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La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), en la seva condi-
ció d’entitat privada amb recolzament públic, vol ser un referent en l’àmbit de la 
recerca, exercint d’interfície entre el sector públic i acadèmic, i el sector privat, 
productiu i empresarial. Els seus camps prioritaris d’acció són: el social, el científic 
i el productiu, per tal d’avançar en la construcció d’un model de país basat en la 
competitivitat en coneixement i talent científic.

En el camp social, desenvolupa accions de comunicació, divulgació i promoció 
de la recerca i la innovació, perquè esdevinguin trets característics de la nostra 
cultura. En el camp científic, contribueix a posar en valor tots els actius de recerca 
disponibles. En el camp productiu, fomenta l’emprenedoria i la vocació innovadora 
en el món empresarial, alhora que col·labora en la creació d’un ecosistema d’in-
novació entre agents públics i privats.

Per tal d’aconseguir aquests reptes, l’FCRi es compromet a treballar sota 
els principis d’actuació següents: eficiència, sent rigorosos en la utilitza-
ció dels recursos disponibles; flexibilitat, externalitzant processos, opera-
cions i projectes; focalització en projectes amb abast, pressupost i calen-
dari d’execució concrets; gestió de l’acompliment, avaluant l’impacte de 
totes les nostres activitats; i integració i cooperació, creant sinergies, evitant 
duplicitats i cobrint els àmbits en els quals no hi hagi cap agent treballant. 

Només amb la implicació i la suma d’esforços serem capaços de convertir el que 
és avui una visió en una realitat.

Antoni Esteve i Cruella
President

Fer del 
coneixement 
i el talent 
científic la 
base socio-
econòmica 
del país
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Divulgar i promocionar la recerca
Reconeixem l’activitat investigadora, les iniciatives de  comunicació i divulgació científica, 
de mecenatge científic i de cooperació públicoprivada en R+I a Catalunya.

Apostem per fórmules originals i properes de transmissió del 
coneixement científic, presencials i en línia, que estimulin futures 
vocacions científiques.

Divulguem la 
recerca com 

a base de la 
nostra cultura

Fomentem les 
vocacions 

científiques a 
les escoles i 

entre els joves

Acompanyem 
els investigadors 

i reconeixem la 
seva carrera

Catalitzem l’esforç en divulgació científica 
de tot el sistema català de recerca.

Volem sistematitzar la presència de la ciència a les aules de Primària, ESO i Batxillerat, 
fomentar el mètode científic, l’experimentació i la capacitat de resoldre problemes.

Donem suport i actualitzem els docents per a la 
introducció del mètode científic a les escoles. Portem els científics a les aules per motivar 

els més joves en la carrera científica.
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Creant l’ecosistema

Camp científic / Camp productiu

Treballem per 
un ecosistema 

d’innovació 
entre agents 

públics i privats

Captem fons de finançament privats per a la re-
cerca i connectem empreses tractores, inversors 
i distribuïdors amb els científics.

Responem a les necessitats tecnològiques de 
les empreses i les posem en contacte amb 
grups de recerca que els poden resoldre.

Identifiquem grups de recerca amb solucions 
tecnològiques i els connectem amb empreses 
que les demanden.

Treballem per incrementar el nombre d’àngels in-
versors  i el volum total de capital dedicat a portar 
a mercat els resultats de la recerca.

Volem augmentar el nombre de fons d’inversió 
(científica) Venture Capital i del capital total ges-
tionat.

Sensibilitzem sobre el retorn social que suposa 
la donació per a la recerca i la ciència, especial-
ment pel que fa a la recerca bàsica.

En col·laboració amb els diferents agents del sis-
tema de recerca, sumem esforços per aconse-
guir recursos per a la recerca i la seva divulgació.

Fer del coneixe-
ment i el talent 

científic la base 
socioeconòmica 
del país

Som la interfície 
entre ciència i 

empresa
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Patronat FCRi
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Els nostres valors El nostre ecosistema

Més de 80.000 
alumnes d’ESO 
i Batxillerat participen cada 

any en activitats divulgatives 
impulsades per l’FCRi.

Eficiència

Flexibilitat

Focalització

Gestió de 
l’acompliment

Integració - 
cooperació

Des de 1986, 
treballem per un model de país 

basat en la competitivitat en 

coneixement 
i talent científic.

Prop de 25.000 investigadors 
a Catalunya i més de 600.000 

empreses són la nostra raó de ser.

250.000 
persones assisteixen 

anualment a les nostres activitats de 
divulgació científica a Catalunya.


