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Vocacions / divulgació / 
comunicació científica
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L’FCRi fomenta la vocació i acompanya l’investigador en la seva 
carrera. Fomenta les vocacions científiques a les escoles. Ajuda 
l’investigador a decidir en les fases fonamentals de la carrera: doctorar-
se, escollir grup de recerca, cursar postdoctorats, cercar tenure... 
Li assisteix per captar talent quan ja disposa d’un grup de recerca. 
Fomenta el seu networking i reconeix la seva tasca quan arriba al cim 
de la seva carrera.
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Sistematitzar la presència de la ciència a les escoles.

Línia Científics a les escoles Línia Directors d’escola Línia Mestres i professors

Programa Ciència i Aula

Objectius

Accions

Setmanalment 20 activitats a 20 
escoles de Catalunya executades 
per científics i adreçades a alum-
nes de secundària.

Contactes amb els agents 
involucrats (Departament 
d’Ensenyament, associacions 
científiques, pedagogs, etc.).

Organització d’un programa de 
conferències (gener - novem-
bre de 2013).

Jornades de debat. Estudi de 
referents i bones pràctiques

Desenvolupament de  semi-
naris d’actualització (gener - 
novembre de 2013).

Difusió dels resultats. 
Organització i promoció d’un 
concurs sobre vídeos científics 
realitzats per alumnes.

L’FCRi vol impactar en el foment de vocacions científiques actuant en primer lloc en el marc de l’ensenyament a les escoles.

Implementarem un programa sistemàtic d’execució d’activitats a escoles. L’estratègia per maximitzar l’impacte, tot limitant els 
recursos econòmics necessaris, serà la coordinació de científics del sistema català de ciència que portaran a terme xerrades, 
experiments, tallers, concursos, etc., a les escoles per tal de motivar els més joves.

Els científics utilitzaran material propi (vídeos, presentacions, etc.), o bé desenvolupat pels mateixos alumnes i professors (p. e. 
vídeos Xperimenta), preexistent a l’FCRi (p. e. portal Recerca en Acció) o disponible a través d’altres fonts.

En paral·lel amb les accions a escoles, crearem un espai de trobada per a directors d’escola, educadors, científics i pedagogs 
per avaluar, en col·laboració amb l’FCRi, les accions del programa i proposar noves activitats.

1 1 1

2
2

3 3
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Dia de la Ciència les Escoles

Impactar en el foment de 
vocacions científiques.

En el marc de la Setmana de la Ciència es portarà a 
terme una intensificació puntual de les sessions a es-
coles amb 100 científics simultàniament realitzant 100 

activitats a 100 escoles el mateix dia.

Impulsar el coneixement de la ciència i les vocacions 
científiques entre els estudiants de 4t d’ESO i de bat-
xillerat. Posicionar la figura de l’investigador com una 

persona accessible i un referent sociolaboral de futur.

1

2

Públic objectiu
Alumnes de primària/secundària.
Professors de primària i secundària. 
Directors d’escoles.

Participants
45 professors / xerrada – seminari.
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Ciència Oberta

L’FCRi vol que el cicle de Ciència 
Oberta formi part de les agendes 
culturals dels ajuntaments.

Agenda cultural local
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Objectius

Aconseguir que la ciència 
ocupi un espai propi en el 
temps lliure de les famílies 
i el públic jove.

Cicle regular d’actes de divulgació científica, amb participació de centres 
de recerca i altres institucions habituals de la Setmana de la Ciència 
(museus, grans instal·lacions, universitats, etc.). Les activitats es duran a 
terme als mateixos laboratoris dels centres. Programa continu d’activitats 
obertes i regulars durant tot l’any que perllonga la filosofia de la Setmana 
de la ciència tota la temporada i en el qual l’FCRi té un paper coordinador, 
facilitador i divulgador.

Amplificar l’efecte divulgador entre la societat 
i generar vocacions científiques entre el jovent 
durant tot l’any. Aconseguir que la ciència 
ocupi de forma permanent un espai del lleure 
social.

Accions
Realització d’un programa sostingut 
d’actes de divulgació científica (con-

ferències, tallers i jornades de portes obertes) 
per part de les entitats implicades en la Setmana 
de la Ciència tradicional, molt especialment els 
centres de recerca.

Col·laboracions amb ajuntaments per 
incloure el cicle Ciència Oberta en les 

seves agendes culturals i, fins i tot, planificar acti-
vitats conjuntes als diferents municipis.

Coordinació d’un programa comú i pla 
de comunicació, difusió i imatge per part 
de l’FCRi.

1

2

3

Els cicles d’actes de divulgació 
científica estenen la filosofia de la 
Setmana de la Ciència a tot l’any, 
amplificant el ressò social de la 
ciència i la implicació en aquest 
àmbit de nous agents amb notable 
experiència divulgadora.

L’FCRi vol aconseguir que la ciència 
ocupi un espai propi en el temps 
lliure de les famílies i el públic jove 
per tal de posicionar-la com un 
referent de futur atractiu i socialment 
interessant.

Ciència tot l’any

Referent social

Públic objectiu
Estudiants de primària, secundària, 
batxillerat i universitat. Públic general.

Participants
6.000 persones / any.
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Oferir a la societat, especialment al jovent, 
fórmules originals i properes de transmis-
sió del coneixement científic que estimulin 
futures vocacions científiques. Alhora, 
catalitzar l’esforç en divulgació científica de 
tot el sistema català de recerca.

Setmana de la Ciència

Les empreses i entitats 
privades s’impliquen 
actualment en l’esforç de 
divulgació científica de l’SC.

Objectius

Accions
Concentració de més de 350 actes de 
divulgació científica en una setmana 
del mes de novembre: conferències, 

cursos i tallers, jornades de portes obertes, 
exposicions, cinema, debats, etc.

La Setmana de la Ciència es planteja com una intensificació de Ciència Oberta. La concentració temporal provoca més impacte 
mediàtic. Programa col·lectiu d’activitats amb més de 350 actes de divulgació del coneixement científic arreu Catalunya. 
Organitzada per l’FCRi, implica prop de 150 entitats del sistema de recerca: universitats, centres de recerca, museus, 
associacions, empreses.

1
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Públic objectiu
Estudiants de Primària, Secundària, 
Batxillerat i Universitat. Públic general 
(especialment el familiar).

Participants
150.000 persones.

L’SC es beneficia de l’experiència de 17 edicions apropant la ciència a tots els 
públics, especialment els joves i els infants mitjançant un programa de qualitat, 
destinat a despertar les vocacions científiques.

Les empreses i entitats privades, 
principalment els patrons de l’FCRi, 
s’impliquen actualment en l’esforç 
de divulgació científica de l’SC. 
L’edició de 2012 va comptar amb la 
col·laboració d’Obra Social “la Caixa”, 
Gas Natural Fenosa i Esteve.

Patrocini privat
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Donar a conèixer entre el talent jove visions 
pràctiques de la carrera científica en les se-
ves fases decisives, que els  siguin útils en el 
seu desenvolupament professional: realització 
del doctorat; com escollir grup de recerca; 
estades a l’estranger; què, on, com i quan 
publicar; i aspectes de l’etapa postdoctoral. 
Acompanyament a joves que destaquin des 
de l’escola per guiar els seus passos cap a la 
recerca.

Mentoring carrera científica

Objectius

Accions
Organització i coordinació d’un programa 
periòdic de trobades entre científics sè-
niors / júniors i universitaris / doctorands. 
Lloc de realització a l’FCRi.

Realització i aplicació d’un pla de comuni-
cació i difusió.

A mesura que la carrera del futur científic avança, l’FCRi el recolza mitjançant un programa d’acompanyament de joves científics 
per part de científics sèniors en un format proper, que permetrà conèixer tots els detalls pràctics de la vida de l’investigador i 
les decisions importants en la carrera científica.

1

2
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Compartir experiències 
de primera mà mitjançant 
el contacte directe amb 
investigadors.

Públic objectiu
Estudiants universitaris i doctorands / 
Alumnes de 4t d’ESO i batxillerat amb 
potencial científic.

Participants
•  40 participants i 3 científics / xerrada.
•  Plenàries alumnes d’ESO i batxillerat.

Compartir experiències de primera mà mitjançant el contacte directe amb 
investigadors pot ser un element facilitador de la carrera científica.

L’FCRi seguirà individualitzadament 
l’evolució dels estudiants 
mentoritzats.

De primera mà

Seguiment actiu
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Doctorat.CAT
Promocionar Catalunya 
com a destí del millors 
estudiants de doctorat.
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Objectius

Públic objectiu
Aspirants a cursar el doctorat.

Quan l’investigador ja ha avançat en la seva carrera i té un grup de recerca 
jove, requereix bons col·laboradors, la clau de la productivitat. L’FCRi el recolza 
mitjançant un pla de captació de talent, estudiants de doctorat i postdoctorats 
per a la realització de doctorats i postdoctorats per part d’estudiants procedents 
de fora del nostre país.

El Pla Doctorat.CAT té un doble objectiu: 
promocionar Catalunya com a destinació pre-
ferent a Europa per cursar doctorats, i establir 
criteris d’avaluació dels candidats que puguin 
portar a terme la seva recerca a centres de 
recerca i universitats, i a les diferents entitats 
del sistema català de recerca a l’hora de cap-
tar talent científic internacional.

Accions
Promocions mensuals mitjançant les 
xarxes socials.

Reunió i redirecció de candidats cap a 
grups de recerca.

1

2

La utilització de les xarxes socials 
com a eina d’atracció de talent 
científic obre noves possibilitats en 
l’àmbit de l’avaluació i la promoció.

L’FCRi pot contribuir a captar 
estudiants d’alt nivell estrangers 
que aspiren a cursar doctorats a 
Catalunya.

Xarxes socials

Sistema d’avaluació
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Objectius Accions
Reconèixer, reflectir i difondre, sota uns 
mateixos guardons, les diverses facetes tant 
de l’activitat investigadora com de les iniciati-
ves de comunicació i divulgació científica, de 
mecenatge científic i de cooperació pública i 
privada en projectes d’R+I a Catalunya.

Realització i publicació de les bases.

Convocatòria i difusió dels premis.

Gestió de la presentació de candidatures.

Convocatòria i gestió del jurat.

Organització de l’acte de lliurament.

Comunicació i premsa dels guardons.

1

2

3

4

5

6

Públic objectiu
Investigadors sèniors i júniors, mecenes, 
empreses, centres de recerca, comunicadors / 
divulgadors científics.

El lliurament dels Premis Nacionals 
de Recerca, presidit pel president 
de la Generalitat, reuneix les 
principals personalitats del sistema 
de recerca català i va reunir més de 
700 assistents en la seva primera 
edició.

Quan l’investigador ha arribat al punt culminant de la seva carrera, l’FCRi contribueix al reconeixement de la seva feina. Els 
Premis Nacionals de Recerca són convocats per l’FCRi i el Govern per fomentar el reconeixement social de la ciència i divulgar 
entre la societat catalana l’activitat científica dels investigadors/ores, mecenes, empresaris i comunicadors vinculats al nostre 
país.

Premis Nacionals de Recerca

Acte de prestigi
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Participants
Candidats presentats (a les dues categories obertes, edició 2012):

Reuneix les principals 
personalitats del sistema 
de recerca català.

Els guardons disposen d’una imatge 
pròpia basada en el logotip de l’FCRi, 
aspecte  que augmenta la visibilitat 
de la Fundació en un acte de prestigi 
dins el sistema.

36
candidats al Premi 
Nacional de Recerca 
al Talent Jove.

720
assistents a l’acte 
de lliurament (edició 
2011).

40
candidatures al 
Premis Nacional de 
Recerca.

Visibilitat pròpia
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Gestionar la delegació de l’Academia 
Europaea a Barcelona, establint-hi un marc 
estable de col·laboració, per tal d’oferir a 
Catalunya un programa conjunt d’esde-
veniments de divulgació científica d’abast 
europeu.

Academia Europaea, 
the Academy of Europe

Objectius

Accions

Gestió de la delegació amb personal 
FCRi.

Organització d’un programa d’activi-
tats periòdic.

Organització d’esdeveniments de 
divulgació científica d’abast europeu 
(workshops, trobades internacionals, 
teleconferències, etc.).  

Establiment a Barcelona,  d’una seu de l’Academia Europaea, the Academy of Europe, una organització d’àmbit europeu 
formada per més de 2.000 membres de diferents disciplines científiques i tecnològiques (ciències de la vida i de la salut, 
ciències experimentals, matemàtiques, tecnologia, ciències socials i humanitats, dret, economia, etc.). 

1

2

3
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Oferir a Catalunya 
un programa conjunt 
d’esdeveniments de 
divulgació científica d’abast 
europeu.

Públic objectiu
Investigadors, divulgadors científics, 
educadors, mitjans de comunicació.

Participants
•  80 persones / activitat setmanal.
•  2.000 persones / 6 esdeveniments 
anuals.
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E-news Fundació 
Recerca Actualitat

El valor de l’exemple és 
fonamental per fomentar 
l’emprenedoria científica.

Eina per trametre, de forma directa mitjançant 
casos pràctics reals, els dos missatges fonamentals 
de l’FCRi: la importància de la carrera científica i la 
necessitat de la transferència de tecnologia entre 
recerca pública i indústria. Butlletí mensual en línia 
de l’FCRi que promociona i difon temes d’interès 
científic i de l’àmbit de la relació empresa-ciència. 

A cada número, desenvolupa de forma breu però 
rigorosa un o dos temes principals relacionats 
amb una temàtica específica. Es planteja com un 
instrument de promoció que dóna difusió a grans 
esdeveniments organitzats per l’FCRi i inclou 
vincles a les activitats en actiu de la Fundació.
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Aportar informació útil al sistema de recerca 
sobre temes d’actualitat científica i posicionar 
els valors i la missió de l’FCRi.

Accions
Producció i enviament de 12 butlletins/
any Fundació Recerca Actualitat de 

periodicitat mensual.

1

El butlletí Fundació Recerca 
Actualitat de l’FCRi arriba tant als 
investigadors com als principals 
responsables del sistema català de 
recerca i innovació.

El valor de l’exemple és fonamental per fomentar 
l’emprenedoria científica, un dels temes que 
desenvoluparà el butlletí Fundació Recerca Actualitat.

Prescriptors del 
sistema de recerca

Invertir en ciènciaObjectius

Públic objectiu
Investigadors, directors de centres de 
recerca, centres tecnològics, parcs de 
recerca i grans infraestructures, autoritats 
universitàries, autoritats de recerca de la 
Generalitat, patrons FCRi, responsables 
de transferència de tecnologia, gestors 
de projectes de recerca, prescriptors del 
sistema de recerca, empreses intensives 
en R+D.

Participants
5.000 receptors / número.
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Assessorament  tecnològic 
per a parlamentaris i societat 
civil (CAPCIT, EPTA, PACITA)

Els parlamentaris, dissenyadors de les futures polítiques de recerca, són també un públic receptor de la importància 
del foment de la carrera científica i de la transferència de coneixement entre recerca i empresa, idees clau de l’FCRi. 
Amb aquest objecte, la Fundació porta a terme tres accions encaminades a l’assessorament científic al Parlament de 
Catalunya i a altres organitzacions europees.

Accions
Realització en el marc del CAPCIT d’un 
total de 10 accions el 2013: publicació 

de 6 informes sobre temes científics d’actualitat i 
l’organització de 6 trobades amb parlamentaris.

1

L’FCRi assessora els parlamentaris 
catalans per millorar el seu 
coneixement científic i tècnic i la seva 
futura aplicació en iniciatives legals.

Ciència i Parlament

1 Consell Assessor del Parlament sobre 
Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

L’FCRI forma part del Consell Assessor del Parlament sobre Cièn-
cia i Tecnologia (CAPCIT), que és l’encarregat de coordinar tota la 
informació i l’assessorament en matèria científica i tecnològica que 
necessita el Parlament de Catalunya. 

D’aquesta manera, la Fundació contribueix a millorar el coneixement 
científic i tècnic que té el Parlament perquè pugui ser útil per a les 
diferents tasques parlamentàries. Es tracta d’un òrgan mixt, amb 
presència de diputats i de membres en representació d’entitats rela-
cionades amb la ciència i la tecnologia. 

www.parlament.cat/web/composicio/capcit
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La revista VolTA, del projecte 
europeu PACITA, es publica en 
paper i electrònicament dues 
vegades l’any.

Altaveu europeu

2 3European Parliamentary Technology 
Assessment (EPTA)

Projecte europeu PACITA

Com a membre del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT)  l’FCRi participa regularment en les diferents 
sessions de treball de la xarxa European Parliamentary Technology 
Assessment (EPTA). La xarxa, de la qual en forma part l’FCRi des de 
2005, integra les entitats que assessoren en ciència i tecnologia als 
parlaments dels seus països. 

www.eptanetwork.org/

L’FCRi participa, juntament amb 15 socis de 14 estats europeus, 
en el projecte anomenat Parliaments and Civil Society in Technology 
Assessment (PACITA), finançat per la Unió Europea sota el 7è Pro-
grama Marc. Pacita (www.pacitaproject.eu) és un projecte de 4 anys 
de durada que pretén impulsar l’avaluació de l’impacte en la socie-
tat dels avenços científics per assessorar els parlaments  (en anglès 
Parliamentary Technology Assessment  o PTA). 

La publicació portaveu del projecte, produïda per l’FCRi , s’anome-
na ‘VolTA’. 

www.eptanetwork.org/
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Private -public  
partnership (p3)

24



L’FCRi treballa per construir un ecosistema adient a la relació entre 
recerca pública i indústria. Una activitat que implica incidir a àmbits 
com el finançament de la ciència bàsica mitjançant endowments i 
fons d’inversió, el contacte investigador – empresa i investigador - 
inversor, la filantropia i el mecenatge, o el paper dels business angels 
i el venture capital.
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Produir i distribuir entre els prescriptors del sistema de recerca (administració política, 
universitats i centres de recerca) i el personal investigador dues eines útils que puguin 
afavorir un major coneixement dels àmbits del finançament imaginatiu de les activitats 
d’R+D i la transferència de tecnologia.

Estudi/pilot models 
d’Endowments i Fons 
d’Inversió en projectes 
de base científica

Objectius

Accions

Producció i publicació d’un estudi 
sobre Endowments.

Transmissió dels estudis a les 
autoritats polítiques en recerca, 
autoritats acadèmiques i direcci-
ons de centres.Producció i publicació d’un estudi 

sobre Fons VC científics.
Possible pilot en l’àrea d’endow-
ment i fons d’inversió en projectes 
de base científica.

Producció i publicació de dos estudis comparatius per part d’un equip extern 
d’especialistes  dedicats als endowments, com a mecanismes de finançament de la 
recerca, i a models per l’establiment de fons d’inversió dedicats a projectes de base 
científica, com a instrument per al finançament llavor d’empreses sorgides d’universitats 
i centres de recerca. 

1
3

2

4

Impactar en el foment de 
vocacions científiques.

Públic objectiu
Prescriptors politics de la recerca, 
autoritats acadèmiques i de centres de 
recerca.
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3

Augmentar el nombre d’accions i el capital 
total dedicat al mecenatge i la filantropia cientí-
fica a Catalunya.

Programa FCRi de filantropia 
i mecenatge científics

Objectius

Accions
Programa regular de visites a possibles 
filantrops i mecenes.

Organització d’unes jornades sobre 
filantropia i mecenatge, amb presència de 
filantrops/mecenes consolidats i de possi-
bles interessats a ser-ho.

Des de l’FCRi volem contribuir a augmentar el nombre de filantrops/mecenes i el total de recursos inversors econòmics 
mobilitzats per ciència bàsica. Una ciència bàsica de qualitat és la base indispensable sobre la qual es construirà la ciència 
aplicada amb possibilitat de transferència al mercat. Construirem un equip especialitzat a trobar filantrops per a les activitats 
de recerca, donant-los  suport per a les seves aportacions i difondrem bones pràctiques.

1

2

Inici d’activitats per a la captació de fons 
per a ICREA, FCRi i projectes específics.
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Establir un contacte regular i sistemàtic entre 
indústria i ciència que augmenti el nombre de 
projectes de transferència de coneixement 
entre recerca pública i empresa.

Programa de jornades 
sectorials FCRi

Objectius

Accions
Organització de visites d’empresaris a 
universitats i centres de recerca.

Organització de visites de científics a em-
preses.

Acompanyament de l’inici de les potencials 
col·laboracions sorgides.

Elaboració d’un informe anual sobre el 
cicle.

Cicle de visites d’industrials a grups de recerca de les universitats i centres de recerca  i de científics a les instal·lacions 
d’empreses catalanes. Visites periòdiques amb set temàtiques rotatòries: energia, automoció, agroalimentari, medi ambient, 
salut, TIC i materials. La temàtica es repeteix cada set setmanes. Es tracta de visites creuades per detectar la possibilitat 
de transferència de coneixement recerca-indústria.

1

2

3

4

Públic objectiu
Empresaris dels sectors de l’energia, 
automoció, agroalimentari, medi ambient, 
salut, TIC i materials. Científics de centres 
de recerca iCERCA i universitats.

Participants 
Aproximadament 10 caps de grup de 
recerca i 1 empresa per cada visita.
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L’objectiu d’aquest programa és augmentar el 
nombre d’àngels inversors  i el volum total de 
capital dedicat a portar a mercat els resultats 
de la recerca a Catalunya.

Programa FCRi Catalunya 
Business Angels1

Objectius Accions
Localització de persones amb possibilitats 
de convertir-se  en àngels inversors.

Identificació d’àngels inversors amb experi-
ència a Catalunya  i estranger.

Organització de reunions quinzenals entre 
àngels inversors amb experiència, nous 
àngels inversors i persones amb potencial 

de convertir-se en àngels inversors. Intercanvi d’ex-
periències d’èxit i de fracàs. Aprenentatge d’aspec-
tes operatius. 

Reunions Àngels inversors-Venture Capital 
amb l’objectiu que els fons VC, necessaris 
per al creixement de les empreses creades 

pels àngels inversors, es coordinin amb aquests.

Hi ha consens en el fet que les etapes inicials de l’empresa de base científica són 
les de més risc i  on es fa difícil trobar inversors institucionals. Els Business Angels 
(àngels inversors) són sovint la millor opció per finançar la primera fase d’un projecte 
empresarial d’origen científic.

Reunirem persones amb interès i capacitat per ser àngels inversors  amb un petit 
nombre d’àngels inversors amb experiència demostrada a Catalunya o a l’estranger 
per compartir experiències pràctiques.
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Públic objectiu
Business angels. Puntualment fons 
d’inversió Venture Capital com a 
col·laboradors dels àngels inversors.

Participants 
Entre 10 i 20 àngels inversors / reunió.

1 Entenem per Business Angels, en el context d’aquest document, els petits inversors que recolzen financerament un projecte empresa-
rial d’alt risc, sorgit del món de la recerca, i ho fan en la seva fase més inicial (inversió llavor). A més aquests inversors solen tenir experiència en el 
sector i s’involucren en l’empresa per ajudar-la a créixer fins a l’entrada de gestors professionals.
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Augmentar el nombre de fons d’inversió (cientí-
fica) Venture Capital i del capital total gestionat. 
Contribuir a formar gestors, per intercanvi de 
bones pràctiques, com a via per augmentar la 
rendibilitat futura d’aquests fons i contribuir a 
solidificar-hi una base d’inversors.

Programa FCRi Catalunya 
Scientific Venture Capital 

Objectius

Accions
Localització dels principals fons Venture 
Capital i d’inversors en aquests fons.

Organització de reunions de contacte entre 
gestors de Venture Capital amb experièn-
cia i interessats an entrar en aquest sector.

Seguiment de l’impacte de les accions 
FCRi en el nombre de fons existents i del 
capital total invertit.

Els fons d’inversió tipus Venture Capital són els finançadors naturals del creixement d’empreses de base científica. Aquests 
inverteixen en empreses sovint després que un o més àngels inversors hagin contribuït a definir el model de negoci i quan 
el potencial de creixement és evident però manca capital. 

El programa FCRi Catalunya Scientific Venture Capital el conformen jornades en les quals reunirem inversors i gestors de 
Venture Capital.
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Públic objectiu
Gestors de fons d’inversió en innovació. 
Inversors en aquests fons. Futurs gestors 
de Venture Capital.

Participants 
Persones de l’àmbit financer, gestors de 
fons Venture Capital, experts en fiscalitat 
d’R+D i fons VC i possibles entitats 
inversores en fons VC.
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Habilitar els tecnòlegs i científics del sistema 
català de ciència per identificar oportunitats i 
elaborar plans de negoci que resultin atractius 
per als finançadors.

Programa FCRi 
Científics-Inversors

Objectius Accions
Identificació de projectes de base cientí-
fica que han obtingut finançament, a Cata-
lunya i a l’estranger.

Localització de les principals entitats 
finançadores involucrades (Venture Capital, 
àngels inversors, entitats bancàries, etc).

Selecció d’un cas d’inversió en empresa 
tecnològica/científica setmanalment. 
Organització de reunions setmanals entre 

els finançadors involucrats i la comunitat científica 
de l’àmbit rellevant per al cas per tal d’estudiar 
les línies generals  que fan un projecte atractiu en 
aquest sector. 

Estimació de l’impacte del programa en 
termes de nombre de projectes finançats.

Els inversors del sector Venture Capital insisteixen en la necessitat d’augmentar el 
nombre de propostes de projectes empresarials de qualitat provinents del sector 
científic/tecnològic. Malgrat la petita dimensió del sector Venture Capital en comparació 
amb altres països, aquest es troba en dificultats per poder invertir el capital que 
gestiona en no trobar suficients projectes de qualitat.

En aquestes jornades, l’FCRi coordinarà l’exposició pràctica de casos de finançament 
per part de gestors de Venture Capital i àngels inversors davant científics catalans.
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Públic objectiu
Científics/tecnòlegs sense experiència 
empresarial prèvia.

Participants 
En cada sessió almenys 1 inversor 
en una empresa de base científica/
tecnològica i 40 científics/tecnòlegs d’un 
àmbit relacionat. 
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Escaneja aquest codi QR amb el 
telefon mòvil i accedeix al lloc web 
de la FCRi.

Pg. Lluís Companys, 23 
08010 Barcelona 
info@fundaciorecerca.cat 
Tel. 93 268 77 00

info@fundaciorecerca.cat 
www.fundaciorecerca.cat


