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Em plau presentar-vos la memòria d’activitats de 
la Fundació Bosch i Gimpera corresponent a l’any 
2017.

Per començar m’agradaria destacar una dada im-
portant que posa en relleu la important tasca que 
duem a terme a la Fundació Bosch i Gimpera dins 
l’ecosistema innovador: la Universitat de Barcelona 
genera un impacte econòmic total en l’economia eu-
ropea de 6,42 euros per cada euro rebut. La dada 
prové de l’informe “La contribució econòmica de les 
universitats de la LERU”, elaborat amb dades del 
2016 per la consultora independent BiGGAR Eco-
nomics a petició de la Lliga d’Universitats Europees 
de Recerca (LERU), que agrupa les vint-i-tres univer-
sitats més intensives en recerca del continent, entre 
les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB).

En aquest context, durant l’any 2017 la col·laboració 
entre la UB i els agents socioeconòmics a través de 
la Fundació Bosch i Gimpera ha permès desenvo-
lupar 820 projectes, contractar 29,4 milions d’eu-
ros, llicenciar 9 tecnologies i crear una spin-off. Tota 
aquesta activitat ha suposat un retorn d’1,5 milions 
d’euros per a la UB.

Destaca també, aquest any 2017, la realització de 
l’Open Innovation Forum, la primera trobada entre 
universitats catalanes i empreses, que tenia com a 
objectiu donar resposta als reptes de recerca i inno-
vació proposats per les empreses mitjançant solu-
cions innovadores proposades per les universitats. 

PRESENTACIÓ //



També aquest any hem renovat el web de l’FBG, 
amb els objectius següents: mostrar l’FBG com una 
entitat propera, que connecta universitat i empresa 
per transferir la innovació a la societat; posar en re-
lleu els principals eixos d’activitat de l’FBG: recerca 
per contracte, creació d’empreses i tecnologies, 
materials i llicències; oferir informació rellevant, clara 
i actualitzada per als diferents perfils d’usuaris, se-
gons les seves necessitats: investigadors, empre-
ses, inversors i mentors; ser una eina que faciliti el 
contacte dels usuaris amb l’FBG, per tal d’oferir-los 
una atenció personalitzada i útil, i fer visible la tasca 
de l’FBG a través dels resultats obtinguts (xifres de 
la Fundació i casos d’èxit) i d’informació d’actualitat 
(notícies, entrevistes…). 

Hem continuat organitzant el Science + Partners. 
L’edició d’aquest any, la tercera, va aplegar 
especialistes del món empresarial i investigadors 
que duen a terme projectes en l’àmbit dels 
dispositius mèdics i la salut digital. Fruit del 
Science + Partners de l’any 2016, l’any 2017 s’ha 
constituït Enlighting Technologies, una spin-off de la 
Universitat de Barcelona que desenvolupa sistemes 
d’il·luminació intel·ligent. El grup de recerca va 
presentar la seva tecnologia durant la segona 
edició del Science+Partners, i d’aquesta trobada 
en va sorgir la col·laboració amb BeAble Capital, un 
fons de transferència tecnològica que s’encarrega 
d’identificar avenços científics amb potencial 
industrial per convertir-los en projectes empresarials.

Aquest any 2017 s’ha donat continuïtat també a pro-
jectes com la convocatòria del Fons per a l’Impuls de 
la Innovació –dotat amb 124.000 euros destinats a 
potenciar les activitats d’innovació i de transferència 
dels investigadors de la Universitat de Barcelona–, 
el Claus per Bioemprendre i el Health & Bio Team 
Dating. 

Vull destacar, d’altra banda, la bona acollida que ha 
tingut per part dels investigadors i del personal de 
l’FBG el projecte Espai de Trobada, una sessió en la 
qual els treballadors de l’FBG coneixen la feina que 
estan fent els investigadors mitjançant casos reals de 
projectes que els mateixos treballadors han ajudat a 
posar en marxa, i que permet al mateix temps als 
investigadors posar cara a les persones de l’FBG. 
Des que vam iniciar el projecte fins a finals del 2017 
ens han visitat 11 investigadors.     

Finalment, vull agrair i reconèixer la feina feta per 
l’equip de la Fundació Bosch i Gimpera, que ha sa-
but demostrar compromís i il·lusió amb el projecte.

// M. Carme Verdaguer 
DIRECTORA GENERAL



CONNECTANT 
RECERCA 
I SOCIETAT // 

“L’FBG és un organisme 
essencial i necessari perquè es 
pugui transferir el coneixement 
de la Universitat de Barcelona a la 
indústria. Ens proporciona el suport 
necessari per poder contractar, per 
poder gestionar administrativament 
els pressupostos i per trobar altres 
grups de la Universitat i empreses 
amb què poder col·laborar.”

Dr. Lluís Francesc Santamaria
Cap del  Grup de Recerca d’ Immunolog ia 
Trans lac iona l  (PCB/UB) i  professor 
de l  Depar tament de Bio log ia Cel · lu la r, 
F is io log ia i  Immunolog ia,  Facul ta t  de Bio log ia 
( f ragment d ’una ent rev is ta de gener de l  2017)
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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 
2017 //

29,41
Milions d’euros
Contractació 
de projectes 
per a la UB

1.929
Projectes de 

recerca actius

1,5 
Milions d’euros 

Guanys per 
a la UB

801
Persones 

contractades 
per a projectes 

de recerca

Indicadors d’Activitat 2017  // 9



Indicadors d’Activitat 2017  // 10

667
Empreses 

i institucions que 
contracten recerca

9
Tecnologies 
llicenciades

55
Invencions 
avaluades 

1
Spin-off 
creada

319
Ajuts 

sol·licitats 

22
Idees 

avaluades



INNOVACIÓ 
I TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT //

RECERCA PER CONTRACTE
Volum anual contractat//

10,95 
MILIONS

615
PROJECTES

TECNOLOGIES, MATERIALS I LLICÈNCIES

75124
PATENTS PER 
TRANSFERIR

PATENTS 
SOL•LICITADES

12 patents prioritàries
9 extensions internacionals 
de patents (PCT)
54 patents en fases nacionals 
a l’estranger

9 5 15
TECNOLOGIES 
LLICENCIADES

REGISTRES 
DE SOFTWARE

CONTRACTES DE 
TRANSFERÈNCIA 

DE MATERIAL

270.125 euros d’ingressos per llicències

Innovació i transferència de coneixement // 11



“Tot el coneixement que nosaltres 
anem generant a partir de les nostres 
investigacions ha de ser extrapolable 
a la realitat social que estem vivint. 
És essencial poder transferir-lo 
perquè sigui un bé per a la població, 
i la manera de posar-lo al servei dels 
ciutadans és treballar amb el sector 
empresarial.”

Dr. Josep M. Suñé
Director  de l  grup de recerca Serve i 
de Desenvolupament de l  Medicament, 
Facul ta t  de Farmàcia  ( f ragment d ’una 
ent rev is ta de novembre de l  2017)
  



13 // Memòria d’activitats 2017

CREACIÓ D’EMPRESES 
I SUPORT A L’EMPRENEDOR

26
SPIN-OFFS ACTIVES 

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

1
SPIN-OFF CREADA

Enlighting Technologies, SL: 
desenvolupament i comercialització de 
nous sistemes d’il·luminació intel·ligents. 

Spin-offs participades per la Universitat de Barcelona a través de l’empresa Cultura Innovadora i Científica 
UB, SLU (CIC-UB): 

Advanced Nanotechnologies, SL; Biocontrol Technologies, SL; Bluephage, SL; Braingaze, SL; Cytes Bio-
technologies, SL; Dapcom-Data Services, SL; Enantia, SL; Enlighting Technologies, SL; Genmedica The-
rapeutics, SL; ImmunNovative Developments, SL; Impetux Optics, SL; Iproteos, SL; Nostrum Biodisco-
very, SL; Smalle Technologies, SL, i Virtual Body Works, SL. 



Innovació i transferència de coneixement // 14

Spin-off participada per la Fundació 
Bosch i Gimpera Bluephage, SL.

La Vanguardia,  gener del  2017 

GRUPS DE RECERCA DE 
LA UB AMB SEGELL TECNIO 

Centre de Disseny i Optimització de Processos 
i Materials (DIOPMA), Centre d’Enginyeria de 
Microsistemes per a Instrumentació i Control 
(CEMIC), Centre de Projecció Tèrmica (CPT), 
Centre de Recerca en Tecnologia Cel·lular i Mo-
lecular (CELLTEC), Centre de Recerca en To-
xicologia (CERETOX) i Servei de Desenvolupa-
ment del Medicament (SDM). 

Aquesta distinció, atorgada per la Generalitat 
de Catalunya amb el suport d’ACCIÓ, identifica 
els desenvolupadors o facilitadors de tecnolo-
gia diferencial per a les empreses.

Ingressos anuals totals: 
4,1 milions d’euros

Origen del finançament: 
58% públic - 42% privat

6 sol·licituds de projectes H2020

7 projectes H2020 en execució 

4 sol·licituds de patents prioritàries 
i PCT

1 spin-off creada – Enlighting 
Technologies
Tres grups més de la Universitat de Barcelona 
–Data Science (DS@UB), Mineralogia Aplica-
da 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.

Enlighting Technologies, Bluephage, Nostrum Biodiscovery, Impetux Optics, Smalle Technologies i Iproteos 
han obtingut 1,79 milions d’euros de finançament corresponents a ampliacions de capital realitzades. 



GESTIÓ DELS 
PROJECTES 
DE RECERCA 
I TRANSFERÈNCIA //

“L’FBG és una eina molt útil per a la 
gestió de tot el que és la interacció entre 
grups de recerca i empreses o fundacions.” 

Dr. Jordi Alcaraz
Del  Grup de Recerca Trans lac iona l  en Càncer i  F ibros i 
Pu lmonar,  Facul ta t  de Medic ina i  C iènc ies de la  Sa lut 
( f ragment d ’una ent rev is ta de juny de l  2017)

Pel que fa al Servei de Seguretat 
i Salut, s’han visitat 42 empre-
ses i s’han avaluat 30 centres de 
treball. 

Dels quals 15,4 milions corres-
ponen a ingressos per projectes 
i 13,6 milions a ajuts.

MILIONS
801
PERSONES 
CONTRACTADES

29
INGRESSOS 
PER ACTIVITATS
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AJUTS

Volum anual contractat // 

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

2,70 milions d’euros

44 projectes 

12,11 milions d’euros

18 projectes dins el Programa Marc de 
Recerca, per un import de 7,11 milions 
d’euros. D’aquests hi ha dues ERCs, una 
Advanced del Dr. Carles Boix de la Facul-
tat d’Economia i Empresa, i una Consoli-
dator ERC de la Dra. Licia Verde de l’Insti-
tut del Cosmos. 

26 projectes en el marc d’altres direccions 
generals, per un import de 5 milions d’euros.

Ajuts públics i privats //

Ajuts de recerca 
de la Comissió Europea //

14,81 
MILIONS

114
AJUTS



IMPULSANT LA 
COL·LABORACIÓ 
UNIVERSITAT-SOCIETAT //

Cas d’èxit
Del Science + Partners de l’any 2016 en va 
sorgir la spin-off Enlighting Technologies.  

El grup va presentar la seva tecnologia durant 
la segona edició del Science + Partners de l’any 
2016, i de la sessió d’aquesta trobada realit-
zada en va sortir la col·laboració amb BeAble 
Capital. 

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

SCIENCE + PARTNERS 

MEDICAL 
DEVICES PARTNERS

13
PROJECTES

5

Gestió dels projectes de recerca i transferència  // 17



“L’FBG és l’oportunitat, a través 
de la UB, de treballar amb 
empreses i de fer transferència.”

Dra. Mireia Ribera
Coord inadora d ’Adaptabi t ,  un grup de t reba l l  sobre 
l ’access ib i l i ta t  d ig i ta l  en docència,  recerca i  innovació 
docent ,  Facul ta t  de Matemàt iques i  In formàt ica 
( f ragment d ’una ent rev is ta de setembre de l  2017)

  

124.000 euros per potenciar les activitats d’in-
novació i de transferència dels investigadors de 
la Universitat de Barcelona.

Segona edició d’aquesta línia d’ajuts propis, que 
té dues modalitats: la modalitat Fons de Valo-
rització, dotada amb 100.000 euros i destinada 
a assolir la prova de concepte d’un projecte de 

recerca, i el programa Mentor in Residence, 
dotat amb 24.000 euros i amb el qual es pretén 
impulsar la creació de noves spin-offs concedint 
un ajut per contractar un mentor i complemen-
tar així l’equip emprenedor.

FONS IMPULS A LA INNOVACIÓ

Impulsant la col·laboració universitat-societat  // 18



Fons de valorització // Mentor in Residence //

100.000 euros 

Segona convocatòria  

4 projectes seleccionats  

25.000 euros per projecte

“Inhibidors de la dimerització del receptor d’andrò-
gens: fàrmacs first-in-class per al tractament del càn-
cer de pròstata”. Dra. Eva Estébanez Perpiñá, de la 
Facultat de Biologia. L’objectiu és validar experimen-
talment el potencial d’aquest nou mecanisme d’acció 
per al tractament del càncer de pròstata. 

“Nova generació de SMDs per a circuits electrònics 
impresos”. Dr. Albert Cirera Hernández, de la Facultat 
de Física. L’objectiu és realitzar un prototip i validar els 
nous dispositius.

“Un sistema de reconeixement automàtic de menjar 
per a instal·lacions de càtering”. Dra. Petia Radeva, 
de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. L’ob-
jectiu és realitzar una prova de concepte i validar la 
tecnologia en condicions reals.

“Efectes terapèutics i profilàctics dels inhibidors de 
la epòxid hidrolasa soluble (IHSE) per a la pancrea-
titis aguda (PA) i per a la pancreatitis aguda induïda 
per colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica 
(CPRE)”. Dr. Santiago Vázquez Cruz, de la Facultat 
de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. L’objectiu és 
confirmar els efectes curatius i profilàctics demostrats 
en els treballs previs. 

24.000 euros 

Segona convocatòria 

4 projectes seleccionats 

6.000 euros per projecte

“Software com a servei (SaaS) per al reconeixement 
automàtic del color veritable”. Dr. Daniel Prades, de la 
Facultat de Física.

“LogMeal: Un entorn basat en visió per ordinador per 
a restaurants intel·ligents”. Dra. Petia Radeva, de la 
Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

“Inhibidors de la dimerització del receptor d’andrò-
gens: fàrmacs first-in-class per al tractament del càn-
cer de pròstata”. Dra. Eva Estébanez, de la Facultat 
de Biologia.

“Desenvolupament d’una plataforma de neurotoxico-
logia i rastreig de fàrmacs”. Dr. Josep M. Canals, de la 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Impulsant la col·laboració universitat-societat  // 19



Mobile World Congress, Infarma, 
BioEUROPE Spring, Graphispag, eShow, 
Construmat, Cosmobeauty, B-Travel, SIL, 
Sonar+d, Expoquimia, IOT, Smart City, 
Beauty Innovation Day.          

FIRES I JORNADES

“L’Open Innovation Forum ha creat un escenari pioner en què universitats i centres de recerca han 
ofert el seu coneixement a les empreses, compartint esforços per poder donar una resposta òptima als 
reptes i a les inquietuds reals del nostre teixit empresarial. Sens dubte, crear aquests ponts és i serà 
determinant per multiplicar la innovació a les empreses, que en definitiva és sinònim de competitivitat.”

Joan Romero, conseller delegat d’ACCIÓ

EMPRESES
REUNIONS ENTRE 

EMPRESES
I INVESTIGADORS

PARTICIPANTS

OPEN INNOVATION FORUM

+ de 40 + de 75 + de 145 + de 130
REPTES

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.REUNIONS

+ de 160

HEALTH & BIO TEAM DATING

Setena 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.ASSISTENTS

86
CLAUS PER BIOEMPRENDRE

Impulsant la col·laboració universitat-societat  // 20



Atorgat a F. Javier Luque, per l’optimització d’un 
software per al desenvolupament de fàrmacs. 
La col·laboració entre investigadors de la UB, 
liderats pel catedràtic de la Facultat de Farmàcia 
i Ciències de l’Alimentació F. Javier Luque, i 
l’empresa Pharmacelera ha permès desenvolupar 
una metodologia per crear nous descriptors 
moleculars, és a dir, representacions quantitatives 
de les propietats de molècules que permeten fer-

Atorgat a Iproteos, SL, una spin-off  biotecnològi-
ca de la Universitat de Barcelona i l’Institut de Re-
cerca Biomèdica (IRB Barcelona) que es dedica a 
la investigació i el desenvolupament de fàrmacs per 
tractar necessitats mèdiques encara no cobertes. 
La tecnologia IPROTech representa el nucli científic 
sobre el qual la spin-off duu a terme la seva acti-
vitat. Aquesta tecnologia permet dissenyar candi-

Atorgat a Narcís Prat, pel projecte “RiuNeT”, 
una aplicació mòbil de ciència ciutadana desen-
volupada pel grup de recerca Freshwater Ecology 
and Management (FEM) de la UB. L’eina permet 
conèixer millor els ecosistemes fluvials i, alhora, 
avaluar-ne la qualitat ecològica i l’estat hidrològic 
d’una manera simple, divertida i rigorosa. A través 
de diferents indicadors –per exemple, la presèn-
cia d’un bosc de ribera, l’absència de cabdal, el 
fet que hi hagi brossa o no, o quins organismes 
habiten l’ecosistema–, s’avaluen aspectes com la 
qualitat hidromorfològica, biològica i hidrològica del 
riu, que són factors clau per a la gestió d’aquests 

ne una anàlisi i un tractament computacionals. 
A partir d’aquests nous descriptors moleculars, 
Pharmacelera ha elaborat eines com PharmQSAR 
i PharmScreen, uns programes que faciliten el 
descobriment de nous fàrmacs i que ja han estat 
utilitzats per diverses empreses farmacèutiques 
i biotecnològiques. Es tracta de noves eines 
informàtiques que faciliten el disseny de fàrmacs 
per tractar malalties com el càncer.

dats a fàrmacs basats en els pèptids, anomenats 
peptidomimètics, i fa possible accelerar la recerca 
i l’obtenció de noves molècules candidates a fàr-
macs. L’any 2016 aquesta spin-off biotecnològica 
va aconseguir un milió i mig d’euros de capital pri-
vat. Amb aquesta quantitat, Iproteos ja ha arribat 
als tres milions d’euros de capital extern entre in-
versions públiques i privades.

ecosistemes. Aquesta informació, un cop validada 
pels investigadors, és accessible per als experts i 
gestors de l’aigua, com l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xú-
quer (CHX), però també per a qualsevol persona 
interessada en el projecte. RiuNeT aconsegueix, 
d’una banda, que els ciutadans s’apropin a la natu-
ra i aprenguin sobre els ecosistemes fluvials, i d’al-
tra banda facilita la relació entre l’Administració i els 
ciutadans i la participació en la presa de decisions 
mediambientals.

PREMIS DEL CONSELL SOCIAL DE 
LA UB I DE LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

Premi Antoni Caparrós, al millor projecte de transferència de coneixement // 

Premi Senén Vilaró, a la millor empresa innovadora //

Impulsant la col·laboració universitat-societat  // 21
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L’FBG gestiona sis del total de vuit 
xarxes de referència de la Generalitat 
de Catalunya // 

XARXES DE REFERÈNCIA 
DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

Impulsant la col·laboració universitat-societat  // 22



COMUNICACIÓ //

Comunicació // 23

El projecte va néixer amb la intenció de donar a conèixer 
la localització dels ocells que crien a Barcelona.

El 95% dels infants que segueixen el programa Binding 
el completen amb èxit i aconsegueixen millorar la seva 
competència lectora.

Acompanyat del pianista Lang Lang i del violinista 
Cheng Xi, el percussionista Alejandro Coello va tocar 
les quatre escultures sonores d’acer.

La prohibició a la UE de la substàcia comunament 
utilitzada per trencar la dormància va fer que el mercat 
demanés un producte alternatiu. 

Atles dels ocells nidificants 
a Barcelona

Binding, un programa que millora 
la competència lectora dels infants

Concerts d’escultura a la Xina

El despertar dels arbres

CASOS D’ÈXIT 

Exemples de tecnologies o productes que han sortit 
de la UB i que estan sent utilitzats per una empresa o 
una administració pública. 



Comunicació // 24

Realitzem entrevistes a investigadors de la Uni-
versitat de Barcelona amb la finalitat de donar 
visibilitat als seus projectes, fer-ne difusió i do-

nar a conèixer la importància de la transferència 
de coneixement cap a la societat.

“La immunologia translacio- 
nal hauria de ser capaç de 
preveure algunes malalties 
perquè no s’arribessin a 
desenvolupar mai”

Dr. Lluís Francesc Santamaria
IMMUNOLOGIA TRANSLACIONAL

“Intentem que la gent 
pugui veure, tocar i 
experimentar el passat”

Dr. Xavier Hernández 
DIDPATRI

“Potser en un futur els 
bancs de dades seran 
més importants que els 
de diners”

Dr. Jordi Vitrià
DIRECTOR DEL GRUP 
DATA SCIENCE

“Hem d’impregnar el 
hospitals d’humanització”

Dra Verònica Violant 
PEDAGOGIA HOSPITALÀRIA 
EN NEONATOLOGIA 
I PEDRIATRIA

“No hi ha més discrimina-
ció, però sí més platafor-
mes on donar-li veu”

Dra. Olga Jubany
ANTROPOLOGIA SOCIAL

“No sé si arribarem a 
curar el càncer, però 
sí a cronificar-lo i a 
mantenir-lo sota control”

Dr. Jordi Alcaraz
GRUP DE RECERCA 
TRANSLACIONAL EN CÀN-
CER I FIBROSI PULMONAR

“Molts dels medicaments 
que la gent es pren els 
hem fotmulat nosaltres”

Dr. Josep Mª Suñé
SERVEI DE DESENVOLUPA-
MENT DEL MEDICAMENT

“La tecnologia hauria 
d’adaptar-se a les 
persones, no al revés”

Dra. Mireia Ribera 
ADAPTABIT

“Invertir en biotech és 
col.laborar en la cons-
trucció d’una societat 
i d’un món millors”

Teresa Tarragó
IPROTEOS

“Els investigadors que es 
queden només amb les 
publicacions es perden la 
meitat de la història”

Dra. Maribel Trillas
BIOCONTROL 
TECHNOLOGIES

“Podem saber quan 
i amb quina severitat 
patirà discinèsia un 
pacient de Parkinson”
Dra. Cristina Malagelada
DEPARTAMENT DE 
BIOMEDICINA DE LA 
FACULTAT DE MEDICINA 
I CIÈNCIES DE LA SALUT

ENTREVISTES
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Hem renovat el web, amb una navegació sen-
zilla i intuïtiva, amb l’objectiu de mostrar l’FBG 
com l’aparador de la tecnologia de la UB, cen-
trada en l’usuari i en les seves necessitats. 

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

NOU WEB 

LlUÍS GARRIDO
Director de l’Institut 
de Ciències del Cosmos

DANIEL PRADES
Departament d’Enginyeries: 
Secció d’Electrònica de 
la Facultat de Física

Coneixem:  

LOURDES FAÑANÁS
Departament de Bilogia 
Evolutiva, Ecologia i 
Ciències Ambienals de 
la Facultat de Biologia

JORDI SERRA
Departament de Biolo-
gia Evolutiva, Ecologia i 
Ciències Ambientals de 
la Facultat de Biologia

ALBERT SOLER
Mineralogia Aplicada 
i Medi Ambient (MAiMA)
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PATRONAT

Joan Elias i Garcia, president 

Joan Corominas Guerín, 
vicepresident primer des del 22 de maig del 2017

Oriol Escardíbul Ferrà, vicepresident segon 

Belén Noguera de la Muela, secretària 

Àlex Aguilar Vila, 
vocal des del 13 de gener del 2017

Domènec Espriu Climent, 
vocal des del 19 de gener del 2017

Jordi Codina Sans, 
vocal fins al 27 d’abril del 2017

Francisco Sánchez Montero, 
vocal des del 28 d’abril del 2017

Enric I. Canela Campos, vocal

Carles Vivas Morte, vocal 

Pere Lluís Cabot Julià, 
vocal fins al 15 de març del 2017

Josep Batista Trobalón, 
vocal des del 24 de maig del 2017

Luis Herrero Borque, vocal

Carles Penas Babot, vocal 

Fernando Tejerina García, 
vocal fins al 24 de gener del 2017

Anicet R. Blanch Gisbert, 
vocal des del 25 de maig del 2017

Jordi Roig Bonet, vocal 

 

La Institució // 27



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 representem la Uni-
versitat de Barcelona a l’Enterprise & Innovation 
Community de la Lliga Europea d’Universitats 
de Recerca (LERU), i formem part dels clústers 
Beauty Cluster Barcelona, Railgrup, Materials 
Avançats, i Salut Mental. 



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

DIRECCIÓ GENERAL // 
Jordi Naval, director general (fins al 2 d’octubre); 
M. Carme Verdaguer, directora general (a partir 
del 5 d’octubre); 
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, Arnau 
Sánchez,* Daniel Pierrá, Sònia Salom, Gemma 
Sánchez, Cristina Serra, Marta Tort i Elisabeth Vico 

Unitat d’Ajuts Públics i Internacionals: 
Mònica Cunill, cap. Equip: Albert Casas i Víctor 
Linares

Recursos Humans, Seguretat i Salut: 
Mercè Tejedor, cap. Equip: Pili Morales, Laura 
Ramos, Mireia Solsona i Sandra Tello

Tecnologies: Àlex Closa, cap. Equip: Andreu Valls

Projectes Internacionals de Recerca, 
oficina mixta UB-FBG: FBG - Gestió 
econòmica: Xavier Gutiérrez, cap. Equip: Núria 
Benítez, Heura Boix,** Anna Ferrando, Sheila López, 
Sandra Martin, Begoña Navarrete** i Anna Rovira

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, Laia Crespo, 
Isabel Durán, Belén Gámez, Raquel Jiménez, Eva 
Martín, Joaquim Moreno, Nil Neira,* Gloria Roselló, 
Carles Taulé,* Jordi Vallès i Dolors Vega 

PROJECTES ESTRATÈGICS //

M. Carme Verdaguer, directora 
Personal vinculat a les xarxes de referència de la 
Generalitat de Catalunya: Anna Alsina,** 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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