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I Jornada 
mecenatge I 
recerca  
InversIó I captacIó de fons 
prIvats en l’àmbIt de la recerca

Jornada introductòria a la captació de fons público-privats per activitats de recerca. Es planteja 
com un punt de partida per a les actuacions de l’àrea de captació de fons público-privats de 
la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca i un primer pas envers la creació de 
lobby.

Objectiu: aconseguir visibilitat i posicionament, obtenint coneixement sobre el mercat 
potencial al qual aniran adreçats els  serveis que es volen oferir des de la  nova àrea  per tal  
d’ajudar a perfilar-ne l’oferta. En aquest sentit podria ser un moment idoni per a anunciar 
públicament les línies d’actuació de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca en 
aquest àmbit per al 2012: posada en marxa d’una àrea d’incentivació i suport  a la  captació de 
fons privats per a la recerca que inclouria entre d’altres instruments  una oficina de vigilància 
d’entorn.

Organització i finançament

Organització:  La Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca. També s’ha pensat 
a comptar amb el suport  d’algun centre com ara ESADE, una entitat que ja està explorant 
aquest camp des d’una vessant complementària. Des del seu Institut de Governança i Direcció 
Pública treballen línies de recerca sobre cooperació público-privada i han desenvolupat el 
programa Partners que ofereix coneixement i capacitació directiva al sector públic i a les 
empreses privades, en un context cooperador per al desenvolupament econòmic i social.

Finançament: per al patrocini de la jornada es podria comptar amb una o més empreses 
que donin suport a aquesta iniciativa. Una primera opció són els membres del Patronat, 
però també es pot buscar la col·laboració d’empreses amb serveis d’utilitat tant en l’àmbit 
empresarial com en el de la recerca, com ara Sugrañes, agència de patents catalana  o 
Cuatrecasas, que ofereix serveix jurídics o fiscals.
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DATA

setembre de 2012.

LLOC DE REALITZACIÓ

preferentment se sol·licitarà  la  
cessió d’espais per a  la celebració 

de la jornada a les entitats 
convidades.  En cas  que finalment 

s’opti pel lloguer de sala es proposen 
auditoris de dimensió mitjana  com 
ara la pedrera de caixa catalunya 

o el World trade center barcelona. 

PRESSUPOST

- €

taula 1. tendèncIes InternacIonals en captacIó 
de fons prIvats per a la recerca
conèixer alguns models de captació de fons privats per a la 
recerca utilitzats a altres països.

taula 2.  Mecenatge, patrocInI I partenarIat 
públIco-prIvat: estat de la qüestIó a espanya 
comprendre el marc conceptual, jurídic i contractual per a 
la inversió de fons privats en recerca.
analitzar la pervivència dels models tradicionals i valorar 
els nous models emergents

taula 3. Models de col·laboracIó recerca I 
eMpresa a catalunya
estudiar diferents instruments de col·laboració entre 
institucions públiques i organitzacions empresarials, 
valorant  l’ampli ventall de possibilitats de col·laboració 
recerca-empresa

taula 4. experIèncIes en Mecenatge I partenarIat 
públIco-prIvat en recerca
Identificar quins són els elements clau que fan atractiva 
la inversió en projectes i equipaments de recerca a partir 
d’experiències d’èxit.

taula 5. per què  apostar per la recerca?
detectar els principals condicionants per a  la inversió 
en projectes i equipaments de recerca des d’una visió  
empresarial.

obJectIu - es pretén analitzar amb representants de diferents parts afectades, 
els reptes i les tendències actuals en relació a la inversió  i captació de fons 
privats en l’àmbit de la recerca i mitjançant el diàleg i la reflexió al voltant  de 
diferents taules  temàtiques.

context - en el context socioeconòmic actual, i d’acord amb els seus objectius com entitat,  l’fcrI endega aquesta iniciativa 
adreçada a implicar les empreses del nostre país en l’àmbit de la recerca, per tal d’assolir objectius comuns que reverteixin en 
benefici tant del país com de les pròpies empreses.

resultats - el tancament de la jornada ha de donar pas a un conjunt de 
conclusions i recomanacions que facilitin  una proposta de futures actuacions.
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9:30 – 10:00 Acreditacions i benvinguda

10 :00  – 10: 45 Inauguració

• Hble. Sr. Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement

• Carmen Vela, secretària d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació

• Dr. Antoni Esteve, president d’Esteve

• Possible entitat patrocinadora

10:45 – 11:45 Tendències internacionals  en captació de fons privats per a la recerca

• Joaquin Mollinedo, president del Grup d’Avaluació dels Consorcis Públic Privats de la CE  i director general de 
Relacions Institucionals d’ACCIONA S.A.

• Bénédicte Menanteau,  directora d’Admical, Carrefour du Mecenat d’Enterprises (França)

• Mark Romoff, president i CEO del Canadian Council for Public-Private Partnerships  

• Gren Folwell, HM Treasury,  Local parternships (UK)

11:45 – 12:15 Pausa-cafè 

12:15 – 13:15 Taula rodona: Mecenatge, patrocini i partenariat público-privat: estat de la qüestió a Espanya

• Miquel Roca,  president Fundació Abertis ?

• Pere Clotas , exdirector Agència Patrocini  i Mecenatge. Director General de Gestora de Patrocini i Comunicació?

• Alberto Moya, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira o Miguel Cruz Amorós, Confederación  Española de Fundaciones

• Tamyko Ysa Figueras, coordinadora del Grup de Recerca en Lideratge i Innovació a la Gestió Pública de l’Institut 
de Governança i Direcció Pública d’ESADE

13:15 – 14:45 Refrigeri

programa
matÍ
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14:45 – 15:45 Taula rodona: Models de col·laboració recerca i empresa a Catalunya

• Montserrat Vendrell, directora general de Biocat ?

• Fernando Albericio – IRB-PCB

• Xavier Ferràs - Xarxa TECNIO ?

• Francisco Longo, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE  o Albert Serra Direc-
tor del  Programa Partners- ESADE

• Juan Antonio Tébar, responsable del Departament de Programa Marc d’R+D de la UE 

• Empar Escoin Carceller, responsable del Programa UPC21 

15:45 – 16:45 Taula rodona: Experiències en mecenatge i partenariat público-privat en recerca

• Luis Serrano, director CRG o Josep Baselga (Fundació VHIO)

• Projecte Humafarma (PCB) i  Joan Ballesteros, president / director científic de Vivia Biotech (empresa 
coordinadora del projecte) 

• Projecte MareIncognito: Santiago Anguera, director regional Catalunya, Aragó i Balears d’IBM / Mateo 
Valero, director del Barcelona Supercomputing Center (BSC)

• HIVACAT (IrsiCaixa, Hospital Clínic, Esteve, “la Caixa”, Departament de Salut  i Departament d’Economia 
I Coneixement): Bonaventura Clotet  o Josep Maria Gatell, codirectors 

• Projecte LIMIT (TELSTAR – UPC): Jaume Castellà, CD6-UPC i Miguel Galán, director d’R+D+I de Telstar

16:45 – 17:45 Taula Rodona: Per què apostar per la recerca?

• Ezra Suleiman, president del Scientific Board d’ AXA Research Fund

• Ramon Aymerich, director Secció d’Economia  de La Vanguardia o  José Orihuel, director d’Expansión 
Catalunya o Leandro Lamor, delegat d’EFE a Catalunya

• Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de la Fundació La Caixa

• Pere Mir,  Fundació privada CELLEX 

• Francisco González Rodríguez,  president Fundació BBVA  o  Josep Maria Pujol, president de Ficosa

• Representant Fundació Telefònica

17:45 – 18:00 Cloenda: per determinar

tarda
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