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PRESENTACIÓ

Em plau presentar-vos la memòria d’activitats de 
la Fundació Bosch i Gimpera corresponent a l’any 
2016.

Enguany continuem amb l’ambiciós projecte de si-
tuar l’FBG com a peça clau en la dinamització de 
l’ecosistema innovador i emprenedor català. El po-
tencial de recerca a Catalunya és molt gran i de qua-
litat, i la nostra missió com a oficina de transferència 
de coneixement i tecnologia implica fer que l’excel·
lent recerca que es fa a la Universitat de Barcelona 
arribi a les persones.

En aquest sentit, el 2016 ha estat el tret de sortida 
de nombrosos projectes que han reforçat les siner-
gies entre científics, grups de recerca, emprenedors, 
inversors i indústria. N’és un bon exemple el Science 
+ Partners, que aplega persones del món de l’em-
presa i inversors (Partners) amb investigadors (Sci-
ence) que tenen projectes que es troben en una fase 
avançada per ser transferits. El 2016 també ha estat 
l’any del llançament del fons d’ajuts propis F2I, que 
ha repartit 155.000 euros per potenciar les activitats 
d’innovació i transferència dels investigadors de la 
Universitat de Barcelona. 

En l’àmbit de les humanitats, hem engegat les Jor-
nades d’Humanitats amb la realització de dues edi-
cions dedicades a acostar diferents iniciatives em-
presarials a investigadors i estudiants.

Amb la intenció de reforçar la relació amb la comu-
nitat universitària, també hem iniciat un programa 
de Drop-in Sessions que ens permet acompanyar i 
orientar els investigadors a través de sessions d’em-
prenedoria i innovació. 

Altres grans projectes que s’han consolidat aquest 
2016 són la segona edició del Health & Bio Team 
Dating i el curs Claus per Bioemprendre, que va tan-
car la seva sisena edició amb gran èxit d’assistència.

L’any 2016 ha estat també l’any de la renovació 
de la nostra imatge corporativa. Tot aprofitant que 
el canvi d’imatge coincideix amb l’Any Llull, hem 
agafat com a referència L’arbre de la ciència, l’obra 
en què l’autor utilitza l’al·legoria vegetal de manera 
que cada ciència és representada com un arbre 
amb arrels, tronc, branques, fulles i fruits. Les arrels 
simbolitzen els principis bàsics de cada ciència; el 
tronc, l’estructura; les branques, els gèneres; les 
fulles, les espècies, i els fruits, els individus, els seus 
actes i les seves finalitats.

La posada en marxa de totes aquestes iniciatives ha 
permès dur a terme 733 projectes col·laboratius en-
tre la Universitat de Barcelona i els diferents agents 
socioeconòmics nacionals i internacionals, que han 
suposat un volum de contractació de 42 milions 
d’euros, 17 tecnologies llicenciades i la creació de 
4 noves spin-offs. 

Finalment, vull agrair la feina feta per l’equip de la 
Fundació Bosch i Gimpera, que ha sabut demostrar 
un any més professionalitat i il·lusió amb el projecte. 

Jordi Naval 
DIRECTOR GENERAL 
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CONNECTANT 
RECERCA 
I SOCIETAT 

L’FBG és el punt d’enllaç 
amb les empreses. 
Els científics volem 
transmetre el que fem a 
la societat, i a l’FBG hi ha 
persones que saben com 
fer-ho. Això ens ajuda 
molt, perquè alguns 
investigadors no som 
negociants.”

Pilar Vinardell
Depar tament de F is io log ia 
de la  Univers i ta t  de Barce lona 

Som l’oficina de transferència de tecnologia de 
la Universitat de Barcelona, i la nostra missió és 
transferir els resultats de la recerca duta a terme 
pels investigadors de la UB, per tal de contribuir al 
progrés econòmic i social a través de la innovació. 

Coneixem molt bé dos mons molt diferents –el món 
de la recerca universitària i el món empresarial–, i 
sabem com facilitar la col·laboració entre universi-
tat i empresa per aconseguir incrementar l’impacte 
de la universitat en la societat. Per assolir aquests 
objectius donem suport a investigadors, empresa-
ris i inversors a diferents nivells i de manera àgil i 
eficaç, i ho fem:

Aportant solucions a les persones, és a dir, faci-
litant la creació de nous productes que millorin la 
vida de la gent;

Creant oportunitats per a investigadors, empresaris 
i inversors;

Generant negoci, és a dir, facilitant la creació d’em-
preses innovadores.
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INDICADORS 
D’ACTIVITAT 2016

48

17/53

42

4/22

733

1.947

Persones 
en plantilla

Tecnologies 
llicenciades /

Idees avaluades

Milions d’euros 
contractats 
per a la UB

Spin-offs creades / 
Idees avaluades

Empreses 
i institucions

Projectes actius
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351

796

42/743

1,6

Ajuts sol·licitats

Persones 
contractades

per a projectes 
de recerca

Núm. activitats 
dinamitzadores / 

Persones

Milions d’euros  
de guanys per a la 

UB (overheads 
i llicències)
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La transferència 
de coneixement és 
un motor de motivació 
per als investigadors”

Petia Radeva
Grup de recerca Computer  V is ion 
de la  Univers i ta t  de Barce lona  

INNOVACIÓ 
I TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT

Innovació i Transferència de Coneixement | 9



Recerca per contracte

Tecnologies, materials i llicències

Volum anual contractat:

67119
PATENTS PER 
TRANSFERIR

PATENTS 
SOL•LICITADES

259.499 euros d’ingressos per llicències

12 patents prioritàries

17 extensions 
internacionals de 

patents (PCT)

38 patents en fases 
nacionals a l’estranger

17
CONTRACTES 
DE LLICÈNCIA 

SIGNATS

4 registres de software

27 contractes 
de transferència 

de material

12,08
MILIONS D’EUROS 

626
PROJECTES

Innovació i Transferència de Coneixement | 10



25
SPIN-OFFS ACTIVES 

4
SPIN-OFFS CREADES

22 idees de creació d’empreses rebudes
41 projectes d’emprenedors assessorats

Bluephage, SL: desenvolupament i comercialitza-
ció de solucions per al control de la seguretat i la 
qualitat de l’aigua mitjançant indicadors microbio-
lògics.

CareRespite, SL: desenvolupament de sistemes 
de reconeixement automàtic de comportaments 
de persones amb dependència.

Karuna Good Cells Technologies, SL: edició ge-
nòmica i medicina regenerativa per a la curació de 
malalties amb component genètic.

Timepath, SL: solucions de realitat virtual per a la 
indústria dels videojocs. 

Spin-offs participades per la Universitat de Barcelona a través de l’empresa Cultura 

Innovadora i Científica UB, SLU (CIC-UB): 

Bluephage, SL; Virtual Body Works, SL; Nostrum Biodiscovery, SL; Cytes Biotechnologies, SL; 
Impetux Optics, SL; Braingaze, SL; Dapcom-Data Services, SL; Advanced Nanotechnologies, SL; 
Smalle Technologies, SL; Iproteos, SL; ImmunNovative Developments, SL; Genmedica Therapeutics, 
SL; Biocontrol Technologies, SL, i Enantia, SL.

Creació d’empreses i suport a l’emprenedor

Innovació i Transferència de Coneixement | 11



Grups de recerca de la UB amb segell TECNIO 

Centre de Disseny i Optimització de Processos i 
Materials (DIOPMA), Centre d’Enginyeria de Micro-
sistemes per a Instrumentació i Control (CEMIC), 
Centre de Projecció Tèrmica (CPT), Centre de Re-
cerca en Tecnologia Cel·lular i Molecular (CELLTEC), 
Centre de Recerca en Toxicologia (CERETOX) i Ser-
vei de Desenvolupament del Medicament (SDM). 

Aquesta distinció, atorgada per la Generalitat de 
Catalunya amb el suport d’ACCIÓ, identifica els de-
senvolupadors o facilitadors de tecnologia diferen-
cial per a les empreses.

Ingressos anuals totals: 
3,87 milions d’euros

Origen del finançament: 
58% públic - 42% privat

22 sol·licituds de projectes europeus; 
2 projectes aprovats (8 en curs)

9 sol·licituds de patents prioritàries i PCT

Indicadors agregats dels grups DIOPMA, CEMIC, CPT, 
CELLTEC, CERETOX i SDM

Tres grups més de la Universitat de Barcelona –
Data Science, Mineralogia Aplicada i Medi Ambient 
(MAiMA) i el Centre per a la Producció i Validació 
de Teràpies Avançades (CREATIO)– han obtingut 
un ajut per incentivar el desenvolupament del seu 
pla d’actuació en transferència tecnològica, que els 
permetrà acreditar-se com a entitats TECNIO.

Braingaze, Impetux Optics, Smalle Technologies, 
Iproteos, Cytes i Nostrum Biodiscovery han obtin-
gut 2,58 milions d’euros de finançament, corres-
ponents a ampliacions de capital realitzades.  

Innovació i Transferència de Coneixement | 12



GESTIÓ DELS PROJECTES 
DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

L’FBG és un actor essencial per a nosaltres, tant pel 
que fa a les qüestions de gestió i administració com pel 
que fa als processos de transferència de coneixement. 
És una gran ajuda sense la qual no podríem fer ni la 
meitat de la feina que fem.”

Ana Inés Fernández
Centre de Disseny i  Opt imi tzac ió de Processos 
i  Mater ia ls  (D IOPMA) de la  Facul ta t  de Química   

Ajuts

27,08 
MILIONS 
D’EUROS

100
AJUTS

Volum anual contractat: 

Gestió dels Projectes de Recerca i Transferència | 13



Pel que fa al Servei de Seguretat i Salut, 
s’han visitat 47 empreses i s’han avaluat 
25 centres de treball.

796
PERSONES 
CONTRACTADES

14,5 milions corresponen a ingressos 
per projectes i 14,9 milions a ajuts.

29,4
MILIONS D’EUROS 

INGRESSOS PER 
ACTIVITATS

38 ajuts obtinguts, tant 
d’institucions públiques 
com d’empreses 
i institucions privades

1,68 milions d’euros

62 contractes
25,40 milions d’euros

37 contractes dins el Programa Marc de Recerca, 
per un import de 21,33 milions d’euros.

25 contractes en el marc d’altres direccions generals, 
per un import de 4,06 milions d’euros. 

La Universitat de Barcelona coordina tres projectes 
europeus per un import de 8,9 milions d’euros i tres pro-
jectes del Consell Europeu de Recerca (ERC): 1 Consoli-
dator Grant, 1 Proof of Concept i 1 Starting Grant.

Ajuts públics i privats Ajuts de recerca 
de la Comissió Europea

Gestió dels Projectes de Recerca i Transferència | 14



IMPULSANT LA COL·LABORACIÓ 
UNIVERSITAT·SOCIETAT

La Fundació Bosch i 
Gimpera és essencial, 
perquè si no hi fos 
faltaria el networking. 
Les empreses no sabrien 
què fem els grups de 
recerca, i és molt importat 
transmetre’ls-ho, perquè 
a les empreses els 
costa acostar-se a les 
universitats. Per a mi 
aquesta és la feina més 
important que fa l’FBG.”

Sergi Munné
Grup de recerca ANTIOX 
de la Facul ta t  de Bio log ia 

Speed dating entre científics i 
empresaris, amb l’objectiu de 
construir un equip equilibrat 
capaç de dirigir una start-up 
de l’àmbit de les ciències de 
la vida.

«...és una gran incubadora 
de contactes de la qual 
surten resultats inesperats»

Valentini Konstantinidou
Part ic ipant

«...vaig trobar un CEO 
per a la nostra empresa»

Ruth M. Risueño
Part ic ipant

PARTICIPANTS

68

Health & Bio 
Team Dating
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Promoció de la col·laboració entre universitat i empresa en l’àmbit de les humanitats i les ciències 
socials.

“Innovar en les disciplines científiques d’Humanitats comporta fer l’esforç de transcendir 
el coneixement individual o de petits grups de recerca i posar-lo al servei de la societat 
en general. Es tracta de generar productes que les organitzacions socials i les empreses 
puguin aprofitar i difondre per contribuir al desenvolupament crític i cultural de la societat. 
Es tracta de vincular millor l’educació, el joc, el lleure, el gaudi col·lectiu als descobriments 
de les disciplines humanístiques, utilitzant les plataformes tecnològiques adequades i ge-
nerant productes i serveis de qualitat accessibles a tothom”.

Gaspar Coll, Comiss ionat  per  a l  Parc de les Humani ta ts,  2016

14
PONENTS

MARÇ

5
PONENTS

NOVEMBRE

80
ASSISTENTS

140
ASSISTENTS

Humanitats: 
de la universitat a l’empresa
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L’FBG ha organitzat al mes de maig, amb la col-
laboració de l’Associació de Biotecnòlegs de Ca-
talunya (ASBTEC), Biocat, CataloniaBio i la Fun-
dació Escola Emprenedors, la sisena edició del 
curs Claus per Bioemprendre.

L’objectiu del curs és acostar a la comunitat uni-
versitària l’experiència personal dels més impor-
tants bioemprenedors catalans al capdavant de 
companyies innovadores i internacionals.

Claus per Bioemprendre

13
PONENTS

6ena EDICIÓ

102
ASSISTENTS

“El Claus per Bioemprendre es podria definir amb moltes paraules, però per a mi la 
principal seria ‘impuls’. Impuls a l’ecosistema biotecnològic que tenim a Catalunya, 
impuls a les carreres dels futurs professionals amb ganes de conèixer noves coses, 
impuls a les empreses, impuls a la innovació, a l’emprenedoria i a la creativitat. Com 
a estudiant, el Claus per Bioemprendre ha estat un punt d’inflexió que m’ha permès 
veure una realitat tangible molt allunyada del coneixement i de les classes magistrals, 
tenir l’oportunitat de relacionar-me amb gent que m’ha fet créixer i observar les coses 
des d’una perspectiva diferent. Sens dubte, una experiència per viure-la sigui quin 
sigui el teu perfil.”

Estefanía Fernández, a lumna del  curs

Impulsant la Col·laboració Universitat-Societat | 17



Persones del món de l’empresa i inversors (Partners) assessoren projectes d’investigadors (Scien-
ce) que es troben en una fase avançada per ser transferits.

Science+Partners

HEALTH

ELECTRÒNICA,
BIG DATA I TIC

“Ha estat una gran oportunitat per conèixer nous projectes de l’àmbit de la biomedi-
cina que sorgeixen de l’entorn de la UB. Tots ells tenen molt potencial i aporten so-
lucions a necessitats mèdiques greus. A més, els projectes han rebut suggeriments i 
comentaris valuosos que els serviran per millorar les seves propostes a curt i a mitjà 
termini.” 

Alexandre Casta, Ca ixa Capi ta l  R isc

“Personalment crec que ha estat una molt bona experiència per conèixer el sentit co-
mercial/empresarial d’un desenvolupament tecnològic. La visió d’experts en aquests 
àmbits té un gran valor a l’hora de definir una proposta, ja que sovint la formació cien-
tífica no inclou els elements necessaris per començar una aventura empresarial.” 

Adrià Huguet, invest igador de l  Depar tament d ’Enginyer ia  de la  Facul ta t  de F ís ica

PARTNERS
12

PROJECTES
5

PARTNERS
9

PROJECTES
5
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Prova de Concepte

Mentor in Residence

• Prova de concepte per a la determinació quantitativa  
 de colífags en aigües de bany.

• Activadors de l’HRI per al tractament de la diabetis  
 mellitus tipus 2 i altres patologies associades.

• Biopolímer microbià per al tractament de la psoriasi.

• Posada al mercat de productes que permeten analit- 
 zar colífags de manera fàcil, ràpida i amb precisió.  
 Bluephage. 

• Rehabilitació cerebral i ortopèdica immersiva i exerci- 
 cis de formació. iCortex. 

• Nous antibiòtics per al tractament d’infeccions hospi- 
 talàries gramnegatives. Polymyxin. 

• Nous antibiòtics per al tractament d’infeccions   
 hospitalàries gramnegatives.

• Rehabilitació cerebral i ortopèdica immersiva 
 i exercicis de formació.

• Codificador de predicció d’errors plenament   
 adaptatiu. FAPEC. 

• Eines digitals d’avaluació, aprenentatge i reeducació  
 de les funcions cognitives en la infància. Nummerus. 

PROJECTES 
PRESENTATS

25
PROJECTES 

SELECCIONATS

5
PER PROVA 

DE CONCEPTE

25.000€
CONVOCATÒRIA 

2016

1

Nova línia d’ajuts propis que té dues modalitats: 
la modalitat Prova de Concepte, dotada amb 
125.000 euros i destinada a assolir la prova de 
concepte d’un projecte de recerca, i el progra-
ma Mentor in Residence, dotat amb 30.000 eu-

ros i amb el qual es pretén impulsar la creació 
de noves spin-offs concedint un ajut per con-
tractar un mentor i complementar així l’equip 
emprenedor.

Fons Impuls a la Innovació

125K

PROJECTES 
PRESENTATS

6
PROJECTES 

SELECCIONATS

5
PER MENTOR 
IN RESIDENCE

6.000€
CONVOCATÒRIA 

2016

130K
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Drop·in sessions i sessions 
d’emprenedoria i innovació

VISITES

ESTUDIANTS

INVESTIGADORS

31

32

236

Mobile World Congress, EIT Health Meeting, 
eShow, E-Commerce, B Travel, Alimentaria, SIL, 
Partnering ASEBIO de Biocosmètica, Jornada 
d’Innovació Agrària Europea, Cosmetorium, 

Biospain, EIT Health Bilateral Meeting, Internet 
of Things Congress, Smart City Expo, Beauty 
Innovation Day i Fòrum de la Bioregió. 

Fires i jornades

Impulsant la Col·laboració Universitat-Societat | 20



Premi Antoni Caparrós, al millor projecte 
de transferència de coneixement 

Atorgat a Mireia Freixa, per l’exposició “Mo-
dernisme. Art, tallers, indústries”. La catedràtica 
d’Història de l’Art va comissariar l’exposició «Mo-
dernisme. Art, tallers, indústries», que van poder 
veure més de 93.500 visitants a ‘la Pedrera’. La 
mostra, que recollia el treball de tota una sèrie de 
recerques i de tesis doctorals, presentava una vi-
sió del Modernisme centrada en les arts industrials 
que posava en relleu el treball dels nombrosos ta-
llers d’artesans i manufactures locals.

Atorgat a Marta Cascante, pel projecte “Valo-
rització dels residus de l’oliverar per a noves 
aplicacions en l’àmbit de la salut”. El grup de 
recerca de Biologia de Sistemes Integrativa, Meta-
bolòmica i Càncer ha desenvolupat un nou additiu 
per al sector de la salut i l’alimentació a partir dels 
residus vegetals que es generen en l’extracció de 
l’oli. Concretament, els investigadors van carac-
teritzar les propietats de l’àcid maslínic (present 
en la pell de l’oliva) com a inhibidor del desenvo-
lupament de la poliposi intestinal, una malaltia que 
origina tumors benignes que amb el temps poden 
provocar càncer.

Premi Senén Vilaró, a la millor empresa 
innovadora

Atorgat a Minoryx Therapeutics, SL, una em-
presa especialitzada en el descobriment i desen-
volupament de nous fàrmacs per tractar malalties 
rares que afecten de manera especialment severa 
els infants i els adolescents. L’any 2015 aquesta 
spin-off  de la Universitat de Barcelona va tancar 
una ronda de finançament de 19,4 milions d’euros, 
la major ronda aconseguida per una biotec a Cata-
lunya fins llavors.

Smalle Technologies, SL, spin-off de la Universitat 
de Barcelona. Objectiu assolit: 240.550€ a través 
de la plataforma Crowdcube Spain.

Grup de Recerca de Genètica i Epidemiologia de 
les Poblacions Humanes. ‘Conèixer el genoma de 
poblacions pirinenques’. Objectiu assolit: 4.200€ a 
través de la plataforma Precipita.

Impetux Optics, SL, spin-off de la Universitat de 
Barcelona. Objectiu assolit: 125.000€ a través de 
la plataforma Socios Inversores.

Braingaze, SL, spin-off de la Universitat de Barce-
lona. Objectiu assolit: 200.000 € a través de la pla-
taforma Capital Cell.

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

Micromecenatge
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L’FBG gestiona sis del total de vuit xarxes de refe-
rència de la Generalitat de Catalunya. 

1,10 milions d’euros signats en contractes 
amb empreses i institucions

Xarxes de referència 
de la Generalitat de Catalunya 
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CASOS D’ÈXIT I COMUNICACIÓ

Casos d’èxit 

Actualment la totalitat de vehicles incorporen un o diversos sensors per 
millorar l’eficiència energètica i disminuir la contaminació. La utilització 
d’aquests sensors és imprescindible per al correcte funcionament del 
catalitzador, i per això són obligatoris en la majoria de vehicles.

Nous sensors per a automòbils que 
redueixen els nivells de contaminació 

Actualment s’està utilitzant amb èxit en més de trenta hospitals 
de l’estat espanyol i en més de tres-cents pacients.

Bisturí que redueix les pèrdues de sang

Prop de 100.000 visitants van gaudir de l’exposició sobre 
el Modernisme. 

Modernisme: el patrimoni cultural 
de Catalunya

Actualment PhysicalTech està comercialitzant aquesta 
tecnologia mitjançant una xarxa de distribuïdors a Espanya, 
Itàlia, França, Colòmbia i l’Argentina. 

Tecnologia 3D per millorar la postura 
corporal
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Difusió i divulgació 

La transferència de tecnologia requereix tècni-
ques de comunicació i de màrqueting, per tal de 
poder convèncer les empreses que a la univer-
sitat hi trobaran solucions i de fer saber als in-
vestigadors que és possible que algunes de les 
seves recerques o dels seus productes es pu-

guin treure al mercat. L’any 2016 l’FBG ha en-
gegat un projecte d’entrevistes a investigadors 
amb la finalitat de donar visibilitat als projectes 
dels investigadors, de fer-ne difusió i de donar 
a conèixer la importància de la transferència de 
coneixement cap a la societat.

Necessitem més dones 
que siguin un referent; 
Marie Curie la tenim 
una mica gastada ja”

Ana Inés Fernández
DIOPMA

La manca d’inversió en 
innovació és un proble-
ma cultural”

Laszlo Bax
BRAINGAZE

Sense llenguatge ens 
hauríem de redefinir 
com a espècie”

Ruth de Diego
PSICOLOGIA UB

Deixar d’experimentar 
amb animals resulta 
més econòmic”

Pilar Vinardell
FISIOLOGIA UB

El futur de la universitat 
passa per combinar 
coneixement bàsic i 
transferència”

Sergi Munné
ANTIOX

La transferència de 
coneixement és un 
motor de motivació 
per als investigadors”

Petia Radeva
VISIÓ PER 
COMPUTADORA UB

Casos d’Èxit i Comunicació | 24
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Trobada de tot el personal de l’FBG amb un in-
vestigador de la Universitat de Barcelona, amb 
el doble objectiu que els treballadors de l’FBG 
coneguin millor la feina que estan fent els in-

vestigadors mitjançant casos reals de projectes 
que han ajudat a posar en marxa, i que els in-
vestigadors posin cara a les persones de l’FBG.

Espai de Trobada de l’FBG

Ha estat un plaer participar en aquest Espai de Trobada, que d’altra ban-
da he de dir que em sembla una idea excel·lent. La recerca i la transfe-
rència no funcionen sense la participació de tots els agents, becaris, 
estudiants, investigadors i de tot el personal d’administració, de gestió 
de projectes, de comptabilitat, de contractes, de la gerència, etc. Tots 
som imprescindibles perquè les coses funcionin; per tant, penso que és 
una excel•lent ocasió perquè ens coneguem tots plegats. Sovint penso 
que us conec a tots, però segur que no és cert, i per tant podeu comptar 
amb mi.”

Albert Soler
Grup de Minera log ia Apl icada i  Medi  Ambient ,  Facul ta t 
de Ciènc ies de la  Ter ra (par t ic ipant  l ’any 2017)

XAVIER 
FERRER

Departament de Biologia 
Evolutiva, Ecologia 
i Ciències ambientals

IGNASI 
VILAJOSANA

Worldsensing. 
Internet of Things 
solutions

JOSEP 
M. GUILEMANY

CPT, Centre 
de Projecció Tèrmica

ÀLEX 
AGUILAR

Departament de Bilogia 
Evolutiva, Ecologia 
i Ciències ambientals

CONCEPCIÓ 
PATXOT

Centre d’Anàlisi 
Econòmica i de les 
Polítiques Socials
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LA INSTITUCIÓ

Patronat

Sr. Dídac Ramírez, president fins al 30 de 
setembre del 2016 

Sr. Jordi Alberch, president en funcions des de 
l’1 d’octubre fins al 19 de desembre del 2016

Sr. Joan Elias, president des del 19 de desembre 
del 2016

Sr. Salvador Alemany, vicepresident primer fins 
al 28 de juliol del 2016

Sr. Josep A. Plana, vicepresident segon fins 
al 20 de desembre del 2016

Sr. Oriol Escardíbul, vicepresident segon des 
del 20 de desembre del 2016 

Sr. Àlex Aguilar, vocal des del 20 de desembre 
del 2016

Sra. Isabel Miralles, secretària fins al 20 
de desembre del 2016

Sra. Belén Noguera, secretària des del 20 
de desembre del 2016 

Sr. Jordi Alberch, vocal fins a l’1 d’octubre 
del 2016

Sra. Conxita Àvila, vocal des del 23 de novembre 
fins al 20 de desembre del 2016

Sr. Jordi Codina, vocal

Sr. Enric I. Canela, vocal

Sr. Joan Corominas, vocal 

Sr. Alexandre Blasi, vocal fins al 28 de juliol 
del 2016

Sr. Carles Vivas, vocal des del 14 de setembre 
del 2016

Sr. Pere Lluís Cabot, vocal 

Sr. Luis Herrero, vocal

Sr. Miquel Perdiguer, vocal fins al 2 d’agost 
del 2016

Sr. Carles Penas, vocal des de l’1 de setembre 
del 2016

Sr. Jordi Roig, vocal 

Sr. Fernando Tejerina, vocal
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On som 
presents?

La Fundació Bosch i Gimpera forma part dels 
patronats de l’Escola Universitària d’Hoteleria i 
Turisme (CETT-UB) i el Parc Científic de Barce-
lona (PCB). Som així mateix membres del con-
sell assessor i del comitè de direcció del Bar-
celona Institut d’Emprenedoria de la UB (BIE), 
del qual l’FBG és entitat fundadora, juntament 
amb la UB; membres de la comissió de segui-
ment de la Càtedra de Sostenibilitat Energèti-
ca, i membres del comitè del Barcelona Centre 
Universitari (BCU). També som membres de la 
European Biotechnology Network i representem 
la Universitat de Barcelona a l’Enterprise & In-
novation Community de la Lliga Europea d’Uni-
versitats de Recerca (LERU). I formem part dels 
clústers: Beauty Cluster Barcelona, Railgrup, 
Materials Avançats, i Salut Mental. 
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Persones que formen part de l’estructura 
de la Fundació Bosch i Gimpera 

Direcció General: Jordi Naval, director 
general; Berta Serdà, secretària 
Gabinet Tècnic: Maria Segú, cap 
Comunicació i Màrqueting: Mariona Ferrer, 
cap. Equip: Cristina Ugía i Nerea Oñate* 

Gestió: M. Teresa Plo, gerent 
Administració, Gestió Econòmica i Serveis 
Generals: Sergi Ros, cap d’administració; Ana 
Giménez, cap de gestió econòmica. Equip: 
Anna Apellániz, Digna Cárcoba, Yvonne Mata, 
Anna Rovira,* Daniel Pierrá, Sonia Salom, 
Gemma Sánchez, Cristina Serra, Marta Tort i 
Elisabeth Vico 
Unitat d’Ajuts Públics i Internacionals: 
Mònica Cunill, cap. Equip: Albert Casas 
Recursos Humans, Seguretat i Salut: 
Mercè Tejedor, cap. Equip: Pili Morales, Laura 
Ramos,* Mireia Solsona, Sandra Tello i Marta 
Viñals 
Tecnologies: Àlex Closa, cap. Equip: Andreu 
Valls** i Miguel Navarro
Projectes Internacionals de Recerca, 
oficina mixta UB-FBG: FBG - Gestió 
econòmica: Xavier Gutiérrez, cap. Equip: Núria 

Benítez, Anna Ferrando, Víctor Linares, Sheila 
López i Sandra Martin 

Innovació i Transferència: 
Lurdes Jordi, directora 
Recerca per Contracte: Salvador Mena, cap
Valorització i Llicències: Inma Íñiguez, cap
Creació d’Empreses: Esther Riambau, cap
Contractació: Gemma Casamitjana, cap 
Equip de l’àrea d’Innovació i Transferència: 
Francesc Benlliure,** Jose Conde, Mar 
Coromina, Laia Crespo, Íñigo Cucurull, Isabel 
Durán, Belén Gámez, Raquel Jiménez, Eva 
Martín, Joaquim Moreno,** Nil Neira,* Maria 
Reyes,* Gloria Roselló, Jordi Vallès i Dolors 
Vega 

Projectes Estratègics: Joan Hierro, director; 
M. Carme Verdaguer,** directora. Personal 
vinculat a les xarxes de referència de la 
Generalitat de Catalunya: Pablo Bou, Silvia 
Chellini, Gemma Hernández, Karsten Kruger, 
Josep Pascual i Lali Sanz 

(*) Personal en pràctiques. - (**) Personal per substitució 
de baixa maternal, incapacitat temporal, baixa voluntària 
o jubilació.

Qui som?
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