes d’emprenedors  
assessorats

(27 l’any 2013)

3
empreses de base  
tecnològica creades:

-  Physicaltech, SL

-  Transplant Biomedicals, SL

-  Almodis Solutions, SL

(3 l’any 2013)

1
nova empresa participada  
en l’accionariat a través  
de CIC-UB:

-  Impetux Optics, SL

(3 l’any 2013)

339 persones contractades per a tasques 
vinculades amb projectes de recerca

95,5% procedents de la UE

4,5% procedents de fora de la UE (Co-
lòmbia, l’Iran, el Líban, el Marroc, Sud-
àfrica, Turquia i Xile)

Xifres agregades de les spin-offs de la UB

20,05 milions d’euros de vendes netes l’any 2014

162 persones contractades l’any 2014

Sectors de les empreses 

Químic i farmacèutic (24%)

Energia, medi ambient 
i aigua (14%)

Agricultura, alimentació i ramaderia (11%)

Estudis socioeconòmics i d’empresa (11%)

Gestió patrimonial (3%)

Editorial i comunicacions (2%)

Ensenyament (1%)

Transport (0,5%)

Nanotecnològic (1%)

Turisme i lleure (0,5 %)

Tecnologies de la informació i la comunicació (5%)

Electrònica i sensors (6%)

Materials i construcció (6%) 

Biotecnologia i ciències  
de la salut (15%)
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Projectes  
i serveis de recerca

621  
projectes i serveis

11,73  
milions d’euros

LES XIFRES 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 o dictàmens 

i els serveis d’assistència tècnica o d’anàlisi, entre 

d’altres— han estat 621 en total, i han suposat  

11,73 milions d’euros. D’aquests, 425 són projectes de 

recerca demanats per empreses o administracions a 

grups de recerca de la Universitat de Barcelona per dur 

a terme activitats científiques, tècniques o artístiques,  

i que han suposat 10,06 milions d’euros. I els 196 

restants són convenis signats per a la prestació de 

serveis tècnics —petits treballs, normalment d’anàlisi, 

de laboratori, dictàmens, etc.—, que han suposat un 

import total d’1,67 milions d’euros de facturació.

Jordi Renom, professor del 
Departament de Metodologia de les 
Ciències del Comportament de la 
Facultat de Psicologia, ha coordinat el 
programa educatiu Barcelona World 
Race Ocean Campus. Aquest programa 
ofereix recursos formatius basats en un 
centre d’interès —l’aprenentatge 
transversal i l’aventura— útil per a tot 
el recorregut formatiu, des de 
l’educació infantil i primària fins als 
estudis universitaris de grau i de 
postgrau.
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Projectes de recerca  
amb finançament  
competitiu

Projectes de recerca finançats  
per la Comissió Europea

Projectes de recerca amb finançament 
públic i privat

LES XIFRES L’any 2014 s’han obtingut 32 ajuts, tant d’institucions 

públiques com d’institucions privades, per un import 

d’1,89 milions d’euros.

Les entitats finançadores i els projectes de recerca 

finançats han estat els següents: 

ACCIÓ Competitivitat per a l’Empresa
•	Dispositiu portàtil per a diagnosi molecular.

•	On-chip electrical flow cytometry for cancer cell 

detection cell-check. 

•	Novel intermetallic coatings for high temperature 

oxidation resistance. 

•	Unitat de Valorització FBG-UB.

Ajuntament de Villafranca del Cid
•	Direcció, comissariat i coordinació del projecte 

«Conservació preventiva i posada en valor. Abric de la 

Covatina del Tossalet del Mas de la Rambla o del 

Barranc de les Carabasses».

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
•	Ciència Ciutadana: Educació i Recerca.

•	Youth’s science and technology-related experiences 

outside of school as a source of influence.

CIMMYT
•	HTPPs and open-source image processing tools for 

maize foliar disease assessments.

European Science Foundation
•	Holographic methods for strongly coupled systems.

Euvitro, SL (Clinica Eugin)
•	Sperm cell proteome and identification of diagnostic 

and prognostic biomarkers in infertile patients.

Fundació Barcelona Zoo 
•	Impacte de la depredació del fartet (Aphanius iberus)  

i la gambúsia (Gambusia holbrooki) en les comunitats 

d’invertebrats de llacunes litorals contaminades  

per nitrats.

32  
ajuts

1,89  
milions d’euros

45  
projectes concedits

15,95  
milions d’euros
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Institut de Cultura de Barcelona
•	Profestival.net - Plataforma de difusió de festivals artístics.

Instituto de Estudios Fiscales
•	L’impacte de l’endeutament públic sobre el 

creixement econòmic als països de la UEM.

International Nut and Dried Fruit Council (INC)
•	Association between dietary nuts exposure and 

cognitive decline over a three-year period in older 

adults: the InCHIANTI study. 

•	Adaptacions i alteracions en l’ús i l’organització 

espacial i social en ambients urbanitzats estables 

tròficament: el cas de l’esquirol vermell en hàbitats 

intraurbans de Barcelona ciutat i intraagrícoles de 

l’àrea metropolitana.

Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
•	Projecte pilot de restauració per pal·liar els efectes 

d’abocament de les EDAR (depuradores d’aigües 

residuals) en rius intermitents.

•	Xarxes de col·laboració tecnològica i innovació. 

Determinants i efectes sobre la competitivitat  

de les empreses espanyoles.

•	Violències de gènere 2.0.

Fundación Biodiversidad
•	Centre pilot de monitoratge de la biodiversitat de 

muntanyes mediterrànies: elaboració d’indicadors de 

canvi ambiental, protocols de seguiment i aplicacions 

a la conservació.

Fundación Mapfre
•	Qualificació professional de l’actuari: estudi 

internacional comparat. 

Fundación Maria Francisca Roviralta
•	Col·laboració amb el projecte «Plataforma de recerca 

en tuberculosi infantil entre la UB i l’Hôpital Saint-

Damien (Haití): Identificació de factors de risc que 

optimitzin la prevenció, el control i el tractament  

de la tuberculosi infantil». 

Fundación Ramón Areces
•	Titularitat, autonomia i repetició de curs: identificació de 

polítiques eficaces en la millora de la qualitat educativa. 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa  
i Ocupació
•	Programa Consolida’t de suport a la consolidació, 

l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom 

emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.

Els investigadors Lluís Bonet i Tino Carreño, del Programa de 
Gestió Cultural de la UB, creen Profestival.net, el primer portal 
d’Internet de difusió turística i cultural que aplega tots els 
festivals de l’Estat. El projecte ha estat seleccionat com una de 
les 100 millors idees de l’any 2014 per la revista Actualidad 
Económica.
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En destaquem els següents: 

La coordinació per part de la UB d’un projecte europeu 

per un import de 2,98 milions d’euros: 

•	IMPACT – EV: desenvolupament d’un sistema 

permanent de selecció, seguiment i avaluació dels 

diversos impactes de les ciències socials i de la 

recerca en humanitats. 

La concessió de quatre ajuts del Consell Europeu de la 

Recerca (ERC): una Advanced grant (Adv), per un 

import de 2,43 milions d’euros; dues Starting grants 

(St), per un import de 2,72 milions d’euros, i una Proof 

of Concept, per un import de 149.946 euros:

•	EPNet (Adv): projecte que uneix historiadors i físics 

per estudiar el comerç d’aliments a l’Imperi romà.

•	DynaMO (St): projecte que pretén desvelar 

conceptes fonamentals de la mecànica estadística i 

de la matèria condensada. 

•	BetterSense (St): té com a objectiu resoldre els dos 

problemes principals relacionats amb les tecnologies 

de sensors de gas actuals: l’alt consum d’energia i 

l’escassa selectivitat. 

•	SERE (Proof of Concept): realitat virtual per simular 

situacions socials conflictives.

Ministerio de Economía y Competitividad – Retos 
Colaboración 
•	Investigació i desenvolupament de nous hemostàtics 

i segelladors de fibrina basats en TT-173. 

•	DIGITAL - DIagnòstic, seGuIment i Tractament de 

pacients amb malalties genètiques incloses en 

programes de cribratge neonatAL i altres malalties 

metabòliques rares.

•	Desenvolupament en cooperació d’un medicament 

en forma de matriu d’alliberament sostingut per al 

tractament del carcinoma basocel·lular.

•	Desenvolupament de noves teràpies antitumorals 

d’elevada eficàcia i especificitat i baixa toxicitat  

per a administració oral.

•	Desenvolupament d’un kit de disseny de tecnologia 

ceràmica LTCC: modelatge, simulació i fabricació de 

components i de circuits, i metodologia de disseny.

•	Plataforma Better At Home - Solució integral de 

teleassistència (indoor & outdoor) basada en el 

monitoratge mitjançant sensors, sistemes 

d’autoaprenentatge i tecnologia mòbil. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
•	Ajut de mobilitat per a una estada a Montpeller 

(França).

•	Ajut de mobilitat per a una estada a Londres (Regne 

Unit).

The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research
•	Gene-gene interaction analysis of the mTOR pathway 

in L-Dopa-induced dyskinesia.

Pel que fa als projectes de recerca finançats per la 

Comissió Europea, durant el 2014 s’han presentat  

280 propostes. S’han signat 45 contractes per un import 

de 15,95 milions d’euros; d’aquests projectes, n’hi ha  

18 que pertanyen al Programa Marc de Recerca, amb un  

import de 11,57 milions d’euros, i 27 que no hi 

pertanyen, amb un import de 4,38 milions d’euros. 
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Valorització

Comercialitzem la propietat industrial i intel·lectual de 

la UB mitjançant la protecció, la valorització i la 

llicència de patents o mitjançant la creació d’empreses. 

El 2014 disposem d’una cartera de més de 100 patents 

per transferir i de 33 spin-offs.

Valorització i llicències

55 comunicacions d’invencions

55 patents sol·licitades

16 sol·licituds de patent prioritària

15 extensions internacionals de patents (PCT)

24 patents en fases nacionals a l’estranger

96 projectes de transferència vius

11 contractes de llicència signats

3 registres de software

17 contractes de transferència de material

Empreses de base tecnològica

22 idees de creació d’empreses rebudes

32 projectes d’emprenedors assessorats

3 empreses de base tecnològica creades Sol·licituds de patents de la UB, per sectors

Materials i construcció  
(7%)

Biotecnologia  
i ciències de la salut
(57%)

Tecnologies de  
la informació i la  
comunicació
(11%)

Química  
i farmacèutica
(18%)

Energia, medi  
ambient i aigua
(7%)

Protecció, valorització i llicència de patents

Pel que fa a la protecció, la valorització i la llicència de 

patents, s’han signat 11 contractes de llicència. La 

facturació derivada d’algunes d’aquestes llicències  

i d’altres d’anteriors ha estat de 320.070,53 euros, dels 

quals 189.546,73 corresponen a l’FBG i la resta, 

130.523,80 euros, a contractes de llicència gestionats 

des de la UB (llicències de software GREC). Les 

tecnologies llicenciades han estat les següents: dos 

softwares Ready to Learn UB; dos hibridomes 

productors d’anticossos monoclonals dirigits contra 

molècules de la membrana de leucòcits (el clon 

CD38.14.27 i el clon mCD84.7); una glicoproteïna  

per a la protecció de liposomes; un software per al 

reconeixement postural automàtic per ser utilitzat en 

fisioteràpia; un mètode per al diagnòstic d’una malaltia 

neurològica; nous derivats de la molècula 

propargilamina, amb capacitat neuroprotectora  

per al tractament de les malalties d’Alzheimer i Parkinson; 

uns mètodes per identificar, diagnosticar i predir la 

supervivència de limfomes; uns liposomes idonis  

per a l’alliberament de compostos bioactius, i un mètode 

implementat per ordinador per a l’avaluació de xarxes 

vasculars a partir d’imatges mèdiques.

Un total de 24 patents han entrat en fases nacionals en 

10 països. S’han registrat 3 tecnologies de software en 

el dipòsit digital de la UB. S’han negociat i signat 14 

contractes de cotitularitat amb altres institucions. 
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Durant el 2014 s’han revisat i signat 17 acords de 

transferència de material. Els acords de transferència 

de material regulen la transferència i l’ús del material 

tangible de recerca entre dues entitats. 

Empreses de base tecnològica

Les empreses de base tecnològica creades durant l’any 

2014 han estat les següents: 

•	Physicaltech, SL: desenvolupament i comercialització 

d’un sistema de diagnòstic clínic per analitzar de manera 

automàtica la postura corporal en 3D per a processos de 

rehabilitació. L’empresa és també una spin-off de la UB. 

•	Transplant Biomedicals, SL: desenvolupament  

i comercialització de dispositius mèdics relacionats 

amb el trasplantament d’òrgans en malalties 

metabòliques, hepàtiques i renals.

•	Almodis Solutions, SL: serveis d’assessorament 

oceanogràfic per a la navegació comercial i lúdica 

basats en l’observació terrestre via satèl·lit.

D’altra banda, s’han assessorat 32 projectes que 

comprenen tant projectes nous d’emprenedoria i pla de 

negoci com empreses participades. En aquest sentit, amb 

el suport de l’FBG, les empreses Braingaze, Iproteos, 

Genmedica Therapeutics, Advanced Nanotechnologies, 

Dapcom-Data Services i SM Genomics han aconseguit 

finançament públic i privat i han obtingut diversos premis. 

L’FBG es responsabilitza de fer el seguiment de les spin-offs  

participades per la UB a través de la societat Cultura 
Innovadora i Científica UB (CIC-UB). L’any 2014, CIC-UB  

ha entrat en l’accionariat de l’empresa Impetux Optics, 

SL com a contrapartida inicial a l’aportació d’una família 

de patents de la UB. L’any 2014, la UB té onze empreses 

actives participades a través de CIC-UB: Enantia, SL; 

Genmedica Therapeutics, SL; Biocontrol Technologies, 

SL; Immunnovative Developments, SL; Iproteos, SL; 

Advanced Nanotechnologies, SL; Smalle Technologies,  

SL; Endoasic Technologies, SL; Dapcom-Data Services, SL;  

Braingaze, SL i Impetux Optics, SL.

Aquest any 2014 s’ha participat activament en el Barcelona 
Institut d’Emprenedoria de la UB (BIE), del qual l’FBG és 

entitat fundadora juntament amb la UB. Entre altres 

accions, l’any 2014 s’ha donat suport als emprenedors  

i s’ha participat en el comitè de direcció i en el llançament 

de la primera edició del premi Emprèn UB, dirigit a idees de  

negoci innovadores liderades per estudiants de la UB.

Projectes de creació d’empreses  
assessorats, per sectors

Biotecnologia i ciències  
de la salut

Tecnologies de la informació  
i la comunicació

Energia, medi ambient  
i aigua

Òptica i instrumentació

Agricultura, ramaderia  
i alimentació

Electrònica i sensors

Nanotecnologia

Química i farmacèutica

17

6

3

2

1

1

1

1
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Administració i gestió  
dels projectes de  
recerca i transferència

Els ingressos per activitats han estat de 26,35 milions 
d’euros, dels quals 14,25 milions corresponen a 
ingressos per la prestació de serveis i 12,10 milions a 
ajuts públics i privats.

S’han gestionat 41 programes i serveis de la 
Universitat de Barcelona, que han suposat un import 

de 3,64 milions d’euros. En són exemples la Càtedra de 

Sostenibilitat Energètica, els programes de pràctiques, 

el programa de cooperació educativa EUS (Empresa -  

Universitat - Societat), el Barcelona Institut 

d’Emprenedoria de la UB (BIE), el centre de recerca 

Observatori de Bioètica i Dret, el Barcelona Centre 

Universitari i diverses jornades i congressos, entre 

d’altres. 

El nombre de persones contractades durant l’any 2014 

a través de l’FBG per a tasques vinculades amb els 

projectes de recerca ha estat de 339: 203 per a projectes  

nacionals i 136 per a projectes europeus.

Pel que fa al Servei de Seguretat i Salut, s’han visitat  

71 entitats i s’han avaluat 67 centres de treball. Del 

total de 522 persones contractades i becàries se n’ha 

avaluat el 73%. 

Aquest any 2014 s’ha realitzat una enquesta de 

satisfacció entre els investigadors de la UB amb la 

finalitat de millorar els serveis que els presta l’FBG.

L’enquesta es va enviar a 331 directors de projectes 

amb projectes acabats el 2013, a investigadors amb 

projectes que tenen patents o amb projectes que estan 

llicenciats, i a investigadors que l’FBG va assessorar 

durant el 2013 en creació d’empreses. 

La participació va ser d’un 15%, i la valoració general, 

considerant que 1 és gens satisfactori i 5 és molt 

satisfactori, va ser d’un 3,8.

Valoració general de l’FBG

Contactar és fàcil

Buscar una solució

Suport tècnic

Sol·licitud solucionada  
en temps adient

Satisfacció general

Recomanaria l’FBG?

3,9

3,9

3,7

3,6

3,8

3,9
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Impulsant la col·laboració 
universitat-societat

Donem a conèixer la recerca de la UB tant en 

humanitats com en ciència o tecnologia. Busquem les 

empreses que necessitin els coneixements i les 

capacitats generats pels grups de recerca per 

desenvolupar els seus projectes d’R+D i portar al 

mercat les tecnologies resultants, o bé que vulguin 

realitzar un projecte de recerca col·laborativa amb la 

Universitat. Donem suport als investigadors a l’hora de 

promoure la seva recerca o els seus projectes. 

Comuniquem les activitats i els casos d’èxit amb 

l’objectiu d’acostar la tercera missió de la Universitat 

—la transferència de coneixement— a la societat. 

Fires

Fires a les quals hem assistit durant el 2014:  

Mobile World Congress; Saló de l’Ensenyament; BigData 

Week; Festival Ciència, Tecnologia i Innovació; Brokerage 

Forum sobre Tecnologies de les Ciutats del Futur; Saló 

Internacional del Turisme; Genera; Expoquimia; Biospain; 

BCN Rail/Smart City Expo/EVS27, i MEDICA. 

Demandes tecnològiques

Arran de totes les accions de promoció dutes a terme 

s’han aconseguit 173 demandes tecnològiques, que han 

resultat en el tancament de 41 contractes per un 

import superior als 1,9 milions d’euros. 

Distribució de les demandes  
per sectors industrials

Biotecnologia, química, 
farmacèutica i salut (74%)

Energia, medi ambient 
i aigua (3%)

Materials i construcció 
(18%)

Electrònica i sensors (6%)

Editorial i comunicacions 
(7%)

Òptica i instrumentació 
(2%)

Ensenyament (9%)

Estudis socioeconòmics  
i d’empresa (8%)

Transport, aeronàutica  
i automoció (5%)

Turisme i lleure (14%)

TIC (13%)

Agricultura, ramaderia  
i alimentació (14%)
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Ingressos anuals totals:  
11,1 milions d’euros

Origen del finançament:  
65% públic - 35% privat

29 sol·licituds de projectes europeus;  
6 projectes aprovats 

3 sol·licituds de patents prioritàries i PCT

1 patent transferida a empresa

Programa Catalunya Clústers

Durant el 2014 s’ha mantingut el contacte amb set dels 

principals clústers de Catalunya identificats per ACCIÓ 

d’acord amb els sectors considerats clau a la Universitat de 

Barcelona, 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. 

Els clústers amb els quals s’ha estat en contacte  

durant l’any 2014 han estat els següents:  

Beauty Cluster Barcelona, Tecnologies mèdiques, 

RailGrup, Catalan Water Partnership (clúster de 

l’aigua), Materials avançats, Alimentació funcional, 

Alimentació gourmet. 

Centre d’Innovació i Tecnologies  
Avançades (CITA-UB)

El CITA-UB és un centre creat per aplegar els grups de 

recerca de la UB acreditats amb la marca TECNIO, 

promoguda per ACCIÓ, amb l’objectiu de ser un punt de 

trobada entre aquests grups excel·lents de recerca i les 

empreses interessades a desenvolupar projectes d’R+D+I.

Durant l’any 2014, el CITA-UB ha promocionat les 

capacitats dels centres TECNIO-UB assistint a 

diferents fires relacionades amb els àmbits d’expertesa 

del centre (Expoquimia, Smart City Expo, Mobile World 

Congress, Genera) i participant en les sessions 

d’entrevistes bilaterals amb empreses que s’han 

organitzat en el seu marc.  

En la mateixa línia, el CITA-UB ha participat en les 

diferents activitats que han organitzat els quatre 

clústers als quals pertany: el Catalan Water Partnership 

(clúster de l’aigua), el RailGrup (clúster ferroviari),  

el Clúster de Materials Avançats i el Beauty Cluster 

(clúster de cosmètica). Aquestes activitats i la 

participació activa del centre en les comissions de què 

forma part han servit per promoure diferents projectes 

publicoprivats d’R+D+I. 

Xarxes de referència de  
la Generalitat de Catalunya 

Durant el 2014 s’han gestionat sis del total de vuit 

xarxes de referència de la Generalitat de Catalunya: 

Els projectes nacionals i europeus proposats a grups de 

la UB han estat 31, mentre que els proposats a grups 

d’altres universitats han estat 19; i els contractes 

nacionals i europeus signats amb grups de la UB han 

estat 15, per un import de 198.231 euros, mentre que 

els signats amb grups d’altres universitats han estat 7, 

per un import de 341.710 euros. 
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Networking & Innovation Day 2014

El 27 de novembre va tenir lloc la segona edició del 

Networking & Innovation Day, un espai de referència per 

potenciar la innovació oberta al Grup UB, organitzada 

conjuntament per la Universitat de Barcelona, el Parc 

Científic de Barcelona (PCB), la Fundació Bosch i 

Gimpera i els centres científics i tecnològics de la UB. 

Prop de dos-cents participants d’un centenar d’entitats 

públiques i privades procedents del món de la recerca i 

empresarial es van reunir al PCB per explorar noves 

formes de col·laboració universitat-empresa, promoure 

projectes d’R+D cooperatius i impulsar la innovació 

oberta. En aquesta trobada es van fer dues taules rodones 

i prop de tres-centes reunions de partenariat paral·leles, 

en què van participar investigadors, inversors i directius 

d’empreses de sectors tecnològics capdavanters.

Premis del Consell Social de la UB  
i de la Fundació Bosch i Gimpera

El 9 de desembre va tenir lloc el lliurament dels premis 

del Consell Social i de la Fundació Bosch i Gimpera 

(FBG). En l’acte, que va comptar amb la presència del 

Dr. Manel Esteller, director del programa d’Epigenètica 

i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigacions 

Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL), van intervenir-hi el 

rector de la UB, Dídac Ramírez; el president del Consell 

Social, Salvador Alemany, i la directora general de la 

Fundació Bosch i Gimpera, M. Carme Verdaguer.

Els guanyadors de la setena edició dels premis del Consell 

Social de la UB i de la Fundació Bosch i Gimpera han estat: 

•	Modalitat Antoni Caparrós, al millor projecte de 
transferència de coneixement: «Una visió 
mediambientalment sostenible de la gestió dels 
residus provinents de la incineració de residus sòlids 
urbans (RSU)», presentat pel Dr. Josep M. Chimenos 

Ribera, del grup de recerca Disseny i Optimització de 

Processos i Materials (DIOPMA). Es tracta d’una 

col·laboració iniciada l’any 1993 amb l’empresa Servei 

«Hem sentit una gran il·lusió, un gran reconeixement i un 
profund agraïment envers totes les persones que ens han ajudat. 
Ha estat una gran sorpresa veure realitzat quelcom que 
semblava impossible, i un gran alleugeriment saber que podem 
continuar endavant amb la recerca.»

Dra. Susana Balcells,  
Facultat de Biologia

Micromecenatge

L’FBG ha desenvolupat, conjuntament amb la UB, un 

protocol d’actuacions per ajudar els investigadors que 

vulguin iniciar projectes de micromecenatge. Aquest 

protocol ofereix informació sobre com procedir a l’hora de 

buscar finançament, així com sobre els mecanismes legals 

que s’han d’utilitzar per poder rebre donacions. Aquest 

protocol està disponible a la web de l’FBG i de la UB. A més, 

a la web de l’FBG s’ha creat un espai on queden recollits els 

projectes de la UB que busquen o han buscat finançament 

mitjançant donacions. N’és un exemple el projecte 

Cerca del gen responsable de la síndrome d’Opitz C.
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d’Incineració de Residus Sòlids Urbans, SA (SIRUSA) 

que ha tingut un impacte mediambiental clar: la 

revalorització dels residus i dels subproductes 

generats durant la incineració de residus sòlids 

urbans i la seva reutilització com a materials 

secundaris en el sector de la construcció i l’obra civil. 

S’ha atorgat un accèssit al programa Formació en 
cascada en donació i trasplantament d’òrgans i teixits, 

presentat pel Dr. Martí Manyalich Vidal, professor de la 

Facultat de Medicina de la UB, president de la Fundació 

DTI (Donation & Transplantation Institute) —amb seu 

al PCB-UB— i assessor de trasplantaments de 

l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquest programa es 

basa en la idea que la formació és el factor clau per 

millorar la donació d’òrgans, tal com passa en el model 

espanyol, que assoleix la taxa de donacions més 

elevada del món.

•	Modalitat Senén Vilaró, a la millor empresa 
innovadora: Endor Nanotechnologies, SL, una 

empresa que basa la seva activitat en una plataforma 

tecnològica centrada en nanopartícules metàl·liques 

(principalment or, plata i platí) modificades a escala 

de superfície amb molècules orgàniques per tal 

d’obtenir nanosistemes avançats amb funcions 

específiques. Les característiques especials de les 

nanopartícules metàl·liques els han permès investigar 

diferents vies de funcionament: d’una banda, amb 

programes d’aplicació mèdica enfocats a l’àrea 

d’oncologia que fan arribar al mercat mitjançant la 

indústria farmacèutica; i, de l’altra, amb programes de 

desenvolupament d’aplicacions dermatològiques, 

com ara productes de tractament cosmètic habituals 

i noves aplicacions. 

Jornades per impulsar la transferència  
de coneixement entre els investigadors

Durant l’any 2014, l’FBG ha dut a terme dues jornades 

per difondre les diferents modalitats de transferència 

de coneixement que tenen els investigadors a l’hora de 

portar al mercat la seva recerca. Hi han assistit un total 

de 96 persones.
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«Sabies que ...?»

Aquest projecte té com a objectiu promoure les 

capacitats dels grups de recerca de la Universitat de 

Barcelona mitjançant notícies que es publiquen a la 

web de l’FBG i que enllacen amb una fitxa dissenyada 

específicament pel grup de recerca en la qual 

destaquem l’expertesa del grup. 

S’han divulgat catorze grups: 

Adaptabit; Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional 

(ANTERRIT); Conservació-Restauració del Patrimoni; 

DATE; Didàctica del Patrimoni (DIDPATRI); Equip de 

Recerca Arqueològica i Arqueomètrica (ERAAUB); 

Estudis del Discurs Acadèmic i Professional (EDAP); Grup 

Barcelona...; Immunologia Translacional en Dermatologia, 

Al·lèrgia i Inflamació Crònica; Laboratori de Mitjans 

Interactius (LMI); Laboratori de Transferència en 

Economia Aplicada (AQR-LAB); Neuroimage Analysis 

(NIA); Estudis Avançats en Violència (GEAV),  

i Restauració Ambiental de Pedreres i Talussos.

Premsa i Internet

Expliquem les capacitats i els projectes de recerca dels 

investigadors de la UB per visualitzar el valor econòmic 

i social que aporten a les empreses i a la societat, així 

com el paper de l’FBG com a nexe entre la universitat  

i la societat.  

S’han publicat 345 notícies relacionades amb les 

activitats i amb casos d’èxit de l’FBG. Un total de 

42.386 usuaris han visitat la web, i hem tingut un total 

de 491 visites a les xarxes socials.
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Mgfc. Sr. Dídac Ramírez, president
Sr. Salvador Alemany, vicepresident primer
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Sr. Pablo Cigüela, vocal (fins al juny)
Sr. Luis Herrero, vocal (a partir del juny)
Sr. Miquel Perdiguer, vocal
Sr. Jordi Roig, vocal 
Sr. Fernando Tejerina, vocal

La institució

ON SOM? 

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 de Barcelona (PCB) i l’Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB). Som així mateix membres del consell 
assessor i del comitè de direcció del Barcelona Institut 
d’Emprenedoria de la UB (BIE), del qual l’FBG és entitat 
fundadora, juntament amb la UB, i membres de la 
comissió de seguiment de la Càtedra de Sostenibilitat 
Energètica. 

A més, som membres de la comissió assessora per a 
assumptes internacionals de RedOTRI; representem la UB 
a la LERU Enterprise & Innovation Community de la Lliga 
Europea d’Universitats de Recerca (LERU), i formem part 
del consell assessor de la sisena edició de l’Escola d’Estiu 
«Gestió de la Creativitat en la Societat de la Innovació»  
i del jurat dels programes BioEmprenedor XXI  
i EcoEmprenedor XXI.

D’altra banda, som presents en fòrums nacionals  
i internacionals, i contribuïm així a millorar les lleis,  
les normatives o el finançament públic en matèria de 
transferència de coneixement. Participem 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 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 trenta anys d’experiència de l’FBG en 
la transferència de coneixement, anualment rebem 
diverses institucions, tant nacionals com internacionals, 
que volen conèixer el nostre funcionament i les activitats que  
duem a terme.



QUI SOM?

Persones contractades que formen part de l’estructura de  
la Fundació Bosch i Gimpera 

Direcció General: M. Carme Verdaguer, directora general; 
Berta Serdà, secretària. Gabinet Tècnic: Maria Segú, 
responsable. Comunicació i Màrqueting: Mariona Ferrer, 
responsable. Equip: Carlota Orellana, Cristina Ugía i Judith 
Calabuig.* Gerència: M. Teresa Plo, gerent. Administració, 
Gestió Econòmica i Serveis Generals: Sergi Ros, 
responsable d’administració; Ana Giménez, responsable 
de gestió econòmica. Equip: Anna Apellániz, Digna 
Cárcoba, Yvonne Mata, Pau Pastor,* Daniel Pierrá, Sònia 
Salom, Gemma Sánchez, Cristina Serra, Marta Tort  
i Elisabeth Vico. Recursos Humans, Seguretat i Salut: 
Mercè Tejedor, responsable. Equip: Lydia Fernández,* Pili 
Morales, Mireia Solsona, Sandra Tello i Marta Viñals. 
Tecnologies: Àlex Closa, responsable. Equip: Miguel 
Navarro. Projectes Internacionals de Recerca, oficina 
mixta UB-FBG: FBG – Gestió econòmica: Xavier Gutiérrez, 
responsable. Equip: Núria Benítez, Anna Ferrando, Víctor 
Linares, Sheila López, Montse López** i Sandra Martin. 
Innovació i Transferència: Lurdes Jordi, directora. CITA-
UB: Joan M. Roca, director. Contractació: Gemma 
Casamitjana, responsable. Recerca per Contracte: 
Salvador Mena, responsable. Valorització i Llicències: 
Inma Íñiguez, responsable. Creació d’Empreses: Esther 
Riambau, responsable. Equip: Eva Bordas,* Jose Conde, 
Mar Corominas, Laia Crespo, Isabel Durán, Belén Gámez, 
Raquel Jiménez, Eva Martín, Gloria Roselló, Nahuel 
Statuto*, Jordi Vallés i Dolors Vega. Projectes estratègics: 
Joan Hierro, director. Personal vinculat a les xarxes de 
referència de la Generalitat de Catalunya: Silvia Chellini, 
Karsten Kruger, Lali Sanz, Josep Pascual, Raül Porcel  
i Gemma Hernández. 

(*) Personal en pràctiques. – (**) Personal per substitució de 
baixa maternal o incapacitat temporal (IT).
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