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CARTA DE PRESENTACIÓ

M. Carme Verdaguer
Directora General

També aquest any 2018 s’ha resolt l’ajut del cofinançament provinent del Fons Europeu 
de desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de la Secretaria d’Universitats i 
Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement,  per a la realització de projectes de 
les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya 
adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu. Des de l’FBG vam 
presentar el projecte Impuls a la innovació, valorització i transferència (REINNOVA UB 
– FBG), i ens han atorgat un cofinançament FEDER de 1.333.440,05 eur. Els principals 
resultats esperats seran: l’augment del nombre d’investigadors de la UB que participin 
en projectes de transferència, l’augment del nombre de col·laboracions empresarials 
amb grups d’investigació, l’augment de la viabilitat dels projectes de transferència i el 
posicionament de la FBG com a referent en transferència de tecnologia.

Finalment, vull agrair la feina feta per l’equip de la Fundació Bosch i Gimpera.

Per començar vull commemorar els trenta-cinc anys que ha complert aquest any 2018 la 
Fundació Bosch i Gimpera com a oficina de transferència de tecnologia de la UB. L’FBG 
es va crear l’any 1983 precisament com a instrument de relació entre la Universitat i la 
societat, i des de 1996 actua com a Oficina de Transferència de Resultats d’Innovació 
(OTRI). Aquell primer any, l’FBG va gestionar 10 projectes d’innovació, per un import de 
480.000 euros i en acabar aquest exercici 2018, la Fundació ha gestionat 789 projec-
tes, per valor de 32,67 milions d’euros. Actualment, l’FBG disposa de 128 patents per 
transferir, i durant el període 2016-2018 ha llicenciat un total de 41 tecnologies i creat 
7 spin-offs. En aquests 35 anys d’història hem jugat un paper clau en la promoció de 
la col·laboració entre la Universitat i la societat. No sols parlem d’innovació, sinó que 
també l’apliquem a la nostra activitat per tal d’incrementar l’impacte positiu de la recerca 
i per tal de poder continuar sent, en els pròxims 35 anys, un actor clau en el desenvolu-
pament de la tercera missió de la Universitat de Barcelona.

D’aquest 2018 vull destacar l’informe de l’Oficina Europea de Patents – presentat el març 
del 2019 -  en el que la Universitat de Barcelona és la primera universitat de l’Estat en 
sol·licituds de patents europees. Aquesta fita coincideix amb el trentè aniversari de les 
primeres patents gestionades per la Universitat de Barcelona, primer a través del Centre 
de Patents i més endavant juntament amb la Fundació Bosch i Gimpera. Les dades de 
l’OEP situen la Universitat de Barcelona en la tercera posició pel que fa a sol·licituds de 
patents entre les empreses i institucions. Per sectors, la distribució de les patents sol·li-
citades per la Universitat de Barcelona a l’OEP ha estat la següent: set del sector químic i 
farmacèutic; sis del sector de l’electrònica i els sensors; tres del sector de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, i una del sector de l’òptica i la instrumentació. Pel que 
fa a les facultats, encapçala el rànquing la Facultat de Física, amb set sol·licituds, seguida 
per la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, amb cinc; per la Facultat de Psi-
cologia, amb tres, i per la Facultat de Química, amb dues.

Em plau presentar-vos la memòria d’ac-
tivitats de la Fundació Bosch i Gimpera 
corresponent a l’any 2018.
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CONNECTANT RECERCA I  SOCIETAT

L’FBG és una entitat que promou 
la interacció entre el món acadè-
mic i el món empresarial i que 
aporta els recursos per posar en 
valor el coneixement que es ge-
nera a la universitat”.

Albert Zamora
CEO Virtual Bodyworks
(fragment d’una entrevista d’abril del 2018)

“

Som l’oficina de transferència de tecnologia de la Universitat de Bar-
celona, 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 uni-
versitària i el món empresarial–, i sabem com facilitar la col·laboració 
entre universitat i empresa per aconseguir incrementar l’impacte de la 
universitat en la societat. Per assolir aquests objectius donem suport 
a investigadors, empresaris i inversors a diferents nivells i de manera 
àgil i eficaç, i ho fem:

Aportant solucions a les persones, és a dir, facilitant la creació de 
nous productes que millorin la qualitat de vida de les persones.

Creant oportunitats per a investigadors, empresaris i inversors.

Generant negoci, és a dir, facilitant la creació d’empreses innovadores.



32,67

2
DIVUIT

CINQUANTA

QUINZE

768

531

1,6

1.948 

852 

Contractació de 
projectes per a 
la UB
29,41 l’any 2017

Spin-offs 
creades
1 l’any 2017

MILIONS D’EUROS
MILIONS D’EUROS

Empreses i institucions
que contracten recerca
667 l’any 2017

Idees avaluades
22 l’any 2017

Tecnologies llicenciades
9 l’any 2017

Invencions avaluades
55 l’any 2017 

Persones contractades per a projectes de recerca
801 l’any 2017

Ajuts sol·licitats
319 l’any 2017

Projectes de recerca actius
1.929 l’any 2017

Retorn per a 
la UB
1,5 l’any 2017
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INNOVACIÓ I  TRANSFERÈNCIA 
DE CONEIXEMENT

L’FBG és una eina útil per als in-
vestigadors. Al final és una eina 
de finançament, de suport, d’as-
sessorament que ens ajuda a 
endinsar-nos en aquest món 
de l’R+D. Nosaltres estem al la-
boratori fent recerca per obtenir 
resultats, i traslladar aquests re-
sultats a una patent és una de les 
coses que l’FBG ens permet fer”.

Manuel Vázquez
Catedràtic d’universitat, Departament de Farmaco-
logia, Toxicologia i Química Terapèutica, Facultat 
de Farmàcia
(fragment d’una entrevista de juny del 2018)

“
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(13/11/18)

Investigadors de la Universitat de Barcelona 
desenvolupen el primer tractament triple per 
a la tuberculosi en format líquid.
El nou preparat líquid millora el gust d’aquest tipus de formulació i en 
resol els problemes d’estabilitat, amb la qual cosa ajuda aquesta impor-
tant franja de pacients a seguir el tractament amb més facilitat.

RECERCA PER CONTRACTE

TECNOLOGIES, MATERIALS 
I LLICÈNCIES

CREACIÓ D’EMPRESES I SUPORT 
A L’EMPRENEDOR

Destaquem, aquest 2018, els trenta anys que fa que ges-
tionem la protecció per patent dels resultats de la recerca 
duta a terme a la Universitat. Des d’aleshores s’ha arribat 
a una xifra acumulada que supera el miler de sol·licituds 
de patents presentades. Durant aquests trenta anys s’han 
signat gairebé 150 acords de llicències, que han permès 
transferir un gran nombre de tecnologies de la Universitat 
de Barcelona al sector industrial. Per altra banda, la lli-
cència de tecnologies també ha permès crear 23 empre-
ses derivades, o spin-offs, participades per la UB. Només 
des del 2004, les llicències de tecnologies han generat 
per a la Universitat de Barcelona un retorn de més de 3,2 
milions d’euros.

Spin-offs participades per la Universitat de Barcelona a tra-
vés de l’empresa Cultura Innovadora i Científica UB, SLU 
(CIC-UB): 
Advanced Nanotechnologies, SL; Biocontrol Technologies, SL; 
Bluephage, SL; Braingaze, SL; Colorsensing, SL; Cytes Biotechno-
logies, SL; Dapcom-Data Services, SL; DBGen Ocular Genomics, 
SL; Enantia, SL; Enlighting Technologies, SL; Impetux Optics, SL; 
Iproteos, SL; Nostrum Biodiscovery, SL; Smalle Technologies, SL, i 
Virtual Bodyworks, SL. 

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

Finançament aconseguit 
Bluephage, Impetux Optics i Iproteos han obtingut 1,55 milions d’eu-
ros de finançament privat, incloent-hi ampliacions de capital i prés-
tecs convertibles. 
Colorsensing i Virtual Bodyworks han aconseguit un ajut del progra-
ma SME Instrument de fase 1.

Reconeixements
Aquest 2018 destaquem el premi ACCIÓ de l’oficina de París al Fòrum 
d’Inversió 2018 en l’àmbit de la salut per a Bluephage. El portafoli 
de productes de Bluephage és interessant per a les necessitats de la 
gestió d’aigües a França, on ja existeix una normativa que fa valorar 
els bacteriòfags en un tipus d’aigües. 

En un altre àmbit, Colorsensing va guanyar el primer premi 
Incit’up 2018, atorgat pel Clúster Foodservice.

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 Ins-
trumentació i Control (CEMIC), Centre per a la Producció 
i Validació de Teràpies Avançades (CREATIO), Centre de 
Projecció Tèrmica (CPT), Centre de Recerca en Tecnologia 
Cel·lular i Molecular (CELLTEC), Centre de Recerca en To-
xicologia (CERETOX), Data Science (DS@UB), Mineralogia 
Aplicada i Medi Ambient (MAiMA) 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 fa-
cilitadors de tecnologia diferencial per a les empreses.

Ingressos anuals totals: 6,8 milions d’euros 

Origen del finançament: 53% públic – 47% privat 

2 sol·licituds de patents prioritàries i PCT

Innovació i transferència de coneixem
ent   
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18 idees de creació d’empreses rebudes   
i avaluades.

DBGen Ocular Genomics 
– Diagnòstic genètic de patologies ocu-
lars hereditàries.
Colorsensing 
– Correcció de color en imatges digitals.

2 spin-offs creades 
– 1 l’any 2017

spin-offs actives 
– 26 l’any 2017

Volum anual contractat

65612,56 
615 l’any 201710,95 l’any 2017
PROJECTESMILIONS D’EUROS

 128 patents per transferir – 124 l’any 2017
 69 patents sol·licitades – 75 l’any 2017
  16 patents prioritàries
  12 extensions internacionals de patents (PCT)
  41 patents en fases nacionals a l’estranger

 15 tecnologies llicenciades - 9 l’any 2017
     1 opció de llicència 
   4 registres de software – 5 l’any 2017
 19 contractes de transferència de material – 15 l’any 2017

Al llarg de l’any 2018, la facturació derivada de les llicències del 2018 i d’altres anys anteriors ha estat de 321.109 euros. 

 Exemple d’una tecnologia per  
 l l icenciar
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GESTIÓ DELS PROJECTES DE RECERCA 
I  TRANSFERÈNCIA

L’FBG és una estructura molt àgil 
de la Universitat de Barcelona que 
genera un espai per promocionar 
i gestionar la recerca d’una manera 
molt eficaç”.

“

Daniel Prades
Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica, 
Facultat de Física
(fragment d’una entrevista de febrer del 2018)

G
estió dels projectes de recerca i transferència   
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 Convenis de col·laboració

 Volum anual gestionat

28,89
Ingressos per activitats
dels quals 14,70 milions corresponen a 
ingressos per projectes i 14,19 milions 
a ajuts.

MILIONS D’EUROS

852
persones contractades durant 
l’any 2018
pel que fa al Servei de Seguretat i Salut, s’han 
visitat 27 empreses i s’han avaluat 19 centres 
de treball.
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BCNGenèrics SA - Conveni de col·laboració empresarial 
en activitats d’interès general, relacionat amb la investigació 
amb transferència de coneixement sobre l’ús responsable de 
medicaments (antibiòtics) entre la població.

Cultura Innovadora i Científica SLU - Conveni de col·la-
boració amb el Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I).

Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, “la Caixa” - Conveni de col·laboració per afa-
vorir el desenvolupament del projecte “Bioètica: implicacions 
ètiques, legals i socials de les biotecnologies”.

Fundació Barcelona Zoo  
Conveni de col·laboració relacionat amb el desenvolupa-
ment del projecte “Efectes indirectes de la pesca sobre els 
depredadors marins amenaçats del Río de la Plata (Argenti-
na i Uruguai)”. 
Conveni de col·laboració relacionat amb el desenvolupa-
ment del projecte “Efecte del canvi climàtic en el nínxol 
tròfic dels predadors terminals mediterranis”.
Conveni de col·laboració relacionat amb el desenvolupa-
ment del projecte “Desenvolupament de la línia de recerca 
de ONE HEALTH”. 
Conveni de col·laboració relacionat amb el desenvolupa-

ment del projecte “Investigació relativa a la biodiversitat de la ciutat 
de Barcelona basada en els ocells com a indicadors”.

 
Fundación Conocimiento y Desarrollo - Conveni de col·labora-
ció en activitats d’interès general FCYD - FBG per promoure la recerca 
en totes aquelles activitats relacionades amb la funció social de l’ense-
nyament superior i, en particular, amb aquells aspectes vinculats a la 
contribució de la Universitat al desenvolupament.
 
Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental 
- Conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general 
entre l’FBG i FUNSEAM, amb l’objectiu de regular la col·laboració entre 
l’FBG i FUNSEAM per promoure aquelles activitats relacionades amb 
la funció social de la transferència de coneixement i la relació universi-
tat-empresa en l’àmbit de la sostenibilitat energètica i ambiental.

IZASA - Conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès 
general per al patrocini dels trenta anys d’activitats dels Centres Cientí-
fico-Tecnològics de la Universitat de Barcelona.

Òmnium Cultural - Conveni de col·laboració empresarial en activi-
tats d’interès general per finançar el projecte SIRECOVI.
 
Societat General d’Aigües de Barcelona, SA - Conveni de col·la-
boració relacionat amb l’economia, la investigació i les polítiques pú-
bliques relacionades amb la prestació del servei públic d’aigua

AJUTS

Volum anual obtingut 

G
estió dels projectes de recerca i transferència   
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6315,81 
114 l’any 2017

43 ajuts obtinguts, tant d’institucions públiques com d’empreses 
i institcions privades.
4,23 milions d’euros.

14,81 l’any 2017
29 l’any 2017 801 l’any 2017

AJUTSMILIONS D’EUROS

Destaquem aquest any 2018 els quatre projectes amb més import: 

1,33 milions d’euros per al projecte “Impuls a la innova-
ció, valorització i transferència” (REINNOVA UB – FBG), 
un ajut del cofinançament provinent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de 
la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

825.704 euros per al projecte “Software Fallo 0”, un pro-
jecte per aconseguir un sistema de programació sense 
errors. La iniciativa està inclosa en la convocatòria Retos 
Colaboración del Ministeri espanyol de Ciència i Innova-
ció i Universitats i està cofinançada pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER). 

 Ajuts públics privats 

438.100 euros per desenvolupar noves teràpies 
que reparin el cor després d’un infart de miocardi. 
L’ajut prové de la primera convocatòria oberta i 
competitiva de recerca biomèdica posada en mar-
xa per la Fundació Bancària ”la Caixa” .

243.494 euros per al projecte TERMOVOLCAN, un 
projecte per impulsar l’exploració dels recursos 
geotèrmics de les Illes Canàries. La iniciativa està 
inclosa en la convocatòria Retos Colaboración del 
Ministeri espanyol de Ciència i Innovació i Uni-
versitats i està cofinançada pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER).



 Ajuts de recerca de la Comissió Europea
18
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20 projectes
 
11,58 milions d’euros
  13 projectes dins el Programa Marc de Recerca, per un   
  import de 9,48 milions d’euros. Entre aquests projectes hi   
  ha cinc ERCs: 
  3 Advanced: el Dr. Melvyn Slater, de la Facultat de  Psicologia; la Dra. Margarita   
  Díaz-Andreu, de la Facultat de Geografia i Història, i la Dra. Rosa Maria Albert,   
  de la Facultat de Geografia i Història, aquesta darrera com a Associate Partner.

  1 Consolidator: la Dra. Anna Alberni, de la Facultat de Filologia.

  1 Starting: el Dr. Joshua Shepherd, de la Facultat de Filosofia. 
   
  7 projectes en el marc d’altres direccions generals, per un   
  import de 2,1 milions d’euros.
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IMPULSANT LA COL·LABORACIÓ 
UNIVERSITAT-SOCIETAT

L’FBG és un instrument neces-
sari per a la nostra universitat, 
sobretot per poder obrir una 
porta i fer que el món industrial 
ens sigui molt més accessible. 
Sense l’FBG hi havia molta rigide-
sa en els processos que la trans-
ferència de l’R+D comporta, i en 
aquest sentit és un element molt 
important. Alguns dels projectes 
en què nosaltres hem participat 
provenen de l’acció de difusió 
que fa la Fundació. I aquest és un 
paper que caldria potenciar”.

Javier Luque
Grup de recerca en Biologia Computacional i Dis-
seny de Fàrmacs, Facultat de Farmàcia i Ciències 
de l’Alimentació
(fragment d’una entrevista de gener del 2018)

“

Im
pulsant la col·laboració universitat-societat  
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SCIENCE + PARTNERS FONS IMPULS A LA INNOVACIÓ
22
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La jornada va girar al voltant de quatre projectes de la Universitat de Barcelona: “New HRI activators for the treatment of type 2 diabetes 
and associated metabolic diseases”, del Dr. Manel Vázquez; “Alzheimer’s disease: new target and compounds’, de la Dra. Carmen Escolano; 
“Pediatric formulation for the treatment of tuberculosis’, del Dr. Josep Maria Suñé; i “Hybri: facing organ rejection and autoimmune 
diseases’, del Dr. Josep Maria Grinyó.

Aquest 2018 ha tingut lloc la quarta edició de la trobada Science + 
Partners, que aplega especialistes del món empresarial i investigadors 
que duen a terme projectes en l’àmbit de la salut. Durant trenta-cinc 
minuts, els investigadors van presentar les seves innovacions i es van 
sotmetre a les preguntes i a les observacions dels inversors.

130.000 euros per potenciar les 
activitats d’innovació i de trans-
ferència dels investigadors de 
la Universitat de Barcelona.

Tercera edició d’aquesta línia d’ajuts propis, que té dues moda-
litats: la modalitat Fons de Valorització, dotada amb un total 
de 100.000 euros i destinada a assolir la prova de concepte d’un 
projecte de recerca, i el programa Mentor in Residence, dotat 
amb un total de 30.000 euros i amb el qual es pretén impulsar 
la creació de noves spin-offs concedint un ajut per contractar un 
mentor i complementar així l’equip emprenedor.

Fons concedits en la convocatòria 2018

Els partners convidats van formar un comitè molt variat d’experts del sector, compost per Isabel Amat, cap global d’Innovació i Gestió del 
Pipeline a Reig Jofre; Clara Campàs, sòcia i cofundadora d’ASABYS Partners; Josep Lluís Falcó, CEO i fundador de Genesis Biomed; Andrés G. 
Fernández, director de Ferrer Advanced Biotherapeutics; Laura Rodríguez, analista d’inversions a Healthequity SCR; Sylvain Sachot, inversor 
associat d’Ysios Capital; i Giacomo de Simone, analista d’inversions de l’àmbit de les ciències de la vida a Caixa Capital Risc. 

“El Science + Partners és una molt 
bona iniciativa de l’FBG, ja que ofe-
reix una primera visió de projectes 
early-stage amb una clara intenció de 
ser transferits per part d’investiga-
dors de primer nivell”. 
Laura Rodríguez, Healthequity SCR.

Im
pulsant la col·laboració universitat-societat  
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 Fons de Valorització 
 
  Dr. Xavier Barril Alonso, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 
  “TET2 Modulation for Myelodysplastic Syndrome (MDS) and Other Diseases”.
  Dr. Josep M. Grinyó, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, campus de Bellvitge.  
  “Dual Costimulatory Targeting in Psoriasis and Autoimmune Disorders”.
  Dr. Mario Montes Usategui, de la Facultat de Física. 
  “Super-Fast and Flexible Digital Confocal Microscope” .
  Dr. Humbert Salvadó Cabré, de la Facultat de Biologia.       

  “Automatització del recompte de  microorganismes filamentosos” .

 Mentor in Residence
 
  Dr. Xavier Barril Alonso, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 
  “TET2 Modulation for Myelodysplastic Syndrome (MDS) and Other Diseases”.
  Dr. Josep M. Grinyó, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, campus de Bellvitge.  
  “Dual Costimulatory Targeting in Psoriasis and Autoimmune Disorders”.
  Dr. Manuel Vázquez Carrera, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 
  “Activadors de l’HRI per l’esteatohepatitis no alcohòlica”.

“Per a una investigadora forma-
da a l’acadèmia com jo, és in-
dispensable rebre opinions de 
professionals que permetran fer 
avançar el nostre projecte cap a 
la valorització”. 
Carmen Escolano, Facultat de Farmàcia i Cièn-
cies de l’Alimentació.



LABORATORI D’INNOVACIÓ SOCIAL

ALTRES ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ

Programa orientat a fomentar la transferència de tecnologia i coneixe-
ment, organitzat conjuntament amb la UAB i la UPC. El programa té 
el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya i el cofinançament del Fons Social Europeu, a través del 
Programa Catalunya Emprèn. 

En aquesta segona edició hi han participat 28 estudiants de màster i de doctorat de tretze nacionalitats diferents, que han rebut 120 
hores de formació en temes relacionats amb la transferència de coneixement i la creació d’empreses, i més de 125 hores de tutoria 
personalitzada. 

Entre les iniciatives sorgides d’aquest programa s’inclouen:

Mitiga Solutions
Sensorial Processing Tech Barcelona
Zymvol Biomodeling
Novameat 
Meetoptics

Aquest 2018 hem iniciat un projecte –el Laboratori d’Innovació Social– 
que neix amb l’objectiu d’innovar en matèria de reptes socials a través de 
la col·laboració de tots els actors implicats en el repte. S’han organitzant 
jornades en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials, en les quals 
s’expliquen al personal investigador de la Universitat de Barcelona les 
característiques i el funcionament del Laboratori d’Innovació Social. 

UB-TECNIO. Jornada per donar a conèixer l’oferta tecnològica dels centres TECNIO en els àmbits d’Alimentació 
i Ciències de la Salut i de Sistemes Industrials.

Activitat per donar a conèixer els instruments CDTI per al finançament d’activitats empresarials d’R+D+i en 
l’àmbit de la Biosalut.

Reunió del Consell d’ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals), organitzada per l’FBG a Barcelona, amb 
representants de dotze associacions internacionals de transferència de tecnologia, entre les quals RedTransfer.

Sessió per donar a conèixer les novetats en els ajuts NEOTEC.

MedTeX, programa d’acceleració cofinançat per ACCIÓ. Una proposta impulsada pel Parc Científic de Barce-
lona, la Fundació Bosch i Gimpera i el Barcelona Institut d’Emprenedoria per a empreses emergents amb un 
projecte innovador dins el sector dels dispositius mèdics i digital health. Durant cinc mesos, un total d’onze 
start-ups reben formació, mentoring i assessorament gratuïts de la mà de 23 mentors i experts en diferents 
àrees estratègiques. Les onze empreses seleccionades en aquesta primera edició del programa han estat: 
ADmit Therapeutics, Cornea Project, CreatSens Health, Kiversal, GlyCardial Diagnostics, MJN Neuroserveis, 
Moirai Biodesign, Onalabs Inno-Hub, Tecnologia Regenerativa QREM, Sens Solutions i USMINA.

Jornada adreçada a investigadors del Campus Mundet per explicar quines són les particularitats de treballar 
per a empreses i institucions des de la Universitat i quin suport ofereix l’FBG en aquest camp.

Sessió per donar a conèixer a investigadors de la Facultat de Filosofia i Geografia i Història com els podem 
ajudar des de l’FBG a fer que la seva recerca tingui un impacte en la societat.
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DE LA CIÈNCIA AL MERCAT

“El Laboratori d’Innovació Social 
permet treballar els reptes socials 
contemporanis alineant els millors 
investigadors de diverses disciplines 
i els actors socials implicats. Amb la 
suma dels diferents àmbits del co-
neixement i les diverses perspecti-
ves que afecten un problema social 
s’aconsegueix un context creatiu i in-
format per generar noves solucions a 
problemes complexos”. 
Francesc Benlliure, Fundació Bosch i Gimpera

https://www.youtube.com/watch?v=SVH7pyu-h_Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SVH7pyu-h_Q&t=1s


Mobile World Congress; 4YFN; BioEUROPE Spring; Alimentaria/Hostelco; 
Forum TurisTIC (B-Travel); Livestock/Foodtech/Hispack; SIL; Sonar+d; 
BioSpain; IOT/HEALTHIO; Smart City.

Atorgat a Ana M. Fernández Planas pel desenvolupament d’eines d’avaluació automàtica de la parla per 
a l’entorn d’aprenentatge virtual Chiara. 

La col·laboració entre el Laboratori de Fonètica de la UB, dirigit per Ana M. Fernández Planas, i l’empresa de Madrid Team 
Training ha permès desenvolupar l’aplicació, anomenada Chiara. Aquesta aplicació permet als usuaris seguir un curs pràctic 
sobre tècniques d’expressió oral de manera completament autònoma i sense la intervenció de cap professor, de manera que 
qualsevol persona amb un telèfon intel·ligent i unes ulleres de realitat virtual pot millorar les seves capacitats per parlar en 
públic. Chiara analitza les presentacions que fa l’usuari durant el curs i avalua automàticament si aquesta persona és o no 
una bona oradora; a més, li dona la informació necessària per millorar la seva expressió en públic.

Atorgat a Ana Inés Fernández Renna pel projecte “La transferència a una empresa multinacional líder en 
desenvolupament tecnològic és possible. Un cas en el sector de l’energia”. 

El projecte és una col·laboració en l’àmbit de les plantes termosolars, que generen energia a partir de radiació solar con-
centrada que es converteix en vapor o en aire calent. El treball conjunt del Grup de Recerca DIOPMA de la Universitat de 
Barcelona i l’empresa Abengoa ha estat clau per construir la primera planta comercial amb tecnologia cilindroparabòlica i 
emmagatzematge amb sals. En el marc del projecte, DIOPMA va desenvolupar una sèrie de metodologies que van ajudar 
a seleccionar els materials i a validar el disseny dels tancs d’emmagatzematge que possibiliten que la planta, construïda a 
Arkansas (Estats Units) el 2012 subministri electricitat de manera estable fins i tot quan no fa sol.26
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FIRES

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

Atorgat a Impetux Optics, una spin-off de la Universitat de Barcelona. 

Impetux és una de les poques empreses del món que es dedica a la fabricació de pinces òptiques, una tecnologia situada en 
la intersecció entre la biologia, la nanociència i la fotònica i per la qual s’ha atorgat el premi Nobel de Física del 2018 a Arthur 
Ashkin. Aquesta innovació, desenvolupada durant anys en el si del Grup de Biofotònica de la Facultat de Física de la UB, fa 
servir la llum per accedir a entorns tan complexos com l’interior d’una cèl·lula, i sense provocar-li cap dany. A més, permet 
manipular els objectes microscòpics per obtenir informació clau, fins ara inaccessible, sobre les interaccions que tenen lloc 
entre ells.

En el decurs de l’acte de lliurament dels premis es va fer un reconeixement als trenta anys de col·laboració 
contínua entre la Universitat i Aigües de Barcelona, a través de la Fundació Bosch i Gimpera, en projectes 
de recerca i transferència de coneixement.

XARXES DE REFERÈNCIA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

L’FBG gestiona sis del total de vuit xarxes de referència de la Generalitat 
de Catalunya. 

 Premi Antoni Caparrós, al millor projecte de transferència  
 de coneixement

 Premi Senén Vilaró, a la millor empresa innovadora
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COMUNICACIÓ

“

Mireia Freixa
Directora del Grup de Recerca en Història de 
l’Art i del Disseny Contemporanis (GRACMON) 
fins al desembre del 2018, actualment professora 
emèrita a la Facultat de Geografia i Història 
(fragment d’una entrevista de desembre del 2018)
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Exemples de tecnologies o de productes que han sortit de la UB i que 
estan sent utilitzats per una empresa o una administració pública. 

Una web per alertar sobre les interaccions 
derivades de combinar fàrmacs cardiovas-
culars amb aliments.

Realitat virtual per augmentar l’empatia amb 
les víctimes.

CASOS D’ÈXIT 

S’ha de ser bona persona abans 
que un gran investigador”.



ENTREVISTES

ESPAI DE TROBADA DE L’FBG

Coneixem:
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Realitzem entrevistes a investigadors de la Universitat de Barcelona amb la 
finalitat de donar visibilitat als seus projectes, de fer-ne difusió i de donar a 
conèixer la importància de la transferència de coneixement cap a la societat.

Trobada de tot el personal de l’FBG amb un investigador de la Universitat 
de Barcelona, amb el doble objectiu que els treballadors de l’FBG cone-
guin millor la feina que estan fent els investigadors mitjançant casos reals 
de projectes que han ajudat a posar en marxa, i que els investigadors posin 
cara a les persones de l’FBG.
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“D’aquí a uns anys és probable 
que Virtual Bodyworks sigui tan 
atractiva com per ser adquirida” 
Albert Zamora, Virtual Bodyworks

“Hi ha menys de deu empreses 
en el món que fabriquin pinces 
òptiques, i nosaltres en som una” 
Mario Montes, cofundador d’Impetux

“Volem dissenyar noves eines 
que incrementin la taxa d’èxit 
d’un nou candidat a fàrmac” 
F. Javier Luque, Facultat de Farmàcia i Ciències   
de l’Alimentació

“Tenim un compost candidat 
que millora el comportament i 
el dèficit cognitiu de dos models 
animals” 
Carmen Escolano, Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació

Isabel Cacho 

Departament d’Estratigrafia, Paleonto-
logia i Geociències Marines, Facultat 
de Ciències de la Terra

“Fins fa poc no teníem tècni-
ques estàndard per veure si un 
aliment contenia virus” 
Rosina Girones, Facultat de Biologia

“S’ha de ser bona persona 
abans que un gran investigador” 

Mireia Freixa, Facultat de Geografia i Història

“Fem etiquetes per al menjar 
que permetin dir què està pas-
sant dins la safata” 
Daniel Prades, Colorsensing

“Hem aconseguit que la gent 
visqui més, però no necessària-
ment que la gent visqui millor” 
Elena Lauroba, Facultat de Dret

Mireia Freixa 

Grup de Recerca en Història de l’Art 
i del Disseny Contemporanis GRAC-
MON, Facultat de Geografia i Història

“La indústria farmacèutica s’ha 
girat cap a la universitat per 
veure què està fent” 
David Ricart, grup de recerca CEREMET

“Amb aquest fàrmac podríem 
tractar el fetge gras i la resis-
tència a la insulina” 
Manuel Vázquez, Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació

“Hi ha la necessitat de trobar 
un tractament específic per a la 
pancreatitis aguda” 
Santiago Vázquez, Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació

José Remesal 

Grup de Recerca CEIPAC, Facultat de 
Geografia i Història
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LA INSTITUCIÓ

Durant els darrers vint anys he tingut 
el plaer de col·laborar amb moltes per-
sones de la Fundació Bosch i Gimpera. 
Accions que sovint són incomprensi-
blement complexes a l’Administració 
són resoltes amb eficiència –i amb un 
somriure– dins l’FBG. Per a mi, el com-
promís i la capacitat d’adaptació del 
seu personal són els dos grans valors 
d’aquesta institució, que m’ha fet endin-
sar-me amb confiança en aspectes tan 
diversos com l’establiment de nous con-
venis amb empreses, la creació d’una 
spin-off, la contractació de personal o 
la sol·licitud de projectes internacionals. 
Ara, com a vicerector d’Emprenedoria, 
Transferència i Innovació, encara apre-
cio més la seva vàlua, i per tant el meu 
compromís personal és contribuir a 
fer-ne una institució útil i vàlida per als 
pròxims 35 anys, confiant en el seu gran 
actiu: la seva gent”.

“

La institució  
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Albert Cirera
Vicerector d’Emprenedoria, Transferència 
i Innovació.



DIRECCIÓ GENERAL 
M. Carme Verdaguer, directora general; Berta Serdà, secretària 

Gabinet Tècnic: Maria Segú, cap. 
Comunicació i Màrqueting: Mariona Ferrer, cap. Equip: Nerea Oñate

GESTIÓ
M. Teresa Plo, gerent.

Administració, Gestió Econòmica i Serveis Generals:  
Sergi Ros, cap d’Administració i Ana Giménez, cap de Gestió econòmi-
ca. Equip: Anna Apellániz, Digna Cárcoba, Emilio Cruz,* Yvonne Mata, 
Arnau Sánchez,* Daniel Pierrá, Sònia Salom, Gemma Sánchez, Eduard 
Savall,** Cristina Serra, Marta Tort i Elisabeth Vico 
Recursos Humans, Seguretat i Salut: Mercè Tejedor, cap.  
Equip: Cristina Martínez,** Pili Morales, Laura Ramos, Mireia Solsona 
i Sandra Tello.
Tecnologies: Àlex Closa, cap. Equip:Andreu Valls
Unitat d’Ajuts Públics i Internacionals: Mònica Cunill, cap. 
Equip: Albert Casas, Pablo García** i Víctor Linares
Projectes Internacionals de Recerca, oficina mixta UB-FBG: 
FBG - Gestió econòmica: Xavier Gutiérrez, cap. 
Equip: Heura Boix, Anna Ferrando, Sheila López, Sandra Martin, Begoña 
Navarrete i Anna Rovira

ON SOM PRESENTS?

QUI SOM?

Joan Elias i Garcia, president 

Joan Corominas Guerín, vicepresident primer

Oriol Escardíbul Ferrà, vicepresident segon fins al 24 d’abril del 2018

Ernest Pons Fanals, vicepresident segon des del 24 d’abril del 2018

Belén Noguera de la Muela, secretària 

Albert Cirera Hernàndez, vocal des del 24 d’abril del 2018

Domènec Espriu Climent, vocal 

Francisco Sánchez Montero, vocal fins al 24 d’abril del 2018

Oriol Escardíbul Ferrà, vocal des del 24 d’abril del 2018

Enric I. Canela Campos, vocal fins al 31 d’octubre del 2018

Àlex Aguilar Vila, vocal 

Carles Vivas Morte, vocal

Josep Mateu Negre, vocal des del 23 de gener del 2018

Josep Batista Trobalón, vocal fins al 24 d’abril del 2018

Antonio Solanas Pérez, vocal des del 18 d’octubre del 2018

F. Xavier Roigé Ventura, vocal

Luis Herrero Borque, vocal fins al 23 de juliol del 2018

José Mª Martínez Delgado, vocal des del 23 de juliol del 2018

Carles Penas Babot, vocal 

Anicet R. Blanch Gisbert, vocal 

Jordi Roig Bonet, vocal 

La Fundació Bosch i Gimpera forma part dels patronats de l’Escola Univer-
sitària d’Hoteleria i Turisme (CETT-UB) i el Parc Científic de Barcelona (PCB). 
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; membres de la comissió de seguiment de 
la Càtedra de Sostenibilitat Energètica, i membres del comitè del Barcelona 
Centre Universitari (BCU). També representem la Universitat de Barcelona 
a l’Enterprise & Innovation Community de la Lliga Europea d’Universitats 
de Recerca (LERU), i formem part dels clústers Beauty Cluster Barcelona, 
Food & Nutrition, Materials Avançats, Railgrup i Salut Mental, i al mes de 
desembre vam entrar al Kid’s Cluster.

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

INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA
Lurdes Jordi, directora 

Recerca per Contracte: Salvador Mena, cap.
Valorització i Llicències: Inma Íñiguez, cap.
Creació d’Empreses: Esther Riambau, cap (fins al 16 de 
febrer) i Jose Conde, cap (a partir del 17 de febrer)
Contractació: Gemma Casamitjana, cap.
Equip de l’àrea d’Innovació i Transferència: Francesc Benlliure, 
Laia Crespo, Isabel Durán, Belén Gámez, Alba Ginés,* Raquel 
Jiménez, Eva Martín, Nil Neira, Gloria Roselló i Dolors Vega 
 
PERSONAL VINCULAT A LES XARXES DE REFERÈN-
CIA 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.
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