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L’any 2011 ha suposat per a la 
Fundació Parc de Recerca UAB 
la posada en marxa del segon 

Pla Estratègic 2011-2014. En aquest 
Pla es defineixen algunes noves línies 
d’actuació destacables com poden ser 
l’atenció específica a la transferència 
de coneixements en Ciències Socials 
i Humanitats, o la creació d’una unitat 
específica per impulsar d’una manera 
proactiva la recerca col·laborativa en-
tre els grups d’investigació de les ins-
titucions membres del Parc i empre-
ses i institucions externes. En aquest 
sentit s’ha treballat en anar definint 
un veritable “ecosistema d’innovació” 
del Parc de Recerca UAB, incremen-
tant de manera molt significativa les 
relacions, interaccions i coneixements 
mutus entre investigadors de les ins-
titucions membres del Parc i empre-
ses i altres institucions. Un important 
repte que s’ha començat a abordar 
al llarg del 2011 ha estat la definició, 
amb l’ajut d’empreses “tractores”, de 
grans reptes estratègics que perme-
tin l’alineació dels investigadors de 
les institucions membres del Parc i 
la generació d’oportunitats conjuntes 
públic-privades. 

Tot i l’entorn de crisi econòmica pro-
funda, en el Parc s’han creat 7 noves 
empreses derivades de resultats de 
recerca, mantenint així un bon nivell 
de resultats en aquest àmbit. A des-
tacar que l’última empresa creada en 

el 2011 prové de les Ciències Socials, 
el que constitueix un exemple real de 
la línia estratègica comentada en el 
paràgraf anterior. 

També referit a la creació d’empreses 
el Parc de Recerca UAB va celebrar a 
finals del 2011 els deu anys de la crea-
ció de la primera empresa derivada 
dels resultats de recerca en el Cam-
pus de la UAB. Des del 2001 s’han 
creat 57 empreses, un 93% de les 
quals ha tingut èxit i continua amb la 
seva activitat. Aquestes empreses han 
creat més de 300 nous llocs de treball 
molts d’ells altament qualificats. 

L’activitat de valorització de resultats 
de recerca i generació de patents ha 
incrementat significativament els seus 
resultats ja que s’han generat 43 no-
ves patents i, el que és més important, 
s’han tancat 9 acords de llicència, el 
que significa que un nombre cada 
vegada més significatiu de resultats 
de recerca protegits poden arribar a 
l’estadi de veritable “innovació”.

Un dels problemes principals de les no-
ves empreses en el context econòmic 
actual és la dificultat de trobar finança-
ment. La Fundació PRUAB ha co-
mençat a treballar aquest tema, signant 
un conveni amb BANC (Business An-
gels Network de Catalunya) que ja ha 
donat lloc a resultats concrets per algu-
na de les empreses ubicades al Parc.

Jordi Marquet
Director General de la Fundació 
Parc de Recerca UAB

El Parc està present en les diferents 
xarxes socials, edita diverses publi-
cacions i proporciona els continguts 
d’una nova publicació, posada en 
marxa al 2011, anomenada UABInno-
va que recull en forma d’entrevistes, 
casos reals i informació variada les ac-
tivitats destacables de transferència i 
innovació que tenen lloc en el Campus 
de la UAB. També s’han fet campan-
yes de premsa específiques entre les 
que destaca la relacionada amb els 10 
anys de la creació de la primera em-
presa derivada de la recerca i que va 
tenir un ressò molt important. 

Per al 2012 la posada en marxa 
dels programes “Innovation Liaison 
Program (ILP)” dirigit a incremen-
tar i consolidar  el nostre ecosistema 
d’innovació, i “PIMEInnova”, part de 
l’anterior, però dirigit específicament 
a incorporar la innovació en les Pimes 
ocuparà de ben segur una bona part 
del nostre temps. 
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S’ha treballat en 
anar definint un 
veritable “ecosistema 
d’innovació” del 
Parc de Recerca 
UAB, incrementant 
de manera molt 
significativa les 
relacions, interaccions 
i coneixements mutus 
entre investigadors 
de les institucions 
membres del Parc 
i empreses i altres 
institucions. 
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El Parc de Recerca UAB és una entitat funda-
da per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) i l’Institut de Recerca 
i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) que 
té per objectiu impulsar i millorar les activi-
tats de transferència de tecnologia i coneixe-
ments dels seus socis, promoure l'activitat 
emprenedora la creació de noves empreses 
basades en la recerca i, en general, facilitar 
la interacció entre la recerca, el món empre-
sarial i la societat.

La Fundació Parc de Recerca UAB

Actualment, el Parc de Recerca UAB acull 25 
centres i instituts de recerca (a banda dels 
propis de la UAB) que treballen en els se-
güents àmbits:

Ciència de materials i energia: nanotec-•	
nologia, microelectrònica, etc.
Tecnologies de la informació i de la co-•	
municació
Ciències mediambientals y sostenibilitat•	
Ciències socials i humanitats•	
Biomedicina i biotecnologia•	
Ciència dels aliments i sanitat animal.•	
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L’Esfera del Parc de Recerca UAB
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Direcció General
Jordi Marquet

Director Gerent
Carlos Valero

Assistent de Direcció
Montse Garcia

Gestió Econòmica
Carme Ojeda

Gestió d'Espais
Cristina Camarasa

Atenció a les empreses
Mercè Coll

Patents, acords de transferència i empreses spin-off
Xavier S. Vallvé (coord.)
Maite Ibern
Lucas Martín
Nicolas Renaud
Júlia Palma
Mònica Cerdán
Amanda Alonso
Sergi Seguer (en pràctiques)
Francesc Vilà (en pràctiques)

Àrea d'Innovació i Màrqueting
Victor Peral (coord.)
Marta Cortijo
Virginia Cousté 
Laura Trilla (en pràctiques)

Desenvolupament corporatiu
Pere Salamero (coord.)

Comunicació i Promoció
Ana Belén Martínez (coord.)
Ona Tribó
Marc Sanabria 
Marc Artacho (en pràctiques)

Equip de gestió de 
la Fundació Parc de 
Recerca UAB
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Presidenta
Ana Ripoll, rectora de la UAB

Vicepresident
Rafael Rodrigo Montero, president del CSIC

Vicepresident
Josep Maria Monfort, director general de l'IRTA

Director 
Jordi Marquet, comissionat de la rectora per al Parc de Recerca UAB

Patrons

Lluís Calvo, delegat del CSIC a Catalunya

Santiago Guerrero, gerent de la UAB

Joan Gómez Pallarès, vicerector d’Investigació de la UAB (fins febrer 

2011)

Manel Lopez Béjar, vicerector d’Investigació de la UAB (a partir de 

febrer 2011)

Carlos Jaime, vicerector de Projectes Estratègics i de 

Planificació de la UAB

Francisco Montero, vicepresident d’Organització i Relacions Institucio-

nals del CSIC

Buenaventura Bassegoda, patró representant de la UAB

Alicia Granados, patrona representant de la UAB

Francesc Gòdia, patró representant de la UAB

Francesc Serra, patró representant de la UAB

Lluís Ferrer, patró representant de la UAB

Xavier Obradors, patró representant del CSIC

Agustí Fonts, patró representant de l’IRTA

Andreu Plaza, patró representant de Catalunya Caixa (fins juny 2011)

Xavier Garcia Hornos, patró representant de Catalunya Caixa (a partir 

juny 2011)

Manuel Romera, patró representant de La Caixa

Pablo Cigüela, patró representant de Banco Santander

Patronat de la 
Fundació Parc de 
Recerca UAB
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Des del 2001, el Parc de Recerca UAB i la Universitat Autònoma 
de Barcelona han impulsat un total de 57 empreses basades en la 
recerca, un 93% de les quals han obtingut èxit i continuen amb la 
seva activitat a dia d’avui.

D’aquestes, al voltant d’un 60% han aconseguit dur a terme projec-
tes d’internacionalització.

supoRt a la cReació de 
noves empReses 
basades en la ReceRca
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ConSolIDACIó DE 10 AnyS 
DE SUPoRT A lES 
EMPRESES BASADES En lA 
RECERCA 

L’any 2011 s’han creat set noves em-
preses basades en la recerca que pro-
venen dels sectors de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació, 
les ciències socials, la biomedicina, la 
sanitat animal i el medi ambient.

Des del 2001, el Parc de Recerca 
UAB i la Universitat Autònoma de 
Barcelona han impulsat un total de 
57 empreses basades en la recerca, 
un 93% de les quals ha obtingut èxit 
i continuen amb la seva activitat a dia 
d’avui. D’aquestes, al voltant d’un 60% 
han aconseguit dur a terme projectes 
d’internacionalització.

Les empreses creades han donat lloc 
a la creació de 305 nous llocs de tre-
ball, dels quals un 25% corresponen a 
perfils altament qualificats, i facturen al 
voltant de 19 milions d’euros anuals.

Durant l’any 2011, s’han creat 7 noves empre-
ses. Una d’aquestes empreses és resultat direc-
te del nou programa de suport a l’emprenedoria 
en Ciències Socials i Humanitats.

noU PRoGRAMA 
D’EMPREnEDoRIA En 
CIènCIES SoCIAlS I  
hUMAnITATS

Durant l’any 2011, la Fundació Parc 
de Recerca UAB ha posat en marxa 
un programa específic de suport a 
l’emprenedoria en Ciències Socials i 
Humanitats.

Mitjançant aquest programa, el Parc 
ofereix el servei a tots aquells investi-
gadors interessats en iniciar un projec-
te empresarial propi en l’àmbit social, 
i a aquells investigadors que aposten 
per fer transferència de coneixement 
mitjançant projectes col·laboratius 
amb entitats externes. 

El Parc de Recerca UAB també ofe-
reix suport a aquelles iniciatives sen-
se ànim de lucre que tinguin impacte 
social. 

Els primers fruits d’aquest programa 
són la creació de l’empresa SOCOL, 
provinent de l’Institut de Governació i 
Polítiques Públiques (IGOP).  
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sepmag

Catfosc

Trinity
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In-Tec-Dolo

Inedit

Aeris
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Bioaccez 
ControlsGestanimal
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X-Ray Imatek

Endor

Patatabrava

Obelisk

Ecomunicat

Hexascreen
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Davantis

Ab-Biotics

Music Strands

Activery

Aqualab

Inspecta

Reprogenetics
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i2m Design

Muf

Blue-know

AntibodyBCN

Catalunya Genetics

Arquebio

Salupharma

Nanotherapix

Ctrl 4 Enviro

Knoid

Nanomol 
Technologies

Oxolutia Vetgenomics

Ypsicon

Cognicor

Finixer

AlivabaScytl

Univet

Histeresys

Tennis Project

D+T Microelectrònica

Cimab

Socol
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El Parc de Recerca UAB i la Universitat Autò-
noma de Barcelona han impulsat un total de 57 
empreses basades en la investigació durant els 
últims 10 anys, un 93% de les quals han obtingut 
èxit i continuen amb la seva activitat a dia d’avui. 
D’elles, al voltant d’un 60% han aconseguit dur a 
terme projectes d’internacionalització. 

Les empreses creades han donat lloc a la creació 
de 305 nous llocs de treball, dels quals un 25% 
corresponen a perfils altament qualificats, i factu-
ren entorn de 19 milions d’euros anuals. 

Segons Jordi Marquet, director general de la Fun-
dació Parc de Recerca UAB, “el model impulsat 
des de la nostra Universitat és altament eficaç, 
i aquesta dada es demostra no només per l’alt 
nombre d’empreses creades durant aquests anys 
sinó sobretot per l’ampli percentatge d’èxit, ja que 
malgrat la crisi més del 90% d’elles subsisteix a 
dia d’avui. A més, cal destacar que un 10% d’elles 
ja té seus internacionals o fins i tot cotitza en bor-
sa”.

Del 2001 al 2007, el Trampolí Tecnològic UAB va 
impulsar 25 empreses. Posteriorment, la Funda-
ció Parc de Recerca UAB va absorbir el Trampolí, 

El Parc de Rercerca UAB i la Universitat Autònoma 
de Barcelona han impulsat la creació de 57 

empreses durant els últims 10 anys

continuant amb la seva tasca, fins a arribar a les 
57 empreses creades fins al dia d’avui.

El PRUAB s’ha convertit des dels seus inicis en 
una eina eficaç de transferència de coneixements 
i de tecnologia, capaç de comunicar-se i respon-
dre a les necessitats del personal investigador, 
dels emprenedors i de les empreses.

La fundació contempla la creació d’empreses 
com una de les vies principals per transferir co-
neixement a la societat i aportar noves sortides 
als mercats professionals. 

Entre els serveis que ofereix el Parc de Recerca 
UAB per ajudar a crear i consolidar empreses, 
s’inclouen, l’avaluació de la idea de negoci, el 
recolzament en l’elaboració del pla de negoci, 
l’assessoria legal, fiscal, comercial i de promoció, 
assessoria en màrqueting i la comunicació, ajuda 
en la cerca de socis externs, ajuda en el desen-
volupament de l’activitat comercial (creació del 
pla comercial, creixement de l’empresa i inter-
nacionalització), tramitació d’ajudes d’R+D+i, a 
més dels avantatges que ofereix l’entorn de la 
universitat a nivell d’accés a contactes i serveis 
cientificotècnics. 

MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd   17 04/06/2012   12:35:00



Desenvolupa i comercialitza a nivell 
internacional un sistema electrònic sen-
zill i complet, que mesura detectors de 
radiació de forma precisa i senzilla. Està 
implementat com un sistema autònom 

i compacte que es connecta a un 
PC mitjançant un cable USB i 

inclou un programari de 
control. 

Cognicor Technologies, S.L és una em-
presa spin-off que ha desenvolupat una 

plataforma on-line per a la resolució 
de conflictes entre dues parts mit-

jançant eines d’intel·ligència 

artificial.

YPSICON és un empresa dedicada al 
disseny, fabricació i comercialització 

d’equipaments d’alta tecnologia per 
processar aliments, cosmètics i 

productes mèdics.

SOCOL Tecnologia Social, S.L. és una 
empresa consultora i de recerca en 

l’àmbit de les ciències polítiques 

i socials.

SoCol
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VETGENOMICS és una empresa de 
base tecnològica (EBT) especialitza-

da en el diagnòstic genètic en ani-
mals de companyia (gossos, 

gats, cavalls i aus).

El Centre d’Infertilitat Masculina i Anàlisi 
de Barcelona S.L (CIMAB) determina el 
potencial fèrtil del pacient de la mane-

ra més precisa a partir de diferents 
mètodes d’anàlisis d’esperma.  

Finixer és una plataforma web basada en 
tècniques d’intel·ligència artificial, cen-

tralitzada per a la promoció, gestió 
i recomanació d’esdeveniments 

esportius.
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NOVES 
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Ciències Experimentals i 
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Spin-off de base 
Tecnològica

CREAF

ETC - 
LUSI

NEBT

CIN2

PIC

IFAE
CRM

ICP

CNM

MATGAS

ICMAB

CReSA

IRTA

CVC

ICTA

CEO

IAE

IUEE

IGOP

EPSICED
IERMB

INc

CRAG

LP 
CSIC - 
UAB

CBATEG

IBB

ICPS

IEEC

IIIA

Torre Marimon

Biocluster

Nanocluster

ICN

MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd   19 04/06/2012   12:35:04



Desenvolupen un sistema de 
videovigilància intel·ligent

L’empresa Artificial Intelligence Technologies i la multina-
cional japonesa Mitsubishi Electric han desenvolupat una 
plataforma de videovigilància intel·ligent que incorpora im-
portants novetats respecte als sistemes actuals. 

El projecte, batejat com a ‘Security’, permet comptar i detec-
tar el percentatge d’ocupació de persones o vehicles d’un 
espai a temps real, així com determinar amb una fiabilitat 
superior al 90% el flux de moviment de les persones i vehi-
cles que es desplacen en un escenari concret, com una gran 
superfície comercial o una via per al tràfic de vehicles

AB-BIOTICS rep el Premi Pimes 
a la petita empresa més 
competitiva de l’any

La patronal de les petites i mitjanes empreses catalanes, PI-
MEC, ha atorgat a la biotecnològica AB-BIOTICS, empresa 
ubicada al Parc de Recerca UAB, el guardó d’Empresa més 
Competitiva del 2010, dins la categoria de petita empresa. 

La biotecnològica ha viscut el 2010 dues grans fites: 
l’arribada al mercat dels primers productes propis i la sortida 
al Mercat Alternatiu Borsari (MAB).

Felnuti obre un establiment 
d’aliments sense gluten

Totes aquelles persones que tenen intolerància al gluten 
disposen d’un nou centre alimentari a Barcelona on podran 
adquirir tot tipus de productes, principalment pa i brioxeria 
fets diàriament. 

Amb Celipan Gourmet, l’empresa Felnuti fa un pas endavant 
en la comercialització dels seus productes i es converteix 
en l’únic establiment de Catalunya que ofereix pa i brioxeria 
especial fets al dia per a les persones que tenen intolerància 
al gluten.
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El projecte DIGMO de BCNInnova 
troba finançament

Gràcies a la xarxa catalana de Business Angels BANC, 
l’empresa BCNInnova ha trobat inversors per al seu pro-
jecte DIGMO, que permet determinar amb exactitud el grau 
d’estrabisme.

Després d’anys d’investigacions i una patent internacio-
nal, l’empresa instal·lada al Parc de Recerca UAB ha con-
clòs el projecte liderat pel Dr. Joan Prat Bartomeu i amb la 
col·laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: 
un equip que permet millorar filmar i analitzar digitalment el 
moviment dels ulls incrementant l’eficàcia dels tractaments 
per a pacients que pateixen estrabisme. 

Aquesta malaltia afecta a un 3% de la població, majoritària-
ment a nens, i consisteix en la desviació de l’alineament d’un 
ull en relació a l’altre. Mentre un ull està mirant un objec-
te, l’altre no ho fa, quedant en una posició desviada, cosa 
que impedeix fixar la mirada d’ambdós ulls al mateix punt 
de l’espai.

Inèdit obre una seu a Mèxic

Joves doctors de la UAB lideren la internacionalització 
d’Inèdit, la primera empresa acollida al Parc de Recer-
ca UAB dedicada al sector ambiental. Inèdit acaba d’obrir 
una nova seu a Mérida (Yucatán, Mèxic) on durà a terme, 
prioritàriament, projectes de sostenibilitat en la construcció 
d’habitatge social i complexos turístics.

Nanomol Technologies obté la men-
ció especial de la tercera edició 
dels Premis Expoquimia R+D+i

La spin-off ubicada al Parc de Recerca UAB ha creat una 
plataforma de processament de materials moleculars i poli-
mèrics per tal d’elaborar productes farmacèutics. 

El jurat de la tercera edició dels Premis Expoquimia ha con-
cedit la menció especial en la categoria de Química al pro-
jecte empresarial Nanomol Technologies, dels professors 
Jaume Veciana, Nora Ventosa i Santi Sala del Departament 
de Nanociència Molecular i Materials Orgànics de l’Institut 
de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC. )
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pRojectes 
públics-pRivats

Complint l’objectiu d’atraure empreses dins un entorn universitari i 
científic amb la voluntat d’interactuar i crear llaços de col·laboració 
entre les empreses i els centres i instituts de recerca ubicats al Parc, 
el 2011 ha estat testimoni de la incorporació d’una nova empresa a 
l’edifici Eureka: Odournet. 

A més, aquest any s’ha endegat el programa Innovation Liaison Pro-
gram (ILP-PRUAB).per fomentar la innovació en les empreses de 
l’entorn del Parc.
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Odournet és una empresa especialitzada en consultoria en l’àmbit de l’avaluació i gestió d’impacte per olors mediambientals 
i en el camp de l’anàlisi d’olors de productes i materials. 

La intenció de l’empresa a l’hora d’instal·lar-se a l’Eureka és operar en un entorn universitari i científic, per interactuar i crear 
llaços de col·laboració amb la universitat, les empreses i el centres i instituts de recerca ubicats al Parc de Recerca UAB. 
D’aquesta manera, pretén impulsar la innovació tecnològica de la multinacional de la qual forma part, el Grup Odournet 
Holding BV, amb 30 anys d’experiència en el desenvolupament d’equips per a la mesura de les olors, en mètodes d’anàlisi 
d’olors i en la gestió d’impactes per olors. 

Workshops
Durant el 2011 la Fundació Parc de Recerca UAB ha continuat la seva tasca 
d’organitzar workshops especialitzats amb grans empreses, amb l’objectiu de resol-
dre reptes tecnològics i afavorir la creació de nous projectes col·laboratius. 

Al setembre va tenir lloc un workshop d’imatge mèdica amb GE Healthcare. L’acte va 
comptar amb la presència de membres de Grups de Recerca de la UAB i de Centre 
de Recerca del Parc de Recerca UAB.

Al novembre, el Mathematical Consulting Service (CRM-UAB) va encarregar a la 
Fundació Parc de Recerca UAB l’organització d’un altre workshop amb les empreses 
ALFERCA, NEXTCONCEPT i el CLÚSTER AIXETES. 

Projecte de col·laboració amb l’empresa Odournet

Acord CSIC-PRUAB
L’acord entre el CSIC i la Fundació Parc de Recerca UAB té com a objectiu reforçar la Unitat de Projectes Públic-Privats per 
incrementar la coordinació de les activitats de transferència i innovació del Parc de Recerca UAB; dirigida especialment als 
centres del CSIC ubicats al Campus de la UAB. Les activitats inclouen la dinamització dels projectes publicoprivats, la valorit-
zació i la comercialització dels resultats de recerca.
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Des del Parc de Recerca UAB es vol promoure la relació entre l’empresa i la recerca per tal de fomentar la recerca i la innova-
ció en l’entorn del Parc. Per tal d’assolir aquest objectiu és clau vertebrar l’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ del Parc de Recerca 
UAB, que estaria integrat per empreses que ja treballen o que estarien interessades en treballar amb l’entorn UAB, els grups 
i centres de recerca ubicats al campus, així com altres institucions de l’entorn.

És en aquest context que el Parc posa en marxa la iniciativa ILP-PRUAB.

El Programa ILP-PRUAB s’adreça a aquelles empreses interessades en reforçar el seus vincles amb el Parc de Recerca UAB 
i formar part del seu Club d’Empreses Innovadores. L’empresa hi trobarà l’entorn ideal per millorar els seus productes, serveis 
o processos a través de la incorporació de coneixement procedent de grups de recerca de la UAB i  centres de membres del 
Parc de Recerca UAB. A partir d’un procés definit i sistematitzat, es busca identificar les necessitats de l’empresa en l’àmbit 
científic tecnològic i ajudar-la a cercar solucions en base a la formalització de  projectes de col·laboració d’R+D+i .

Durant l’any 2011 es van portar a terme entrevistes qualitatives amb empreses i investigadors que van servir per validar 
l’abast del programa i trobar les primeres expressions d’interés.

ILP-PRUAB
Innovation Liaison Program

Identificació
d’oportunitats

Cerca de 
Capacitats

PRUAB

Informe de 
Capacitats

PRUAB
Workshop Aliança

estratègica

Identificació d’oportunitats per 1. 
l’empresa. Avaluació conjunta en-
tre el PRUAB i l’empresa dels pro-
blemes i/o reptes que l’empresa 
es planteja i de la seva relació 
amb els diferents àmbits científi-
co-tècnics presents o associats al 
PRUAB

Cerca de capacitats. Avaluació 2. 
per part del PRUAB de l’encaix de 
les necessitats de l’empresa amb 
el coneixement científic necessa-
ri per fer front a les necessitats 
plantejades.

Informe de capacitats. Lliura-3. 
ment a l’empresa d’una proposta 
preliminar especificant partners 
relacionats amb les necessitats 
definides.

Organització d’un workshop. Tro-4. 
bada entre l’empresa i els part-
ners potencials identificats que 
l’empresa demana conèixer a 
partir de l’informe de capacitats 
presentat.

Aliança estratègica. Formalització 5. 
de la col·laboració público-
privada.

Programes i Serveis IlP-PRUAB

Programa d’aliança estratègica en R+D+i:•	  Procés definit, sistematitzat 
i personalitzat per identificar les oportunitats científic tecnològiques de 
l’empresa. Cerca de solucions/oportunitats mitjançant aliances amb 
socis científic – tecnològics. Incorporació dels àmbits de Ciències So-
cials i Humanitats en el procés d’identificació d’oportunitats.

Networking Comunitat UAB•	

Programa específic per a Pimes PIME-INNOVA: •	 programa de proxi-
mitat que fomenta la innovació a les petites i mitjanes empreses.  El 
programa detecta i promou noves oportunitats d’innovació entre les 
petites i mitjanes empreses amb l’objectiu de millorar la productivitat i 
obtenir un impacte positiu al territori UABCEI. 

Cerca de talent•	

Accés als Serveis Científic Tècnics •	 amb condicions avantatjoses

Suport a l’accés a finançament públic R+D+i•	

Assessorament propietat industrial e intel·lectual•	

Comunicació i promoció•	  a través de la web del PRUAB, newsletter, 
altres (premsa)

Participació en jornades científic –tècniques i encontres de networ-•	
king empresarial (technology push)

Desenvolupament de recerca•	  i coneixement en sectors estratègics 
d’interès per la empresa (market pull)

Formació especialitzada•	

Programa d’incubació i creixement•	  d’spin-offs i EBTs

Activitats del programa ILP-PRUAB
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valoRitZació 
i  patents
En els últims anys, les universitats s’han convertit en agents im-
prescindibles en els sistemes nacionals d’innovació i han adoptat un 
paper molt important a l’hora d’originar i promocionar la difusió de 
coneixement i tecnologia per contribuir al creixement econòmic. Una 
de les vies per realitzar aquesta transferència de coneixement és la 
generació i desenvolupament de patents. 
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En els últims anys, les universitats s’han convertit en agents 
imprescindibles en els sistemes nacionals d’innovació 
i han adoptat un paper molt important a l’hora d’originar 
i promocionar la difusió de coneixement i tecnologia per 
contribuir al creixement econòmic. Una de les vies per rea-
litzar aquesta transferència de coneixement és la genera-
ció i desenvolupament de patents. 

L’Oficina de Valorització i Patents (OVP) és l’encarregada 
de gestionar la propietat industrial de la universitat, des 
de	la	sol•licitud	de	la	patent	fins	a	la	promoció	i	captació	
de finançament i la transferència dels resultats de recerca 
mitjançant llicències. 

El 2011 l’OVP va rebre 48 noves invencions, una xifra molt 
positiva i que supera el promig d’invencions rebudes per 
les oficines homònimes d’altres universitats espanyoles, 
segons l’Informe de l’Enquesta d’Investigació i Transferèn-
cia de Coneixement 2010 de les Universitats Espanyoles 
elaborat per la RedOTRI. 

El sector de les Ciències de la Salut és el que més invencions 
va generar -un total de 19- seguit per l’àmbit de les Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació -17 invencions-, que 
en els darrers dos anys ha experimentat un increment molt 
important: de 6 invencions el 2009 a 17 el 2011. Les 11 inven-
cions restants provenen del sector agroalimentari i altres. 

D’aquestes noves invencions, l’OVP va sol·licitar patent d’un 
48%, aproximadament. És a dir, un total de 23 invencions van 
ser patentades, i addicionalment, es van generar 20 exten-
sions internacionals, patents sol·licitades a altres països. Així, 
el nombre de patents totals, prioritàries més extensions inter-
nacionals, va ser de 43. 

Aquestes patents són el tret de sortida per sumar valor social 
i econòmic a la recerca desenvolupada a la universitat, ja que 
serveixen com a element facilitador per a que les empreses vul-
guin realitzar acords de llicència amb la universitat per utilitzar 
la patent i dur-la al mercat. En aquest sentit, l’any passat l’OVP 
va signar 9 acords de transferència amb diferents empreses. 

Al 2011 l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB va rebre 
48 noves invencions, de les quals se’n van derivar 23 patents 

prioritàries, i va signar 9 acords de transferència. 

Foment de la valorització i la 
transferència del coneixement 
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Acord de transferència amb l’empresa 
Dentsply

L’acord entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’empresa 
Dentsply permetrà el desenvolupament d’una composició que 
millora un producte utilitzat per als recobriment dentals. Aquest 
nou producte ha estat fruit de la investigació que ha dut a ter-
me el Grup de Tècniques de Separació en Química (GTS) del 
Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Amb aquesta investigació, el Dr. Manuel Valiente i el seu 
equip, en col·laboració amb el Prof. Carlos Muñoz de la Univer-
sitat de New York en Buffalo, han desenvolupat una millora del 
MTA (Mineral Triòxid Agregat), un producte utilitzat a tot el món 
per empastar dents malmeses.

En l’any 2011 el Parc de Recerca UAB ha participat en la Red de Gestión I+D+i per fomentar la col·laboració i la transferència 
de coneixement, afavorir la creació de noves empreses i impulsar la internacionalització de les empreses. Aquesta xarxa 
sorgeix d’un conveni entre l’APTE (Asociación de Parques Tecnológicos de España) i el Ministeri de Ciència i Innovació (MI-
CINN) per a la millora de l’eficiència dels parcs.

El 2011 el Parc de Recerca UAB també ha gestionat el Trampolí Tecnològic d’ACC1Ó i la dinamització dels grups de recerca 
TECNIO. La Xarxa de Trampolins Tecnològics (Xarxa TT) està formada per un conjunt de vuit unitats en el si de les universi-
tats catalanes que tenen capacitat de prestar serveis d’impulsió d’emprenedoria. TECNIO és la marca creada per ACC1Ó que 
aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya.
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La UAB cedeix un programa informàtic 
desenvolupat per investigadors del CAIAC 
a l’empresa Aggrupa

Mitjançant aquest acord, l’empresa Aggrupa, especialitzada en sis-
temes de virtualització de connectivitat a través d’Internet i ubicada 
al Parc de Recerca UAB, podrà comercialitzar el programa infor-
màtic desenvolupat pel professor Aitor Rodríguez, Jordi Carrabina 
i Javier Serrano del Centre d’Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental 
de Catalunya (CAIAC) de la UAB. Aquest programa és una aplica-
ció web de gestió de xarxes M2M, dispositius, clients i usuaris que 
permet configurar i monitoritzar de forma visual cada una de les 
xarxes des del mateix portal web.

La UAB, junt amb l’IGTP, llicencien una 
patent a l’empresa Grifols en l’àmbit de la 
teràpia gènica

L’acord permetrà a la multinacional catalana desenvolupar un nou 
mètode de teràpia gènica, específic, versàtil i segur. A la patent 
llicenciada s’utilitzen un tipus de vectors adenovirals quimèrics que 
permeten introduir específicament un cert tipus de cèl·lules sanguí-
nies, concretament monòcits i macròfags. 

Llicència a Strem Chemicals d’una 
patent en l’àmbit de la química 
inorgànica

L’acord de llicència entre la UAB i l’empresa Strem Chemical sorgeix 
gràcies a la invenció d’uns lligands emprats per a reaccions de ca-
tàlisi. Es tracta de fosfines sulfonades  pi-acídiques que tenen com a 
principal avantatge una gran solubilitat en aigua i una considerable 
resistència a l’oxidació. 

Aquests compostos poden ser emprats com a catalitzadors en re-
accions d’hidroformilació bifàsica, alquilació arílica o per estabilit-
zar nanopartícules. 

La UAB llicencia la patent d’un mètode per 
determinar la qualitat espermàtica d’un in-
dividu a l’empresa CIMAB

Mitjançant aquest acord, l’empresa CIMAB, spin-off del Parc de 
Recerca UAB, podrà utilitzar el “Mètode per a determinar la produc-
ció d’espècies reactives d’oxigen en una població cel·lular” desen-
volupat pels investigadors Jordi Benet i Agustí Garcia Peiró de la 
Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica de la UAB. El mètode 
patentat permet analitzar d’una manera senzilla, econòmica i fiable 
aquest paràmetre que intervé en la infertilitat i així, determinar el 
potencial fèrtil del pacient d’una manera més precisa.
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desenvolupament 
coRpoRatiu

Durant l’any 2011 s’ha creat i posat en marxa l’àrea de Desenvolu-
pament Corporatiu amb l’objectiu de consolidar la relació amb els 
membres i entitats col·laboradores del Parc així com establir noves 
relacions a nivell internacional.
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Aquesta unitat de treball també ha estés les relacions internacionals del Parc amb altres entitats de recerca i innovació i ad-
ministracions amb l’objectiu de consolidar els vincles amb l’entorn i a nivell internacional.

País Assistents Data

Espanya Ajuntament de Sabadell 04/03/2011

Espanya Ministeri de Ciència i Innovació 06/04/2011

Costa Rica Ministre de Costa Rica 11/04/2011

Brasil Delegació de Brasil 23/05/2011

Panamà Universidad de Panamá 26/05/2011

Brasil Fundação de Amparo es Pesquisa e Inovação do 
Estado de Santa Catarina (FAPESC)

01/06/2011

EEUU Xarxa d’Alcaldes 07/06/2011

Polònia  Parc Científic Euro-Centrum 15/06/2011

Brasil Federaciones de Industria de Mines Gerais, Paraí-
ba, Alagoas y Santa Caterina

16/06/2011

Paraguay Rector de la Universidad Nacional de Asunción 28/06/2011

Suècia Universitat de Lundt 12/09/2011

Alemanya Fraunhofer Institute 20/09/2011

Espanya ACC1Ó - Generalitat de Catalunya 22/09/2012

EE.UU General Electric Healthcare 27/09/2011

Suècia Universitat de Linköping 11/10/2011

Corea del Sud Kistep Institute 27/10/2011

Rússia Kazan State Technical University 09/11/2011

Alemanya Henkel 20/12/2011

Visites al Parc de Recerca UAB

Projectes Europeus

El Projecte Europeu IKTIMED persegueix crear una xarxa de col·laboració i trans-
ferència de coneixement entre els països de la Mediterrània per promoure la innova-
ció i crear comunitats de coneixement transnacionals. El 20 d’abril de 2011 va tenir 
lloc un seminari a Maribor (Eslovènia), on es van presentar els primers resultats del 
projecte. 

El 20 d’octubre de 2011, en el marc del Seminari Anual del Programa Med que es va 
realitzar a Barcelona, va tenir lloc el Coordination Meeting del projecte, que va comp-
tar amb la presència de tots els socis i en el qual es va debatre l’estat del projecte i 
es van analitzar els principals resultats que seran presentats en el proper seminari 
públic que tindrà lloc a la illa de Xipre a la tardor de 2012.

A més a més, el Parc de Recerca UAB ha sol·licitat tres nous projectes europeus: 
Interreg IV, Med i ENPI-CBCMed.
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Convenis i acords de col·laboració

BANC

Signatura del conveni amb BANC (Business Angels Network 
de Catalunya) per desenvolupar iniciatives de promoció i con-
solidació empresarial mitjançant el finançament de nous pro-
jectes a través de la inversió privada.

Data de signatura: 13/09/2011

Microbank

Signatura del conveni amb Microbank de La Caixa per afavorir 
el finançament i promoció de les microempreses a través de 
microcrèdits.

Data de signatura: 07/09/2011

Fundació Empresa i Ciència

Participació al Programa Universitat-Empresa de la Fun-
dació Empresa i Ciència per a la realització de pràctiques 
d’estudiants procedents d’Administració i Direcció d’Empreses 
de la UAB.

Data de signatura: 02/01/2012

Secot

Desenvolupament d’un programa d’assistència i assessora-
ment empresarial amb l’associació Secot de voluntaris seniors 
que desitgen oferir la seva experiència i coneixements en ges-
tió empresarial als qui ho necessiten.

Data de signatura: 26/01/2011
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Relacions 
institucionals

La Fundació Parc de Recerca UAB ha treballat per donar a conèixer 
la missió i els objectius del Parc davant els investigadors i oferir-
los el suport necessari per dur a terme la transferència de coneixe-
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El 2011, l’edifici Eureka del Parc de Recerca UAB ha re-
but nombroses visites dels departaments de la Universi-
tat, per tal de donar a conèixer la missió i els objectius del 
Parc davant els investigadors i oferir-los el suport neces-
sari per dur a terme tranferència de coneixement. 

Per altra banda, el director de la Fundació Parc de Re-
cerca UAB, Jordi Marquet, ha participat en diferents 
conferències i taules rodones per difondre les principals 
activitats que el Parc du a terme.

Departament Data

Bioquímica i Biologia molecular 12/01/2011

Matemàtiques 13/01/2011

Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 26/01/2011

Periodisme 01/02/2011

Microelectrònica i Sistemes Electrònics 03/02/2011

Ciències de la Computació 09/02/2011

Ciència Animal i dels Aliments 08/03/2011

Enginyeria de Sistemes 18/05/2011

Directors de Centres de Recerca 26/09/2011

Enginyeria Química 25/10/2011

Sociologia 25/10/2011

Física 14/12/2011

Visites de departaments de la UAB
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Conferència Data Lloc

INTERBIO Looking to the Future meeting 14-15/02/2011 Tolousse - França

CONEIXEMENT I TERRITORI

El rol de la Universitat i de les Grans Infraestructures 
Científiques en el desenvolupament territorial

23/03/2011 Barcelona - Espanya

UAB RESEARCH PARK
RESEARCH FOR BUSINESS 02/05/2011

Oxford - Regne Unit

Reptes i oportunitats d’un científic en el marc de la in-
novació oberta

11/06/2011 UAB - Espanya

BIZ BARCELONA
La creación de nuevas Spin-Off en CCSS en la UAB. 

Apoyo desde el Parc de Recerca UAB. 
16/06/2011 Barcelona - Espanya

Presentació a BCN Meeting Point 14/07/2011 Barcelona - Espanya

El papel de los parques científicos y tecnológicos en el 
entorno universitario. El caso de la UAB

09/09/2011 UAB - Espanya

SYMPOSIUM ON UNIVERSITIES, INNOVATION AND 
TERRITORY 

The contribution of universities to 
 the regional innovation. The case of Catalonia

15-16/09/2011 Barcelona - Espanya

APENDRE A EMPENDRE
Reptes i oportunitats d’un emprenedor universitari en el 

marc de la innovació oberta
19/12/2011 UAB - Espanya

Conferències impartides sobre el Parc de Recerca UAB
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espais del paRc de
ReceRca uab 

Des del 2011 la Fundació Parc de Recerca UAB és responsable del 
servei d’administració i del servei d’ocupació dels espais disponibles 
en els Mòduls de Recerca A i B, i de la gestió de l’Edifici Eureka.
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Edifici Eureka

L’ocupació actual de l’edifici és del 78%: 

Incubadora d’empreses UAB-SANTANDER 80%, 

Espais destinats a la R+D+i 75%

Planta Baixa

Segona Planta Tercera Planta

Primera Planta

*dades a 31 de desembre de 2011
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El MRA (Mòdul de Recerca A) i el MRB (Mòdul de 
Recerca B) 

Des del 2011 la Fundació Parc de Recerca UAB és 

responsable del servei d’administració i del servei 

d’ocupació dels espais disponibles en aquests dos 

mòduls de recerca.
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comunicacio i  pRomoció
Per promoure la innovació que es desenvolupa al campus de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i al seu entorn, el 2011 es crea la 
revista digital UAB Innova conjuntament amb l’àrea de comunicació 
de la UAB.

També amb aquest objectiu, el Parc de Recerca UAB ha organitzat 
diferents jornades i seminaris informatius i de formació i ha participat 
en fires internacionals.
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UAB Innova, una nova revista digital sobre la innovació

Una iniciativa conjunta de la UAB i la Fundació Parc de Recerca UAB per promoure la innovació i l’emprenedoria.

La revista electrònica UAB Innova (www.uab.es/uabinnova) inclou notícies, articles i entrevistes a investigadors i emprene-
dors així com reportatges a empreses sorgides de la recerca universitària. Comprèn també una secció d’agenda on es desta-
quen els esdeveniments més rellevants de l’àmbit de la innovació i l’emprenedoria. 

Els continguts desenvolupats a la revista es distribueixen en quatre grans àrees temàtiques: Patents i Llicències, Emprene-
doria i spin-offs, Projectes col·laboratius i Formació i inserció laboral. A més de l’actualitat, la revista també ofereix informa-
ció d’utilitat sobre els diversos serveis i equipaments de la UAB i del Parc de Recerca UAB relacionats amb la innovació i 
l’emprenedoria, així com sobre l’oferta tecnològica. 

Per facilitar el seguiment dels continguts desenvolupats, la informació publicada en l’espai UAB Innova s’envia mensualment 
en forma de butlletí electrònic als subscriptors.

Des del seu llançament, el juny de 2011, fins a finals d’any, s’han publicat un total de 68 articles, notícies i entrevistes amb la 
realització d’una mitjana de 3 casos per setmana. 
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Commemoració dels deu anys d’acollida d’empreses

El Parc de Recerca UAB i la Universitat Autònoma de Barcelona van commemorar el 13 de desembre de 2011 els seus deu 
anys ajudant a crear empreses. 

La jornada va reunir les empreses creades durant aquests anys, així com part dels investigadors que han intervingut en la 
seva creació. Tots ells van participar en una taula rodona per debatre sobre les oportunitats i les dificultats que sorgeixen a 
l’hora de crear noves spin-off.  

L’acte també va servir per presentar les noves empreses spin-off creades en l’any  2011. 
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Jornades i Seminaris 

Durant el 2011, la Fundació Parc de Recerca UAB ha organitzat diferents jornades i seminaris informatius i formatius dirigits 
tant al personal investigador com als emprenedors i empreses. Cal destacar la “Trobada UAB30 Innovació en alimentació i 
packaging” i la commemoració dels 10 anys acollint empreses.

Trobada UAB30: Innovació en alimentació i packaging

9 Ponents de diferents empreses i institucions de primer nivell. •	
Més de 80 assistents.•	
50 empreses registrades.•	
Més de 130 entrevistes bilaterals realitzades entre empreses, organitzacions i institucions.•	

La Trobada UAB30, centrada en la innovació en el sector de l’alimentació, tenia l’objectiu de crear espais de relació entre 
investigadors i empreses, i mostrar l’ampli ventall d’aplicacions industrials que es poden realitzar gràcies a la recerca univer-
sitària i els centres d’investigació. 
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Llistat de jornades i Seminaris 

DATA TIPUS ESDEVEnIMEnT TÍTol DIRIGIT A... 

20/01/2011 JORNADA VALL D’HEBRON Patents: punt de partida per sumar valor social i 
econòmic a la investigació

Investigadors

03/02/2011 JORNADA INFORMATIVA Com obtenir finançament públic Investigadors i Empreses

09/02/2011 JORNADA DPT. BIOQUÍMICA i 
BIOLOGIA MOLECULAR

Patents: punt de partida per sumar valor social i 
econòmic a la investigació

Investigadors

14/03/2011  i 
15/03/2011

JORNADA INFORMATIVA Jornadas EPO “Search matters” Investigadors i Empreses

12/04/2011 JORNADA INFORMATIVA Ajuts a la contractació de personal científic i tècnic a 
les empreses (Accions Marie Curie, INNCORPORA, 
Talent)

Investigadors, Emprene-
dors i Empreses

10/05/2011 JORNADA INFORMATIVA El préstec participatiu: una alternativa per al 
finançament de les PIMES

Emprenedors i Empreses

23/05/2011 JORNADA La creació de noves empreses spin-off a l’entorn 
universitari

Estudiants d’Economia I 
Empresa

15/06/2011 PARTICIPACIÓ BIZBARCELONA Emprendre des de les ciències socials Emprenedors

09/06/2011 TROBADA EMPRESARIAL 
UAB30  

Innovació en alimentació i packaging Investigadors, Emprene-
dors i Empreses

20/06/2011
i 07/07/2011

SEMINARI EMPRESES EUREKA Com presentar el teu projecte empresarial per 
obtenir finançament privat? Programa d’estratègies 
d’inversió en empreses (amb la col·laboració de 
BANC).

Emprenedors  i Empreses

27/09/2011 TROBADA EMPRESA-INVESTI-
GADOR

Trobada entre empreses del Parc de Recerca UAB 
i el CReSA

Investigadors i Empreses

04/10/2011 JORNADA Ajuts per a empreses de l’àmbit de la biotecnología 
(amb la col·laboració de CDTI).

Emprenedors i Empreses

20/10/2011 JORNADA Sessió informativa sobre Emprenedoria Social a 
l’ICPS

Estudiants de Màster i 
Doctorat de l’ICPS

03/11/2011 TROBADA EMPRESA-INVESTI-
GADOR

Trobada entre empreses del Parc de Rercerca UAB 
i l’IIIA-CSIC

Investigadors i Empreses

09/11/2011 JORNADA Jornada AICAN Model de Millora de la Gestió Em-
presarial 

Empreses

11/11/2011 JORNADA Jornada Tecnologies PRUAB: Nanopartícules per a 
producció de biogas (UAB - Xavier Font -, ICREA, 
ICN)

Empreses

25/11/2011 JORNADA Encontre COPIT “Sectors industrials transformadors 
i serveis avançats a la indústria.

Empreses i Investigadors

29/11/2011 JORNADA Jornada Accions Marie Curie: Industry-Academia 
Partnership and Pathways (IAPP)

Investigadors i Empreses

30/11/2011 JORNADA Trobada Interacció Matemàtica-Indústria Investigadors i Empreses

01/12/2011 TROBADA EMPRESA-INVESTI-
GADOR

Trobada entre empreses del PRUAB i el SIAL Investigadors i Empreses

13/12/2011 TROBADA SPIN-OFF Commemoració 10 anys acollint empreses Empreses i Investigadors

14/07/2011 SEMINARI INVESTIGADORS Barcelona Nanotechnology Cluster Meeting 2011 Investigadors
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Expoquimia 2011

Del 14 al 18 de novembre, Barcelona es va convertir en la capital de la química aplicada amb la celebració d’Expoquimia 
2011. El Parc de Recerca UAB  va comptar amb un estand a la Fira on va donar a conèixer a la indústria química tota la seva 
oferta tecnològica i serveis. L’estand, de 32 m2, va estar a disposició dels investigadors i spin-off que disposaven d’un espai 
on reunir-se amb els seus contactes. Nanomol, Hexascreen, Aeris, AB-Therapeutics, Arquebio, Ctrl4Enviro, l’Institut Català 
de Nanotecnologia (ICN) i grups d’investigadors dels departaments de Química, Bioquímica i Enginyeria Química de la UAB 
ens van acompanyar al nostre estand.

Biotechnology Industry organisation (BIo) 2011

El Parc de Recerca UAB és una de les 17 institucions que conjuntament amb 42 empreses va formar la delegació catalana 
que participà a la convenció Biotechnology Industry Organisation (BIO) de Washington, la més important del món en l’àmbit 
de la biotecnologia.

Assistència i participació a fires nacionals i internacionals

El Parc de Recerca UAB, un any més, ha participat en fires internacionals per donar a conèixer a la indústria tots els seus ser-
veis. Entre les més destacades, cal mencional l’estand propi a la Fira Expoquimia i la delegació a la Fira Internacional Bio.
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L’aparició del Parc de Recerca UAB i dels seus membres a la premsa ha estat 
constant al llarg del 2011. De forma explícita, el Parc de Recerca UAB ha estat 
citat a la premsa en 39 notícies amb preeminència a diaris d’àmbit català i del 
sector econòmic.

Com es veu en el gràfic, el mitjà que més ha mencionat el Parc de Recerca UAB 
ha estat el Diari de Sabadell, concretament en 10 notícies. Aquesta dada és com-
prensible, ja que, aquest diari és d’àmbit local i cobreix la zona on s’ubica el Parc, 
així com el Diari de Terrasa, que menciona el Parc en sis ocasions.
També s’ha de destacar que el diari econòmic Expansión ha publicat quatre notí-
cies del Parc, situant-se en la quarta posició de diaris que mencionen més el Parc 
de Recerca UAB.

El primer diari generalista d’àmbit espanyol que més cita el Parc és La Vanguar-
dia, amb cinc notícies.   

Diari de Sabadell: 10 articles

Diari de Terrassa: 6 articles

La Vanguardia: 5 articles

Expansión: 4 articles

L’Economic: 3 articles

Ara: 1 article

El Periódico de Catalunya: 1 article

L’Avui: 1 article

Público: 1 article

El Mundo: 1 article

20 minutos: 1 article

El Economista: 1 article

B30: 1 article

Diario de Mallorca: 1 article

Cinco Dias : 1 article

Heraldo de Aragon: 1 article

Cerdanyola info: 1 article

El Parc de Recerca UAB a la premsa
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Al llarg del 2011, han aparegut a la premsa 46 notícies sobre alguna de les em-
preses ubicades a l’Edifici Eureka del Parc de Recerca UAB. Concretament, deu 
de les empreses han estat citades. 

AB-Biotics s’emporta el primer lloc, amb 26 notícies, cosa que reflexa el gran 
creixement d’aquesta spin-off biotecnològica. La segueix Nanomol, amb 4 notí-
cies, Salupharma amb 3 i La Farga Group i BCN Innova, ambdós amb 2 notícies.   

Altres empreses que han aparegut a premsa són Aitech, Nanotherapix, Felnuti, 
Inèdit, X-Ray, Hexascreen, AB-Therapeutics i Topping.

AB-Biotics: 26 articles

Nanomol: 4 articles

Hexascreen: 1 article

Salupharma: 3 articles

AB Therapeutics: 1 article

Topping: 1 article

La Farga Group: 2 articles

BCN Innova: 2 articles

Aitech: 1 article

Nanotherapix: 1 article

Felnuti: 1 article

Inèdit: 1 article

X-Ray: 1 article 

Hexascreen: 1 article

Les empreses del Parc de Recerca UAB a la premsa
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Els centres i instituts de recerca a la premsa

Els diferents centres i instituts ubicats al Parc de Recerca UAB també han tingut 
un fort impacte als mitjans de comunicació. Al llarg del 2011, s’han publicat un 
total de 113 notícies on es mencionava algun d’aquests centres o instituts.

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crussafont (ICP) és el més citat

 

  

CEPAD: 2 articles

CED: 6 articles 

CERPTA: 5 articles

CREAG: 13 articles

CREAF: 19 articles

CReSA: 1 article

CVC: 3 articles

ICMAB: 3 articles

ICP: 22 articles

ICE-CSIC (IEEC): 6 articles

ICTA: 14 articles

IFAE: 8 articles

IIIA: 1 article

INc: 3 articles

MATGAS: 4 articles

IRTA: 4 articles

SVGM: 2 articles
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El Parc de Recerca UAB a la xarxa

Durant el 2011, el Parc de Recerca UAB ha treballat per ampliar la seva presència a les xarxes so-
cials. S’ha creat un blog amb base wordpress del Parc, s’ha creat un perfil de fotografies del PRUAB 
a Flickr i també s’ha creat un canal de vídeo a Youtube.

A més, s’han incrementat notablement els seguidors de Facebook i Twitter i els contactes de Linkedin. 

Octubre: 3.715 visites / Novembre: 4.127 visites + 412 v

www.facebook.com/ParcRecercaUAB

http://parc.uab.cat 

Octubre: 80 seguidors / Novembre: 102 seguidors + 22 v

Octubre: 350 seguidors / Novembre: 462 seguidors + 112 v
www.twitter.com/PRUAB

Octubre: 86 contactes / Novembre: 103 contactes + 17 v

www.linkedin.com/in/pruab

http://blogs.uab.cat/pruab

Creació Perfil PRUAB de fotografies a Flickr: www.flickr.com/pruab

Creació Blog PRUAB amb base WordPress: http://blogs.uab.cat/pruab

Creació Canal PRUAB de vídeo a Youtube: www.youtube.com/ParcRecercaUAB

http://www.flickr.com/pruab 

www.youtube.com/ParcRecercaUAB 

20119
2010

4

MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd   53 04/06/2012   12:36:32



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB54         

08/10/11DIARI DE SABADELL
SABADELL

Prensa: Diaria
Tirada: 5.659 Ejemplares
Difusión: 4.438 Ejemplares

Página: 16
Sección: ECONOMÍA    Valor: 274,00 €    Área (cm2): 194,2    Ocupación: 20,36 %    Documento: 1/1    Cód: 51157261

14/11/11EL MUNDO (FIRA DE BARCELONA)
BARCELONA

Prensa: Otra
Tirada: 28.639 Ejemplares
Difusión: 19.313 Ejemplares

Página: 5
Sección: OTROS    Valor: 2.267,00 €    Área (cm2): 396,6    Ocupación: 45,34 %    Documento: 1/1    Cód: 52291279

11/06/11DIARI DE SABADELL
SABADELL

Prensa: Diaria
Tirada: 5.659 Ejemplares
Difusión: 4.438 Ejemplares

Página: 24
Sección: ECONOMÍA    Valor: 246,00 €    Área (cm2): 199,7    Ocupación: 20,93 %    Documento: 1/1    Cód: 47911496
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]La multinacional alemanya
GFT, proveïdora de serveis i
solucions de tecnologia de la
informació, crearà 150 llocs de
treball al Parc Científic i Tecno-
lògic Agroalimentari de Lleida.
L’Ajuntament de la ciutat pre-
veu que la companyia iniciï l’ac-
tivitat en una primera fase amb
40 llocs de treball. / EP

]El president de MicroBank,
José Francisco de Conrado, i el
director general del Parc de
Recerca de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Jordi
Marquet, van firmar ahir el seu
primer conveni de col·laboració
per facilitar el finançament de
projectes empresarials amb
microcrèdits. / Redacció

]Pasiona Consulting, empresa
especialitzada en consultoria i
desenvolupament en tecnologi-
es Microsoft, ha incrementat un
25% la facturació el primer se-
mestre, i ha incrementat la plan-
tilla un 12%. La firma manté la
previsió de créixer el 2011 un
26%, segons David Teixidó,
director general. / Redacció

]Veritas, la cadena d’establi-
ments d’alimentació ecològica,
ha tancat el primer semestre
amb una facturació de 9,75 mili-
ons, amb un augment del 10%, i
preveu tancar l’any amb 20 mili-
ons, amb un increment del 15%.
Veritas disposa d’un total de 22
botigues a Barcelona i dos a
Menorca. / Redacció

150 llocs de treball
nous aLleida

Firmatunacord
de col·laboració

La facturació creix
un25% fins al juny

Augmentde les
vendesun 10%

GFT

ARXIU

De Conrado i Marquet

MICROBANK I UABPASIONA

ROSA SALVADOR
Barcelona

La indústria farmacèutica ca-
talana facturarà uns 900 mili-
ons d’euros menys el 2012 des-
prés de l’entrada en vigor del re-
ial decret de retallada de despe-
sa farmacèutica aprovada pel
Govern central el passat 21 d’a-
gost. Jordi Ramentol, president
de Farmaindustria, va assenya-
lar que la indústria amb base a
Catalunya assumirà la meitat
de la retallada, fet que suposarà
la pèrdua de 1.850 milions per
al conjunt de la indústria. Ra-
mentol, primer executiu deFer-
rer Internacional, va recordar
que els dos anteriors decrets
d’ajustament aprovats el 2010
ja han suposat per als labora-
toris amb seu a Catalunya una
reducció de les seves vendes
d’uns 1.000 milions d’euros.
ª En dos anys la indústria per-
drà un 27% de les vendes per
aquests decrets”, va lamentar.
Catalunya té 170 empreses

farmacèutiques (el 47% de les
que hi ha a Espanya amb més
de 100 treballadors) i és la co-
munitat on el sector té més pes
en el PIB: abans de l’ajusta-
ment la indústria generava el
7,5% del PIB català.
L’últim decret d’ajustament,

va explicar Ramentol, tindrà
un impacte especial en l’R+D
dels laboratoris catalans: l’o-

bligació imposada als metges
de prescriure per principi actiu
deixa sense valor econòmic ª la
investigació incremental o galè-
nica en què s’han focalitzat
moltes empreses mitjanes i pe-
tites perquè el desenvolupa-
ment d’un nou principi actiu
els obliga a incórrer en uns cos-
tos que no poden assumir”. La
indústria mitjana catalana in-
vestiga sobretot noves presen-
tacions, noves formes d’admi-
nistració més efectives en el
cas de productes oculars o

òtics, canvis als excipients per
millorar el gust o la tolerància,
o combinacions de principis ac-
tius que redueixin el nombre
de preses en pacients polimedi-
cats. ª Són millores importants
per als pacients perquè millo-
ren l’adherència o redueixen
els efectes secundaris, que són
els grans problemes en paci-
ents crònics” recorda Ramen-
tol. Ara elsmetges podran pres-
criure aquests productes per la
seva marca, si ho consideren
necessari, ª però només si el

preu de venda és el mateix que
el genèric del principi actiu, fet
que desvirtua el paper dels
petits laboratoris en la indús-
tria”. A Catalunya, recorda Ra-
mentol, la indústria farmacèu-
tica ocupa 20.000 persones de
forma directa i 80.000 de for-
ma indirecta, amb una inversió
de 400 milions anuals en R+D,
que per si sola suposa el 33% de
la investigació que desenvolu-
pa el sector privat. ª Moltes
pimes es veuran abocades al
tancament”, lamenta.c.

BARCELONA Redacció

VichyCatalán, una de les empre-
ses que licita per la compra dels
actius productius de Cacaolat
que ha posat en marxa el jutjat
mercantil 6 de Barcelona, va re-
butjar ahir la decisió del jutjat de
Madrid de vendre el 95% de les
accions de l’empresa que eren
propietat de Clesa a Central
Lechera Asturiana-CAPSA.
Vichy Catalán va assegurar en

un comunicat que la venda de les
accions ª genera molts dubtes i
no és la millor opció per garantir
el futur dels treballadors i de la
marca” ja que els 20,05 milions
quepagaràCentral LecheraAstu-
riana ª no revertiran directament
en Cacaolat”. Al seu judici, en
canvi, el procés de venda posat
enmarxa pel jutge Javier Fernán-
dez al jutjat mercantil 6 de
Barcelona, ª pot ajudar a enfortir
el teixit econòmic del país ja que
accelerarà de seguida l’activitat
industrial i comercial d’aquesta
marca”.
UGTes vamanifestar ahir tam-

bé ª completament en contra” de
la venda de les accions que se-
gons el seu parer ª no garantirà
en absolut els llocs de treball ni
l’estabilitat de la plantilla a la
companyia, ni la creació d’una fà-
brica nova”. UGTrecorda queAs-
turiana és a més l’únic grup inte-
ressat a comprar l’empresa que
no ha contactat en cap moment
amb els seus treballadors.c

VERITAS

ALBERTO NEVADO / ARXIU

Catalunya té 170 empreses farmacèutiques, explica Jordi Ramentol, president de Farmaindustria

EN
LÍNIA

La retallada farmacèutica costarà
900milions als laboratoris catalans
El nou decret acaba amb l’R+D galènica que realitzen les pimes del sector

VichyCatalán i
UGT, contra la
vendaaAsturiana
de les accions
deCacaolat

EMPRENEDORS
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MADRID.LacompañíaMicrobankfir-
mó ayer un acuerdo con el Parque
de Investigación de laUniversidad
AutónomadeBarcelona(UAB),me-
diante el cual ambas entidades se
comprometenapromoveracciones
parapotenciar el autoempleoentre
estudiantes y titulados.
A travésdeesteprograma, los so-

licitantes podrán optar a micro-
créditos dehasta 25.000euros, con
la condicióndeque los interesados
presenten un programa que con-
tenga un plan de empresa y un in-
forme favorable de la viabilidaddel
proyecto, que elaborará el Pruab,
una fundaciónprivada constituida
por la Universidad Autónoma de

Barcelona (UAB), elConsejo Supe-
rior de InvestigacionesCientíficas
(Csic), y el Instituto de Investiga-
ción yTecnologíaAgroalimentaria
(Irta).
Elacuerdofue firmadoporelpre-

sidente deMicrobank, José Fran-
cisco deConrado, y el director ge-
neraldelParquedeInvestigaciónde
laUAB, JordiMarquet.
De esta forma, ambas institucio-

nesrenuevansucompromisoconel
emprendimiento,yaqueMicrobank
desde sus inicios ha concedido en
España 119.516 préstamos por im-
portede754millonesdeeuros, y el
parque de invesgaciónUABha da-
doapoyoa lacreaciónde52empre-
sas de campos como la biomedici-
na, biotecnología, o lasTIC.

Microbankyelparquede la
UABpotencianelautoempleo
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Summary
Support for the creation of new Spin-off companieS

In 2011, a total of 7 new spin-off companies were created, thus procuring the crea-
tion of a total of 57 companies since 2001. 93% of these companies have made 
successful progress and are still operational today. Of these companies, about 
60% have managed to carry out internationalisation projects. The companies ge-
nerated have created 305 new jobs, of which 25% correspond to highly qualified 
positions, and produce a turnover of around 19 million euros.

In 2011, the UAB Research Park set up a specific programme for the support of 
entrepreneurship in Social and Human Sciences, aimed at researchers exercising 
transfer in this area and non profit making ventures that have a social impact.

Some of the highlights regarding spin-off companies located in the UAB Research 
Park:

AB-BIOTICS receives the “Premio Pimes” for the most competitive small •	
enterprise of the year.
Felnuti opens a gluten-free foods establishment.•	
Aitech develops an intelligent video surveillance system for Mitsubishi •	
Electric.
Nanomol Technologies obtains a special mention in the third edition of the •	
“Premios Ex-poquimia I+D+i”.
Inèdit opens a branch in Mexico.•	
The BCNInnova company’s DIGMO project obtains funding.•	

public-private projectS

In compliance with the objective of attracting enterprises to a university and scien-
tific environment and the desire to interact with and create collaborative links bet-
ween enterprises and research centres and institutes, 2011 witnessed the incorpo-
ration of a new company in the Eureka building: Odournet. The year also saw the 
establishment a new program to foster business innovation: the Innovation Liaison 
Program (ILP-PRUAB).

valuation and patentS

In 2011, the UAB’s Valuation and Patents Office received 48 new inventions. The 
Health Sciences sector generated the highest number of inventions, followed by 
that of Communication and Information Technologies. Of these 48 inventions, a 
total of 23 were patented and in addition, 20 international extensions were gene-
rated. Therefore, the number of total, priority and internationally extended patents 
was 43. 

These patents form the basis for adding social and economic value to the research 
undertaken at the university, as they serve to facilitate licence agreements bet-
ween enterprises and the university. In this regard, a total of 9 transfer agreements 
were signed in 2011 with different enterprises.
Some of the highlights regarding patents and valuations:

Transfer agreement with the American company Dentsply•	
The UAB licences the patent for a method for determining an individual’s •	
sperm quality to the CIMAB company
Licence to Strem Chemicals for a patent in the area of inorganic chemis-•	
try
The UAB and the IGTP licence a patent to Grifols in the area of genetic •	
therapy
The UAB transfers a computer program developed by CAIAC researchers •	
to the Aggrupa company
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corporate development

In 2011, the Corporate Development area was created and began operations in 
order to consolidate the relations between the Park’s members and collaborating 
bodies, and also to establish new relations on an international level. In this regard, 
the UAB Research Park is continuing to participate in the European IKTIMED pro-
ject. Likewise, it has applied for three new European projects: Interreg, MED and 
ENPI-CBC-Med.

Collaboration agreements signed in 2011 with:

Microbank, for the awarding of microcredits to enterprises.•	
Secot, for the development of a business assistance and counselling pro-•	
gramme.
Fundació Empresa i Ciència, for in-company work experience for Business •	
Administra-tion and Management students at the UAB.
BANC (Business Angels Network de Catalunya), to finance projects through •	
private in-vestment.

inStitutional relationS

The UAB Research Park has worked to raise awareness of its mission and objecti-
ves among researchers and offer them the support they need in order to carry out 
knowledge transfer. For this reason, more than 10 UAB departments have been 
visited and several national and international conferences have been held.

SpaceS at the uab reSearch park

Since 2011, the UAB Research Park has been responsible for the administration 
service and occupancy service of the spaces available in Research Modules A and 
B, as well as the management of the Eureka Building, which has an occupancy 
rate of 78%.

communication and promotion 

In order to promote the innovation undertaken in the UAB environment, the digital 
journal UAB Innova was created in 2011 in collaboration with the UAB communica-
tions area. The journal includes news, articles and interviews with researchers and 
entrepreneurs and is sent every month to subscribers in the form of an electronic 
newsletter.

Since 2011, the UAB Research Park has organised different workshops and semi-
nars aimed both at research personnel and entrepreneurs and enterprises. Of par-
ticular note was the “UAB30 Business Meeting - Innovation in the Food and Packa-
ging Sector”, which was attended by more than 80 people and for which more than 
50 companies registered. In late 2011, the tenth anniversary of the hosting of enter-
prises on the UAB campus was commemorated, involving the participation of some 
of the first spin-offs to be generated and the researchers that promoted them.

In 2011, the UAB Research Park attended several international trade fairs: Expo-
quimia (Barcelona) and Biotechnology Industry Organization -BIO- (Washington, 
USA).

The different activities undertaken by the UAB Research Park have been reflected 
in the media. Specifically, 39 direct mentions have appeared in the press, plus 26 
mentions of companies hosted by the Park and 113 mentions of research centres 
or institutions that are members of the Park.

Throughout 2011, the UAB Research Park has worked to extend its presence on 
social networks by creating a wordpress based blog, a profile of photographs on 
Flickr and a YouTube video channel.
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