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El juliol de 2012 va tenir 
lloc el meu nomena-
ment com a nou di-

rector del Parc de Recerca 
UAB. Vull començar aquest 
període agraint la feina 
desenvolupada fins ara pel 
Prof. Jordi Marquet, res-
ponsable de crear una es-
tructura professional estable 
capaç d’oferir serveis de 
qualitat als seus membres.

Vull expressar la meva 
satisfacció per liderar 
aquest projecte, remarcant 
l’entusiasme i la il·lusió que 
em genera. Sempre he cre-
gut que el Parc de Recerca 
UAB és una eina fonamental 
per a la transferència de co-
neixement dins la Universitat 
i a tot el seu entorn. Dispo-
sa d’un enorme potencial 
per incidir de manera direc-
ta i estratègica en la millora 
de l’economia productiva 
del país i permet optimitzar 
el millor de cadascú de no-
saltres (investigadors, em-
preses, institucions). Sense 
instruments com el Parc de 
Recerca UAB, la transferèn-
cia de coneixement és difí-
cilment assolible.

L’etapa que començo al Parc 
de Recerca UAB està mar-
cada per tres grans objec-

tius. El primer i principal és 
obrir el Parc a tots els inves-
tigadors que en formen part. 
És necessari comptar amb 
la complicitat i col·laboració 
dels investigadors, ja que 
sense ells la nostra feina 
perd valor. En aquest sentit, 
la comunicació tindrà un pa-
per clau; mitjançant la comu-
nicació, hem de donar-nos a 
conèixer entre la comunitat 
universitària i fer-li arribar 
tots els nostres serveis i ac-
tivitats. 

El segon objectiu és apropar 
les empreses al Parc de Re-
cerca UAB, mitjançant inclús 
la seva incorporació en un 
comitè d’empreses innova-
dores. Aquest comitè vetllarà 
per incorporar les tendèn-
cies i necessitats actuals de 
les empreses al Parc i afavo-
rir així una relació més fluida 
i eficient entre investigadors 
i empreses. 

El tercer gran objectiu del 
Parc de Recerca UAB en 
aquesta nova etapa és la in-
ternacionalització dels seus 
serveis i metodologies. A tra-
vés de projectes estratègics 
a l’Àfrica, a l’Amèrica Llatina 
o d’altres països europeus, 
el Parc de Recerca UAB in-
tensificarà les seves tasques 

Buenaventura Guamis
Director General 
Fundació Parc de Recerca UAB

d’internacionalització. La 
finalitat és establir aliances 
internacionals que perme-
tin la creació de nous parcs 
o centres tecnològics a 
l’exterior i obrir així un pont 
per als nostres investigadors 
i empreses per establir-se en 
aquells països.

Per assolir aquests objec-
tius, la meva primera decisió 
aquest 2012 ha estat redis-
senyar les diferents unitats 
de treball del Parc amb la 
finalitat d’oferir un millor ser-
vei en aquestes qüestions.

Encara ens queda un llarg 
camí a recórrer però, amb 
la col·laboració de tots els 
nostres membres i aliats, 
aconseguirem que la trans-
ferència de coneixement si-
gui una realitat i suposi un 
veritable retorn a la societat.
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El Parc de Recerca 
UAB disposa d’un 
enorme potencial 
per incidir de 
manera directa 
i estratègica 
en la millora 
de l’economia 
productiva del país 
i permet optimitzar 
el millor de cadascú 
de nosaltres 
(investigadors, 
empreses i 
institucions). 
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RESUM DE DADES
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51

44

Empreses creades o acollides 
al Parc de Recerca UAB

Acords de transferència
realitzats per l’Oficina de Patents de la UAB

Patents sol.licitades 
realitzades per l’Oficina de Patents de la UAB

Noves invencions registrades
realitzades per l’Oficina de Patents de la UAB

2011

9
2012 

7
2010
4
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La Fundació Parc de 
Recerca UAB

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

Ciència de 
materials
i energia

Tecnologies de 

l’alimentació i 

salut animal

Ciències

mediambientals

i sostenibilitat

Biomedicina i
biotecnologia

Ciències socials

i humanitats

Tecnologies de

la inform
ació i d

e la 

comunicació
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El Parc de Recerca UAB és una entitat fundada per la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut de Recerca 
i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) que té per objectiu 
impulsar i millorar les activitats de transferència de tecnologia 
i coneixements dels seus membres, promoure la creació 
de noves empreses basades en la recerca i la innovació 
i, en general, facilitar la interacció entre la recerca, el món 
empresarial i la societat.
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Biomedicina i Biotecnologia

Ciències Experimentals i 
Tecnologia

Ciències Socials i 
Humanitats

Ciències Mediambientals

Sanitat Animal i Tecnologies 
Alimentàries

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

L’Esfera del Parc de 
Recerca UAB
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Direcció General
Jordi Marquet (fins juliol de 2012)

Buenaventura Guamis (a partir de juliol de 2012)

Director Gerent
Carlos Valero

Assistent de Direcció
Montse Garcia

Gestió Econòmica
Carme Ojeda

Gestió d'Espais
Cristina Camarasa

Administració
Mercè Coll

Oficina de Valorització i Patents de la UAB
Xavier Vallvé (Director Oficina)
Maite Ibern
Lucas Martín
Nicolas Renaud
Esther Miralles (estudiant en pràctiques)

Creació i Innovació empresarial
Mònica Cerdán (coord.)
Victor Peral (coord.)
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Projectes públics-privats
Pere Salamero (coord.)
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Marta Cortijo
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David Sierra (coord. Xarxa Tecnio)

Internacional

Comunicació i Promoció
Ana Belén Martínez (coord.)
Júlia Palma (coord.)
Ona Tribó
Marc Sanabria 

Equip de 
gestió de la 
Fundació Parc 
de Recerca 
UAB
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ÀreA creAció i innoVAció eMPreSAriAL
S’ofereix suport a nous emprenedors en la creació d’empreses basades en la 
recerca i la innovació i serveis de gestió d’ajuts financers així com l’establiment 
de contacte amb xarxes de business angels o empreses de capital risc. Aques-
ta àrea també preveu una sèrie d’activitats destinades al creixement empre-
sarial i la innovació, com la creació i coordinació d’un Comitè d’Empreses 
Innovadores i la formació especialitzada i cerca de talent.

ÀreA ProJecteS PÚBLic-PriVAtS
L’objectiu principal d’aquesta àrea és la gestió i coordinació de projectes 
d’R+D+i: des de la configuració del consorci òptim, passant per la coordi-
nació i la gestió del projecte. Aquesta àrea també incorpora la creació d’un 
Laboratori d’Idees i Projectes multidisciplinari i la gestió i suport dels grups 
de recerca TECNIO de la UAB i el CSIC. També col·labora amb la UAB en 
l’organització i gestió de clústers de la UAB.

ÀreA VALoritZAció i PAtentS
Responsable de la gestió de protecció del coneixement, la negociació 
d’acords de transferència i la sol·licitud de patents de la UAB.

ÀreA internAcionAL
Responsable de la gestió de projectes estratègics de transferència de co-
neixement a l’exterior així com de la creació i coordinació de nous centres 
tecnològics i parcs a països de l’estranger. També és objectiu d’aquesta àrea 
facilitar que grups de recerca, instituts, organitzacions i empreses de Catalun-
ya i Espanya estableixin relació amb institucions i empreses de l’exterior per a 
la creació, promoció i participació en xarxes de transferència de coneixement 
internacionals.

ÀreA coMunicAció i ProMoció
Amb l’objectiu de comunicar tant interna com externament les activitats 
desenvolupades. També té la responsabilitat de captar nous investigadors i 
estudiants (a partir de 3er grau) amb l’objectiu de crear noves empreses.

Nova estructura organitzativa 
Parc de Recerca UAB

Durant aquest any 2012, el Parc de Recer-
ca UAB ha reestructurat la seva organit-
zació interna, sorgint d’aquesta cinc noves 
grans àrees d’acció i d’activitat:
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Nou Organigrama 2013
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ÀREA DE 
VALORITZACIÓ I

PATENTS

ASSESSOR: 
Carles Domènech

ÀREA DE 
CREACIÓ I 
INNOVACIÓ 

EMPRESARIAL

ASSESSORS: 
Ramon Bacardit

Agustín Montserrat
Jesús M. Rodríguez

Carlos Guallarte
Pere Caba

Daniel Furlan 
SECOT

ÀREA DE 
COMUNICACIÓ I 

PROMOCIÓ

ASSESSORS: 
J. M .Perez Tornero

Albert Ventura
Antonio Franco

ÀREA D’
INTERNACIONAL

ASSESSORS: 
Jose Luis Briansó

Alberto Valle

DELEGATS:
Tomás López (Ibero 

América)
Oriol Trenchs (Àfrica)

ÀREA DE
PROJECTES

PÚBLIC-PRIVATS

ASSESSORS: 
Tomás Peire

Albert Ventura

GESTIÓ ESPAIS
Cristina Camarasa

GESTIÓ 
ECONÒMICA
Carme Ojeda

ÀREA GERÈNCIA

ADMINISTRACIÓ 
Mercè Coll

VICEGERENT
RECERCA UAB

Iván Martínez

DIRECCIÓ GENERAL
Buenaventura Guamis

DIRECTOR GERENT
Carlos Valero

ADMINISTRACIÓ 

Cristina Camarasa

Director 
Xavier Vallvé

Coord. 
Mònica Cerdán

Coord.
Pere Salamero

David Sierra
Coord. X. Tecnio

Ona TribóLucas Martín

Marta Cortijo

Amanda Alonso Virgina Cousté

Coord.
Júlia Palma

Marc Sanabria

Coord.
Ana B. Martínez

Maite Ibern

SUPORT DIRECCIÓ
Montse Garcia
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Al 2012, el Parc de Recerca UAB ha 
acollit 7 noves empreses. 

Iniciatives com el Programa de Gene-
ració d’Idees a l’Escola d’Enginyeria 
de la UAB han estat un estimulador per 
identificar i promoure nous projectes 
d’emprenedoria.

02SUpoRt A lA cREAció DE 
novES EMpRESES 
bASADES En lA REcERcA 
i lA innovAció
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Ofereix serveis d’Intel·ligència competi-
tiva a empreses, administracions, cen-

tres de recerca, parcs tecnològics, 
spin-offs i start-ups. Sorgida 

del GRISC de la UAB.

Ofereix serveis de consultoria per resol-
dre problemes tecnològics de l’àmbit 

de l’aeronàutica i la logística. Sor-
gida de l’Escola d’Enginyeria de 

la UAB.

ASLOGIC

Empresa de base tecnològica sorgida del Centre de 
Recerca Matemàtica (CRM) que ofereix a empreses 
de tot tipus, centres d’investigació i tecnològics i 
universitats, solucions eficaces i flexibles per al 

treball amb grans volums d’informació amb 
programari científico-tècnic en mode Soft-

ware as a Service (SaaS).

Especialitzada en el desenvolupament de bioprocessos per a 
la producció de fàrmacs per a la salut humana i animal. El seu 
coneixement l’ha conduït a oferir serveis a la indústria farma-
cèutica i biotecnològica en l’àmbit de la producció de pro-

teïnes terapèutiques. D’altra banda, Bioingenium ha estat 
implicada en diferents projectes lligats a malalties mi-

noritàries que li han permès desenvolupar una línia 
de recerca i desenvolupament de productes 

per curar aquest tipus d’afeccions. 
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L’any 2012 el Parc de Recer-
ca UAB ha incorporat set no-
ves empreses basades en la 
recerca i la innovació. Cinc 
d’aquestes empreses són 
de nova creació. 

Les dues empreses restants 
s’han adherit al Parc. Aques-
tes empreses provenen de 
sectors diferents: tecnologies 
de la informació i de la co-
municació, ciències socials,  
biomedicina, matemàtiques i 
enginyeria aeronàutica.

Des del 2001, el Parc de Re-
cerca UAB (PRUAB) i la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona (UAB) han impulsat un 
total de 64 empreses basa-
des en la recerca.

La empresa comercialitza un estimador 
de talles per a botigues de roba online 
que ajuda a reduir devolucions, incre-

mentar vendes i millorar la satisfac-
ció dels clients. Sorgeix del Cen-

tre de Visió per Computador 
(CVC).

Desenvolupa eines bioinformàtiques 
per organitzar, analitzar i distribuir da-
des biològiques. El seu coneixement 

els permet generar dades d’elevada 
qualitat i oferir resultats infor-

matius i comprensibles.

Desenvolupa i comercialitza sistemes 
d’informació intel·ligents que perme-

ten el reconeixement d’objectes a 
partir d’imatges. Sorgeix del 

Centre de Visió per Com-
putador (CVC).

7 NOVES 
EMpRESES 
AL 2012

VISUAL 
TAGGING 
SERVICES
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Programa de 
Generació d’Idees de 
l’Escola d’Enginyeria 
de la UAB

El Programa Generació d’idees és una ini-
ciativa del Parc de Recerca UAB posat en 
marxa durant el 2012 que pretén contribuir 
a fomentar l’esperit emprenedor i la cultu-
ra de la innovació, així com donar suport a 
modelar les idees dels investigadors i es-
tudiants de la Universitat. 

1er premi
Ad on 
Demand

Ad on Demand proporciona 
solucions per afegir valor a 
les imatges de vídeo, per 
mitjà de descripció de text 
dels objectes presents en la 
seqüència de vídeo. Propo-
sa noves formes de publi-
citat per a les televisions 
intel·ligents que permetin 
que qualsevol espectador 
pugui sol·licitar la informa-
ció comercial de qualsevol 
producte que apareix en els 
programes de televisió.

3er premi 
Amblife 
 

Sistema basat en sensors 
de detector de caigudes 
d’alta fiabilitat gràcies a l’ús 
dels últims avenços tecno-
lògics combinats amb nous 
algorismes de detecció de 
patrons de moviment. El sis-
tema resol el repte de la te-
leassistència domiciliària en 
una societat amb un creixent 
envelliment de la població 
i per tant, aconseguir una 
millora de la seguretat i les 
condicions de vida de la 
tercera edat o dependents.

2on premi
Knowxel 

Plataforma de crowdsour-
cing destinada a oferir un 
servei de resolució de tas-
ques demandades pel client 
involucrant la recol·lecció, 
interpretació i anàlisi de 
dades en forma massiva. 
Està basada en dispositius 
mòbils i orientada a poten-
ciar la comunicació entre 
clients i usuaris.

Aquesta primera edició va 
estar dirigida a estudiants 
de doctorat i investigadors 
de l’Escola d’Enginyeria de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) per tal que 
coneguin de forma pràctica 
com explotar els resultats 
d’investigació o idees de 
base tecnològica. El progra-
ma combinava la formació 
amb la pràctica i va conclo-
ure amb un concurs entre 
els diferents projectes parti-
cipants.

Més de 40 enginyers van 
participar al programa, que 

va començar amb una sessió 
de coworking entre els parti-
cipants en la qual se’ls va fa-
cilitar les pautes per fer una 
bona presentació de la seva 
idea de negoci.

Un cop definida la idea es van 
impartir sis sessions formati-
ves sobre formes jurídiques, 
propietat intel·lectual, tècni-
ques de presentació, màr-
queting, etc. Amb l’objectiu 
d’adquirir els coneixements 
necessaris per a l’elaboració 
dels plans de negoci.

Finalment, el 29 de juny es 

va celebrar el concurs, en 
el qual els participants van 
presentar el seu projecte da-
vant d’experts en valoració 
d’idees de negoci de base 
tecnològica, i es van se-
leccionar els tres projectes 
guanyadors. 

El primer finalista va obtenir 
un premi de 2.500 euros i sis 
mesos d’incubació a l’edifici 
Eureka del Parc de Recerca 
UAB. El segon finalista va ser 
premiat amb 1.500 euros i el 
tercer amb 1.000 euros.
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Notícies destacades 
de les empreses del 
Parc de Recerca UAB

cognicor technologies, millor start-up digital
 

L’empresa del Parc de Recerca UAB Cognicor Te-
chnologies ha guanyat el premi europeu Tech All 
Stars, concedit per la Comissió Europea durant 
l’Assemblea de l’Agenda Digital, que va tenir lloc 
a Brussel·les el mes de juny de 2012.

El premi Tech All Stars és una competició europea 
que té com a objectiu trobar l’start-up digital més 
innovadora. Enguany, ha estat concedit a Cognicor 
Technologies, una spin-off sorgida de lIIA-CSIC que 
ofereix un servei de resolució automàtica de conflic-
tes d’una manera més ràpida i econòmica.

Ab-therapeutics tanca una ronda de finançament d’1 milió d’euros 
i passa a anomenar-se Ability pharmaceuticals
 

A l’operació hi han participat Inveready Seed Ca-
pital, Genoma Espanya, els socis de la firma, nous 
business angels i inversors particulars. La biofar-
macèutica catalana destinarà aquests recursos al 
desenvolupament clínic del seu fàrmac contra el 
càncer de pulmó i pàncrees. 

L’empresa biofarmacèutica catalana AB-Thera-
peutics -que ara passarà a anomenar-se Ability 
Pharmaceuticals-, centrada en la recerca de nous 
fàrmacs contra el càncer, ha tancat la seva sego-
na ronda de finançament per un import d’1 milió 
d’euros, 300.000 dels quals han estat aportats per 
la societat de capital risc Inveready Seed Capital, 

i altres 300.000 per Genoma Espanya en forma de préstec participatiu. La resta del 
capital ha estat aportat pels actuals socis de la companyia i nous inversors particulars 
i business angels.
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vetgenomics participa en un projecte europeu per a la prevenció 
i el control de les malalties infeccioses dels animals
 

El projecte POC4PETS, finançat amb més de 
700.000 euros, permetrà millorar els sistemes de 
diagnòstic veterinari, un instrument clau per a la 
prevenció i el control de les malalties infeccioses 
dels animals.

L’empresa de base tecnològica Vetgenomics participa 
en el projecte europeu POC4PETS, en col·laboració 
amb l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN), que té 
com a objectiu desenvolupar tecnologies innovado-
res per millorar els sistemes de diagnòstic veterina-
ri. El treball es centrarà en tecnologies que simplifi-
quin la preparació de mostres per ser examinades i, 
d’aquesta manera, guanyar rapidesa en el diagnòstic.

Ab-biotics arriba a Estats Units i canadà mitjançant 
un acord amb Aceto corporation

La biotecnològica catalana cotitzada al MAB ator-
ga a Aceto la distribució exclusiva del probiòtic 
AB-LIFE en el mercat nord-americà.

L’empresa, ubicada al Parc de Recerca UAB, AB-Bio-
tics ha signat un contracte que atorga a Aceto Cor-
poration la distribució en exclusiva del seu probiòtic 
anti-colesterol AB-LIFE als Estats Units i Canadà. 
S’estima que l’operació suposarà per a AB-Biotics un 
volum de negoci proper als 3,5 milions d’euros durant 
els tres anys i mig renovables que dura el contracte.
 

Scytl gestiona milions de vots en les eleccions 
presidencials dels Estats Units
 

L’empresa catalana Scytl, formada a partir de 
l’spin-off d’un grup de recerca de la UAB, ha dis-
senyat una papereta electrònica que facilita el vot 
als nord-americans de 1.400 comtats de 30 Estats 
en les eleccions d’Estats Units que es van cele-
brar el 6 de novembre de 2012. 

Scytl, líder mundial en votació electrònica, ha tingut 
un rol actiu en l’organització dels darrers comicis als 
Estats Units. En alguns casos es va encarregar del 
vot per Internet, en altres de la presentació dels resul-
tats electorals i en altres de la formació del personal 
que va estar present als col·legis electorals.

02
. S

uP
or

t 
A 

LA
 c

re
Ac

ió
 d

e 
no

Ve
S 

eM
Pr

eS
eS

 B
AS

Ad
eS

 e
n 

LA
 r

ec
er

cA
 i 

LA
 in

no
VA

ci
ó

Memoria Activitats 2012.indd   23 27/05/13   16:00



El partenariat UAB-Henkel ha estat pre-
miat per la Generalitat de Catalunya el 
2012. La confiança de la multinacional 
alemanya ha permès ampliar el seu pro-
jecte a l’Edifici Eureka.

Cal destacar les activitats promogudes 
el 2012 per posar en contacte investiga-
dors i empreses i afavorir l’intercanvi de 
demandes i ofertes tecnològiques.

També durant el darrer any, la UAB ha 
transferit la coordinació al Parc de Re-
cerca UAB dels projectes estratègics de 
transferència internacional.

03pRojEctES 
públicS-pRivAtS
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Henkel obrirà un nou 
laboratori d’R+D al 
Parc de Recerca UAB

Un dels laboratoris s’ubicarà 
a l’Edifici Eureka del Parc de 
Recerca UAB al Campus de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), on Henkel 
ja disposa d’un laboratori. 
Aquest incorporarà 35 nous 
investigadors. El segon la-
boratori es situarà al centre 
tecnològic Leitat a Terrassa 

(Barcelona) on es crearan deu 
llocs de treball, i al tercer cen-
tre, del qual encara no s’ha 
decidit la ubicació, hi treba-
llaran deu investigadors.

Els nous laboratoris iniciaran 
la seva activitat el 2013 i cen-
traran la seva investigació en 
l’àmbit dels adhesius i sege-

lladors d’altes prestacions 
que s’utilitzen bàsicament en 
la indústria de l’automoció, 
l’electrònica i l’aviació.

La companyia preveu ampliar 
el nombre d’investigadors 
fins a 100 en una segona 
fase, tot i que no està defi-
nida.

El juny del 2012 la multinacional aleman-
ya Henkel va anunciar que invertiria set 
milions d’euros en la creació de tres nous 
laboratoris de recerca i desenvolupament 
(R+D) a Catalunya, cosa que ha compor-
tat la generació de 55 nous llocs de treball 
d’alta qualificació en una primera fase.

De dalt a baix: Presentació del projecte de Henkel a la Conselleria d’Empresa i Ocupació amb el Conseller F. Xavier Mena, vicepresident corporatiu de recer-
ca de la Divisió d’Adhesius de la multinacional alemanya, Ramon Bacardit i el director del Parc de Recerca UAB, Jordi Marquet, al juny. | Estat de les obres 
dels laboratoris de l’Edifici Eureka a desembre de 2012.
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Trobada UAB30 
“Mobilitat i transport a 
les smart cities” 

El 17 de maig de 2012 va tenir lloc a 
l’Hotel Campus la cinquena Trobada 
UAB30, enguany centrada en les ciutats 
intel·ligents. L’acte va incloure un 
programa de ponències a càrrec de set 
experts i una sessió de partnering entre 
els participants.  

La Trobada UAB30, centra-
da en les smart cities, tenia 
l’objectiu d’apropar la re-
cerca aplicada a l’empresa 
i mostrar el ventall de pro-
jectes i aplicacions per a 
ciutats intel·ligents que es 
realitzen gràcies a la recer-
ca universitària i els centres 
d’investigació. 

La sessió de partnering va 
permetre crear un espai 
d’interrelació i comunicació, 
de manera que les empre-
ses i els investigadors van 
tenir l’oportunitat d’ampliar 
les possibilitats de negoci i 

aportar millores al sector.

Les smart cities van adquirint 
importància en el context 
econòmic, social, ambiental 
i tecnològic actuals. Segons 
un estudi de l’Organització 
de les Nacions Unides, el 
2050 es preveu que el 75% 
de la població mundial viurà 
en ciutats. 

Aquesta dada augmenta la 
necessitat de trobar noves 
maneres de gestionar les 
ciutats per facilitar la vida als 
qui les habiten. En aquest 
context les noves tecnolo-

gies hi tenen un paper molt 
important que ens porta al 
concepte de smart cities o 
ciutats intel·ligents. 

Les smart cities són ciutats 
que aprofiten les noves tec-
nologies per esdevenir més 
habitables, eficients i sosteni-
bles. L’objectiu és aconseguir 
gestionar millor els recursos 
disponibles (aigua, energia, 
transport, etc.) per obtenir 
ciutats amb major eficiència 
energètica i millor mobilitat i, 
així, fer la vida més fàcil als 
seus habitants en un entorn 
més sostenible.

De dalt a baix: Sessió 
plenària amb experts 
en desenvolupament 
de tecnologies per a 
smart cities i mobili-
tat. | Moments de la 
sessió de partnering 
d’entrevistes. 

80 

45 
100 

assistents

empreses participants

entrevistes realitzades
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El Parc de Recerca UAB ha 
posat en marxa el 2012 una 
eina tecnològica que per-
met fomentar i estructurar 
les col·laboracions en R+D+i 
entre els més de 4.000 inves-
tigadors vinculats al Parc i 
empreses de la B30, nacio-
nals i internacionals. 

El PRUAB Innoget Cloud és 
un portal d’innovació ober-
ta en el que investigadors i 
empreses poden interactuar 
i col·laborar mitjançant la pu-
blicació d’ofertes i demandes 
tecnològiques. 

Implantació d’un 
Marketplace 
Tecnològic

Aposta per la valorització i la 
transferència de coneixement

Aquesta plataforma permet 
facilitar la formalització de 
projectes d’R+D+i, ja que 
aglutina en un mateix espai 
els diferents actors interes-
sats en portar a terme pro-
jectes d’R+D+i col·laboratius, 
a més de reduir el temps 
d’avaluació de les oportuni-
tats de col·laboració.

Per una banda, els investiga-
dors poden publicar ofertes 
tecnològiques i trobar, així, 
socis per als seus productes, 
tecnologies o serveis innova-
dors. 

Per altra banda, també po-
den proposar solucions a 
les demandes tecnològiques 
plantejades per altres investi-
gadors o empreses, que a la 
vegada publiquen peticions 
per trobar partners per a les 
seves necessitats d’R+D+i i 
innovació.

Es pot accedir a l’eina a tra-
vés de l’enllaç http://pruab.
innogetcloud.com

Aquesta xarxa fomenta la col·laboració i la 
transferència de coneixement, afavoreix la 
creació d’empreses i impulsa la internaciona-
lització.

El Parc de Recerca UAB també manté estreta 
relació amb la Xarxa de Parcs Científics i Tec-
nològics de Catalunya (XPCAT), a través de 

la xarxa de tècnics que periòdicament esta-
bleixen projectes comuns. El 2012 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 uni-
tats en el si de les universitats 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 in-
vestigació aplicada i transferència tecnològi-
ca de Catalunya.

Durant el 2012, el Parc de Recerca UAB ha 
continuat la seva col·laboració amb la Red 
de Gestión I+D+i promoguda per la Aso-
ciación de Parques Tecnológicos y Cien-
tíficos de España (APTE) i el Ministeri de 
Ciència i Innovació (MICINN). 
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L’especialització intel·ligent 
centra el seminari del projecte 
Iktimed a Xipre

El projecte Iktimed és un projecte Interreg-
MED finançat per fons europeus que té com 
a objectiu impulsar polítiques d’innovació al 
voltant de tres grans eixos: la innovació ober-
ta, l’especialització intel·ligent i la compra pú-
blica innovadora. El projecte està format per 
12 partners procedents d’11 regions de Por-
tugal, Espanya, França, Itàlia, Malta, Grècia, 
Eslovènia i Xipre.

En el marc de la presidència de Xipre al Con-
sell Europeu i, aprofitant la trobada anual del 
programa MED, el 26 d’octubre de 2012 va 
tenir lloc un seminari d’Iktimed, amb el tema 
de l’especialització intel·ligent com a eix cen-
tral, una qüestió que se situa com a element 

El Parc de Recerca UAB va participar al 
seminari sobre especialització intel·ligent 
que organitzava el projecte europeu IKTI-
MED a Xipre. L’objectiu d’aquest projecte, 
del qual el Parc forma part, és fomentar 
noves polítiques d’innovació entre les re-
gions del Mediterrani.

clau de cara a les noves polítiques de recer-
ca, innovació i competitivitat en el marc de 
l’Horitzó 2020 de la Unió Europea. El seminari 
va comptar amb la intervenció del professor 
Dominique Foray, l’expert en el tema més re-
conegut a nivell mundial.

El Parc de Recerca UAB, que participa com 
a partner en el projecte des del seu inici el 
2010, organitzarà el seminari final del projec-
te, que tindrà lloc el mes de març de 2013 
a Barcelona i que acollirà representants 
d’institucions públiques en l’àmbit de la re-
cerca i la innovació, emprenedors, centres de 
recerca, etc. i on es presentaran els resultats 
finals del projecte.

Assistents del seminari Iktimed a Xipre el passat 26 d’octubre de 2012 
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El Parc de Recerca 
UAB, nou associat del 
Clúster Innovacc

La trobada va servir per do-
nar a conèixer tecnologies 
que poden donar respos-
ta als reptes plantejats per 
les empreses integrants del 
clúster amb l’objectiu final 
de desenvolupar projectes 
de col·laboració entre les 
empreses i els grups de re-
cerca.

INNOVACC és l’Associació 
que representa el clúster 
del sector carni porcí català 
i té per objectiu promoure la 

El passat novembre de 2012 va tenir lloc a 
l’Edifici Eureka del Parc de Recerca UAB 
la primera trobada entre representants 
del Clúster Carni Porcí -INNOVACC- i dife-
rents centres i grups de recerca ubicats al 
Campus de la UAB. 

competitivitat de les empre-
ses mitjançant la innovació i 
la cooperació. Agrupa més 
de 40 empreses del sector 
carni porcí i serveis auxiliars 
(més del 60% són PIMES) i 
18 institucions (universitats, 
ajuntaments, cambres de co-
merç, centres de recerca, as-
sociacions professionals...).

La trobada va aplegar els 
grup de recerca de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona 
que participaran més activa-

ment en els projectes que es 
plantegen en el clúster carni 
porcí. Hi van assistir el Centre 
Tecnològic per al Tractament 
integral de les emissions ga-
soses, efluents líquids i re-
sidus sòlids -BIO-GLS-, el 
Centre Especial de Recerca 
Planta de Tecnologia dels 
Aliments -CERPTA-, el Servei 
de Nutrició i Benestar Animal 
-SNIBA-, Sostenipra, MAT-
GAS i l’Institut de Biomedici-
na i Biotecnologia (IBB).

Imatge d’arxiu d’una granja de garrins a les comarques de Lleida 
(fotografia Innovacc)

Trobada del clúster Innovacc amb diferents centres i grups de recerca 
del Parc de Recerca UAB el passat 30 de novembre de 2012
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L’any 2012, l’Oficina de Valorització i 
Patents de la UAB ha registrat un total 
de 51 patents i ha identificat 44 noves 
invencions. S’han assolit 7 acords de 
transferència. 

04vAloRitZAció i 
pAtEntS
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Casos d’èxit 
de Valorització i Patents

la UAb llicencia a l’empresa Gendiag un biomarcador que millora la seguretat del 
tractament de l’ictus
 

La tecnologia desenvo-
lupada per investigadors 
de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB) i 
del Vall d’Hebron Institut 
de Recerca (VHIR) per-
met predir el risc de patir 
una hemorràgia després 
de l’administració de me-
dicaments trombolítics 
per tractar un accident 
cerebrovascular.

                          2011                                    2012                           2011                                    2012

43 4851
+18,6%

44
-9%

Patents Invencions Registrades

Valorització i 
patents: dades
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la UAb llicencia a janus Development unes nanopíndoles que alliberen fàrmacs 
directament a l’interior de les cèl·lules

Investigadors de la UAB han desenvolupat un 
nou vehicle per a l’alliberament de proteïnes 
amb activitat terapèutica. Es tracta dels anome-
nats “cossos d’inclusió bacterians”, nanopar-
tícules insolubles i estables que normalment es 
troben a les bactèries recombinants. L’equip de 
l’investigador de l’Institut de Biotecnologia i de 
Biomedicina de la UAB (IBB) Antoni Villaverde, en 
col·laboració amb el Centro de Investigación Bio-
médica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (CIBER-BBN), ha demostrat el va-
lor d’aquestes nanopartícules com a “nanopíndo-
les” naturals amb una gran capacitat de penetrar 

dins les cèl·lules i desenvolupar activitat biològica. El concepte de nanopíndola 
representa una nova i prometedora plataforma per a l’administració de fàrmacs 
en medicina i il·lustra l’enorme potencial, encara per explorar, dels materials mi-
crobians en medicina.

El cSic, la Ub i la UAb llicencien una patent a l’empresa janus Developments per 
al tractament de malalties inflamatòries
 

Tres grups de recerca del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC), la Univer-
sitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) porten una llarga trajectòria 
de col·laboració en la recerca dels àcids nucleics 
d’interferència (siRNA). Aquest treball ha permès 
solucionar diferents dificultats tècniques a l’hora 
d’inhibir, entre altres, gens implicats en malalties 
inflamatòries, com per exemple les relacionades 
amb l’acció del Factor de Necrosi Tumoral (TNF-
alfa). Com a resultat d’aquest projecte el 2010 van 
sol·licitar una patent que recentment ha estat lli-
cenciada a la companyia Janus Development S.L.
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El Parc de Recerca UAB ha continuat 
amb la seva tasca de sensibilització i 
disseminació de les activitats i serveis 
que ofereix. 

En aquest sentit, ha rebut nombroses 
visites internes i externes (a nivell inter-
nacional). Cal destacar la participació 
del Parc en vàries conferències al llarg 
de l’any.

05RElAcionS 
inStitUcionAlS
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Departament Data

Dep. Psicologia 25/01/2012

Dep. Comunicació Audiovisual i Publicitat 26/03/2012

17/04/2012

Dep.Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 22/06/2012

Visites d’entitats nacionals i internacionals

Visites de Departaments de la UAB

Delegació Procedència Data

IES Illa de Rodes Espanya 24/01/2012

Indra Espanya 20/02/2012

Cambra de Comerç 
de Sabadell Espanya 06/04/2011

Chalmers University Suècia 27/04/2012

Inversors Espanya 7/05/2011

Universités Haiti Haití 19/06/2011

Cluster Innovacc Espanya 30/11/2012

Joensuu Science Park Finlàndia 20/11/2012

Kazan State Research 
Technological University Rússia 27/11/2012

Agbar Espanya 14/12/2012

Visites al Parc de 
Recerca UAB i  
conferències impartides

de Recerca UAB ha rebut nombroses vi-
sites dels departaments de la Universitat, 
per tal de donar a conèixer la missió i els 
objectius del Parc davant els investigadors 
i oferir-los el suport necessari per dur a 
terme transferència de coneixement. Així 
mateix s’ha rebut visites d’entitats nacio-
nals i internacionals que han mostrat el 
seu interès pel Parc de Recerca UAB.

D’altra banda, el Parc de Recerca UAB ha 
participat en diferents conferències i taules 
rodones per difondre les principals activitats 
que el Parc duu a terme.

Delegació visita Joensuu Science Park (Finlàndia) - 20/11/2012
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Conferència Data Ponent/s Lloc

El model de transferència de 
coneixement del Parc de 

Recerca UAB
08/02/2012 Carlos Valero Foro Transfiere

Malaga

Innovació i Recerca a l’Eix de la B30 10/02/2012 Jordi Marquet Plenari B30
Martorell

Estrategies de transferència 
de coneixements en Ciències 

Socials i Humanitats
26/03/2012 Jordi Marquet

Jornada Connect-EU 
en Ciències Socials

UAB

Cross Sectorial:
PRUAB - CVC - Inspecta 14/06/2012

Jordi Marquet
David Rotger
Caterina Font

Fira BizBarcelona
Barcelona

Com crear empreses 
d’alt nivell d’innovació 14/06/2012

Amanda Alonso
Toni Laserna

Oriol Prat
Luis Zabala
Eric Teruel

J. C. Martínez

Fira BizBarcelona
Barcelona

Capsula d’Emprenedoria: La creació 
de Spin Offs a la UAB 20/09/2012 Buenaventura 

Guamis
Facultat de Ciències

UAB

Clausura Programa TicLaude 02/10/2012 Mónica Cerdán Fac. Comunicació
UAB

El Parc de Recerca UAB 27/10/2012 Buenaventura 
Guamis

Seminari Sartorius
Ed. Eureka - UAB

Empreses intensives en 
innovació a la UAB 27/10/2012

Mónica Cerdán
Oscar Prado
Xavier Roca
Marc Grau

Dia de l’Emprenedor
UAB

Com crear una empresa innovadora 
amb responsabilitat social 08/11/2012 Buenaventura 

Guamis
Festa Major UAB

UAB

Territori Innovador i 
cooperació en Xarxa 22/11/2012 Buenaventura 

Guamis

Forum Barberà 
Innova

Barberà del Vallès

Conferències impartides sobre el Parc de Recerca UAB i el seu entorn

05
. r

eL
Ac

io
nS

 in
St

it
uc

io
nA

LS

Taula Rodona “Empreses intensives en innovació a la UAB - Dia de 
l’Emprenedor UAB (27/10/2012)

Capsula d’Emprenedoria “La creació de Spin Offs a la UAB - Programa 
Apendre a Empendre (20/09/2012)
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Amb una ocupació gairebé al 100%, el 
Parc de Recerca UAB ha dut a terme la 
gestió i manteniment dels diferents es-
pais: Edifici Eureka, Mòdul de Recerca 
A i Mòdul de Recerca B.

06ESpAiS DEl 
pARc DE REcERcA UAb

Memoria Activitats 2012.indd   42 27/05/13   16:01



Memoria Activitats 2012.indd   43 27/05/13   16:01



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 PARC DE RECERCA UAB44         

Planta Baixa

Segona Planta Tercera Planta

Primera Planta

*dades a 31 de desembre de 2012

Edifici Eureka:
cap a la plena 
ocupació

Ocupació actual Edifici

    Incubadora d’Empreses 

92,3%

80%

Aquest darrer any, l’Edifici Eureka, seu del 
Parc de Recerca UAB, ha augmentat el 
seu espai ocupat fins arribar al 92,3% (un 
increment del 14,5% respecte l’any ante-
rior) a data 31 de desembre de 2012.

Per altra banda, la Incubadora d’Empreses 
UAB-Santander (ubicada a la planta baixa 
i primera planta) es manté estable amb un 
80% d’ocupació.

Projectes com el de Henkel signat durant el 
passat 2012 o l’arribada de noves empreses 
han permès aconseguir aquestes dades.
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Mòdul de Recerca A

Mòdul de Recerca B

 Durant l’any 2012, el Parc de Recerca UAB 
ha continuat amb la gestió i manteniment 
del MRA (juntament amb el MRB). Cal des-
tacar la incorporació en aquest edifici del 
Centre d’Estudis Demogràfics (CED).

El Mòdul de Recerca A acull centres i grups 
de recerca dels àmbits de les ciències socials 
i humanitats.

Durant aquest any han finalitzat les obres 
d’adequació dels espais de la planta pri-
mera del MRB. 

Un cop es van donar per acabades, es va con-
vocar el concurs públic de cessió d’espais. El 
mes de setembre, finalment es van traslladar 
els primers grups de recerca (Laboratori IBB1 
i el Grup de Genòmica Comparativa i Funcio-
nal) i empreses (Antibody BCN).
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Espai de relació i networking per a la in-
dústria i la recerca amb un gran èxit de 
participació. Va reunir més de 250 as-
sistents, entre investigadors i empreses 
com Repsol, Almirall, Danone o Gallina 
Blanca, entre d’altres.

També va comptar amb el lliurament dels 
Premis a l’Excel·lència en Transferència 
del Coneixement a José Manuel Soria 
(Hospital de Sant Pau) i Joan-Francesc 
Julian (Hospital Germans Trias i Pujol).

07opEn SciEncE &
innovAtion 
foRUM UAbcEi
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La UAB acull el primer 
Open Science & 
Innovation Forum UABCEI

El 4 de desembre va tenir lloc l’Open Scien-
ce & Innovation Forum UAB CEI al Campus 
de la UAB, un espai de relació i networking 
per a la indústria i la recerca amb un gran 
èxit de participació. La jornada va reunir 
més de 250 assistents, entre investigadors 
i empreses com Repsol, Almirall, Grupo 
Ferrer, Menarini, HP, Banc Sabadell, Da-
none, Nutrexpa, Panrico o Gallina Blanca, 
entre d’altres. 

El Parc de Recerca UAB, jun-
tament amb la UAB, el UABCEI, 
l’Associació d’Amics de la 
UAB i el Consell Social de la 
UAB, va organitzar per prime-
ra vegada l’Open Science & 
Innovation Forum UABCEI, un 
espai de relació i networ-
king entre el teixit empre-
sarial i els investigadors de 
la Universitat i dels més de 
trenta centres de recerca 
ubicats al Parc de Recerca 
UAB (PRUAB), en els àmbits 
de l’alimentació, salut animal, 
energia, medi ambient, cièn-
cies socials i humanitats, tec-
nologies de la informació i la 
comunicació, química i mate-
rials, biotecnologia i salut. 

La trobada volia fomentar la 
innovació en tots els àm-
bits de coneixement, creant 
vincles entre empreses in-
teressades en conèixer les 
línies de recerca que es 
desenvolupen a l’actualitat, 
i els investigadors. Un plan-
tejament molt pràctic, que 
va mostrar les darreres ten-
dències en transferència de 
tecnologia, així com alguns 
exemples de projectes que 
s’han desenvolupat amb èxit 
en empreses ja creades o de 
nova creació.

Al llarg del dia es va desen-
volupar el primer UAB-NEM: 
Networking, Exhibition & Mee-
tings, adreçat a apropar el món 
de la recerca i l’empresarial, 
per tal que els investigadors 

del UABCEI poguessin esta-
blir contacte amb profes-
sionals del sector a través 
d’entrevistes personalitza-
des, donant peu a la creació 
d’una xarxa de cooperació. 
Concretament, es van produir 
prop de 1.000 entrevistes que 
generaran nous projectes de 
col·laboració Universitat-Em-
presa.

A més de la sessió 
d’entrevistes personalitzades 
investigadors-empreses, la 
jornada va comptar amb la 
presència de Mariona Sanz, 
Gerent del Departament de 
R+D Internacional d’ACC1Ó, 
que va oferir la conferència 
inaugural “L’aliança univer-
sitat-empresa; clau del nou 
marc europeu en recerca i 
innovació”, on va presentar el 

nou programa Europa Horitzó 
2020 de recerca i innovació. 

A la tarda els participants van 
assistir a una conferència i 
una taula rodona a càrrec de 
professionals en l’àmbit de 
la transferència i de la inno-
vació en el coneixement, i es 
va fer entrega dels Premis a 
l’Excel·lència en Transferència 
de Coneixement.

El rector de la UAB, Ferran 
Sancho, el vicerector de Pro-
jectes Estratègics i de Plani-
ficació Lluís Tort, el president 
de l’Associació d’Amics de la 
UAB, Antoni Franco, i la pre-
sidenta del Consell Social de 
la UAB, Alicia Granados, van 
inaugurar la jornada, tot des-
tacant l’èxit de la convocatòria 
i donant suport a la iniciativa.

Mira el video resum de l’Open Science & Inovation Forum UABCEI a http://www.vimeo.com/pruab 
o escaneja el codi amb el teu smartphone. 
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Programa de la 
Jornada

07
. o

Pe
n 

Sc
ie

nc
e 

& 
in

no
VA

ti
on

 f
or

uM
 u

AB
ce

i

09:00 h Registre

09:30 h

Benvinguda i presentació, a càrrec del Mgfc. Sr. Ferran Sancho, Rector de la UAB, i el Di-
rector General de la Fundació Parc de Recerca UAB, el Dr. Buenaventura Guamis, el Director 
de l’Associació Amics de la UAB, Antonio Franco, la Presidenta del Consell Social de la 
UAB, Alícia Granados, i el Vicerector de Projectes Estratègics de la UAB, el Dr. Lluis Tort.

10.00 
Conferència: L’aliança universitat-empresa; clau del nou marc 
europeu en recerca i innovació. 
Mariona Sanz, Gerent del Dept. d’R+D Internacional d’ACC10

10:30 h
Presentació de l’activitat de Networking, a càrrec de Juan José S. Villalobos, Director 
Gerent de Getting Contacts.

10:40 h Coffee Break

11:00 h UAB-NEM
Sessió de Networking, Exhibition & Meetings 

14:00 h Lunch - Networking

15:30 h
Conferència: Cal canviar el que funciona? 7 moviments per a 
innovar amb èxit a l’empresa 
A càrrec de Franc Ponti, Director del Centre d’Innovació d’EADA

16:15 h

Taula Rodona sobre innovació

Modera: Antonio Franco
President de l’Associació d’Amics de la UAB

Sergi Audivert i Miquel Àngel Bonachera
Fundadors d’AB-Biotics 

Ramon Bacardit                
Vicepresident corporatiu de Recerca en Tecnologies 

d’Adhesius de Henkel AG & Co.

Pere Obrador
Responsable del Programa “Early and Open Innovation” a Telefonica Digital.

17:30 h Acte d’entrega dels Premis a la Excel·lència en la Transferència de Coneixement 

18:00 h 
Cloenda, a càrrec del Director General de la Fundació Parc de Recerca UAB, el Dr. Buena-
ventura Guamis.
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Open Science & 
Innovation Forum 
UABCEI: resultats

L’Open Science & Innovation Forum UABCEI 
va assolir unes elevades xifres de participa-
ció. En total hi van haver 102 ofertants de 
tecnologies i coneixement de l’Esfera UAB 
per a un total de 74 empreses i institucions 
demandants, generant més d’un miler 
d’entrevistes prèviament concertades.

Ofertants de tecnologia i coneixement

Demandants tecnologia i coneixement

250
74
102

1.000

assistents

empreses demandants

ofertants Esfera UAB

entrevistes generades

 

 

 

UAB: 69%
CSIC: 11%
Empreses PRUAB: 10%
ICN: 3%
CVC: 2%
CIN2: 1%
PRUAB: 1%
ICP: 1%
Vall Hebron: 1%
Altres: 1%

 

 

 

 

Empreses externes: 89%
Entitat empresarial: 2%
Centre tecnològic: 5%
H. Sant Pau: 2%
Empreses PRUAB: 2%
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11,1%

30,6%
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Premis a l’Excel·lència 
en la Transferència del 
Coneixement 2012

Els guanyadors van ser el Dr. José Ma-
nuel Soria, de l’IIB-Sant Pau, per un pro-
ducte que ajuda a detectar els factors de 
risc genètic de patir malalties tromboem-
bòliques, i el Dr. Joan Francesc Julián, de 
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pu-
jol, pel desenvolupament d’un tractament 
a base de gel de plaquetes que permet 
restituir el volum de la mama en extirpar-
ne un tumor.

En el marc de l’Open Science & Innovation 
Forum UABCEI, es van organitzar els Premis 
a l’Excel·lència en la Transferència del Co-
neixement. Aquests guardons, impulsats pel 
Parc de Recerca UAB i l’Associació d’Amics 
de la UAB, reconeixen els dos millors projec-
tes de transferència de coneixement desen-
volupats entre l’1 de gener del 2009 i el 16 de 
juliol del 2012.
 
En la categoria de “Millor Acció de Trans-
ferència realitzada” es van presentar projec-
tes que han generat una llicència de patent 
o la comercialització de know-how. El guan-
yador va ser el Dr. José Manuel Soria, de 
l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau, 
per un producte que ajuda a detectar els 
factors de risc genètic que poden provocar 
malalties tromboembòliques. Els finalistes 
d’aquesta categoria van ser la Dra. Montse-
rrat Llagostera Casas, professora i inves-
tigadora del Departament de Genètica i de 
Microbiologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i la Dra. Fàtima Bosch Tubert, di-
rectora del Centre de Biotecnologia Animal i 
Teràpia Gènica (CBATEG-UAB).
 
En la categoria de “Millor Projecte 
d’Innovació” es van triar treballs de recerca 
amb un enfocament d’innovació i una poten-
cial transferència al mercat. El guanyador va 
ser el Dr. Joan Francesc Julián, de l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol - Institut de 
Recerca IGTP, que va rebre el guardó per un 
tractament a base de gel de plaquetes que 
permet restituir el volum de la mama en ex-
tirpar-ne un tumor just en el moment de la 
intervenció. Els finalistes d’aquesta categoria 
van ser la Dra. Esther Vázquez, investiga-
dora de la Unitat de Microbiologia Aplicada 
de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina 
(IBB-UAB) i l’estudiant de doctorat Alejandro 
Turpin Avilés, del Grup d’Òptica del Depar-
tament de Física de la UAB.

54

2

6.000
candidatures

categories
Millor Acció de Transferència Realitzada

Millor Projecte d’innovació

euros cada premi

Bio i salut
TIC
Socials i Humanitats
Tecn. Alimentació i Salut animal
Química i Materials
Energia i Mediambient

Millor Acció de Transferència Realitzada
Millor Projecte d’innovació

46%54%

38%

20%
17%

12%

6% 7%
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Candidatures segons categoria

Candidatures segons sector
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Finalistes als Premis a 
l’Excel·lència en la Transferència 
del Coneixement 2012

FINALISTES I GUANYADOR CATEGORIA MI-
LLOR PROJECTE D’INNOVACIÓ (d’esquerra 
a dreta): Dr. Buenaventura Guamis, Director 
General del Parc de Recerca UAB, el Dr. Joan 
Francesc Julián, cirurgià de l’Hospital Universi-
tari Germans Trias i Pujol - Institut de Recerca 
IGTP, guanyador del guardó; la Dra. Esther Váz-
quez, investigadora de la Unitat de Microbiologia 
Aplicada de l’Institut de Biotecnologia i Biome-
dicina (IBB-UAB), finalista; Alejandro Turpin Avi-
lés, estudiant de doctorat del Grup d’Òptica del 
Departament de Física de la UAB, finalista; i An-
tonio Franco, President de l’Associació d’Amics 
de la UAB.

FINALISTES I GUANYADOR CATEGORIA MI-
LLOR ACCIÓ DE TRANSFERÈNCIA REALIT-
ZADA (d’esquerra a dreta): Dr. José Manuel 
Soria, de l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant 
Pau, guanyador del guardó; la Dra. Montserrat 
Llagostera Casas, professora i investigadora 
del Departament de Genètica i de Microbiologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, fina-
lista; la Dra. Fàtima Bosch Tubert, directora del 
Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica 
(CBATEG-UAB), finalista; i el Dr. Lluis Tort, Vice-
rector de Projectes Estratègics i de Planificació 
de la UAB.

FINALISTES I GUANYADORS DELS PREMIS 
A L’EXCEL·LÈNCIA EN LA TRANSFERÈN-
CIA DEL CONEIXEMENT 2012 (d’esquerra a 
dreta): Dr. Buenaventura Guamis, Dra. Fàtima 
Bosch, Dr. José Manuel Soria, Dr. Joan Francesc 
Julián, Dra. Montserrat Llagostera, Alejandro Tur-
pin, Dra. Esther Vázquez, Dr. Lluis Calvo, delegat 
del CSIC a Catalunya, i Dr. Lluis Tort.

Vídeos dels finalistes
Coneix els projectes finalistes a http://www.vimeo.com/pruab o esca-
neja el codi amb el teu smartphone. 
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11/12/12DIARIO MEDICO
MADRID

Prensa: Diaria
Tirada: 45.086 Ejemplares
Difusión: 45.086 Ejemplares

Página: 8
Sección: OTROS    Valor: 0,00 €    Área (cm2): 219,1    Ocupación: 25,57 %    Documento: 1/1    Autor: BARCELONA JAVIER GRANDA REVILLA    Núm. Lectores: 180344

C
ód: 64647398

11/12/12EL MUNDO (ED. CATALUNYA) INNOVADORES
BARCELONA

Prensa: Mensual
Tirada: 6.060 Ejemplares
Difusión: 6.060 Ejemplares

Página: 10
Sección: OTROS    Valor: 1.229,00 €    Área (cm2): 247,2    Ocupación: 29,91 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 24240

C
ód: 64646304

05/12/12EL PERIODICO DE CATALUNYA (ED. CATALA)
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 174.960 Ejemplares
Difusión: 98.447 Ejemplares

Página: 26
Sección: ECONOMÍA    Valor: 3.389,00 €    Área (cm2): 189,9    Ocupación: 18,06 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 568000

C
ód: 64444113

04/12/12DIARI DE SABADELL
SABADELL

Prensa: Diaria
Tirada: 5.659 Ejemplares
Difusión: 4.438 Ejemplares

Página: 12
Sección: LOCAL    Valor: 110,00 €    Área (cm2): 101,6    Ocupación: 9,14 %    Documento: 1/1    Autor: I.L    Núm. Lectores: 37000

C
ód: 64412599

05/12/12DIARI DE SABADELL
SABADELL

Prensa: Diaria
Tirada: 5.659 Ejemplares
Difusión: 4.438 Ejemplares

Página: 18
Sección: ECONOMÍA    Valor: 477,00 €    Área (cm2): 442,2    Ocupación: 39,78 %    Documento: 1/1    Autor: J. MARTIN    Núm. Lectores: 39000

C
ód: 64464927

L’Open Science & Innovation 
Forum UABCEI a la premsa
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Empreses i entitats participants:
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Organitzadors:

Patrocinador:

Amb el suport de:

Entitats col·laboradores:
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El Parc de Recerca UAB ha intensificat 
els seus esforços en comunicació el 
2012 mitjançant l’organització de jorna-
des i seminaris de difusió i incrementant 
la seva presència als mitjans de comu-
nicació i xarxes socials. 

La fidelitat dels subscriptors al butlletí 
del Parc o a la revista digital UAB Innova 
s’ha vist recompensada amb l’ampliació 
del doble de membres.

08coMUnicAció i 
pRoMoció
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Fira BizBarcelona

El Parc de Recerca UAB va tenir una par-
ticipació activa a la passada edició de la 
Fira de solucions per a empresaris i em-
prenedors.

Durant els dies 13 i 14 de juny, el BizBarcelona 
va acollir 1.514 entrevistes entre emprenedors 
i inversors, 936 sessions d’assessorament i 
164 ponències i taules rodones a càrrec de 
256 experts en estratègia empresarial, in-
ternacionalització, finançament, màrqueting, 
innovació i vendes. Un any més, el Parc de 
Recerca UAB va participar a l’esdeveniment 
amb l’organització de dues taules rodones.

Emmarcat en l’Open Innovation Marketpla-
ce, el director del Parc de Recerca UAB, Jor-
di Marquet, va moderar un Cross Sectorial 
amb el Centre de Visió per Computador i 
les empreses Inspecta, Boston Scientific i 
Oblong Europe. El CVC va presentar siste-
mes de reconeixement de patrons basats en 
la visió per computador i, a continuació, les 
empreses van explicar diferents aplicacions 
d’aquests sistemes que han introduït en els 
seus productes.

A la tarda, va ser el torn de parlar sobre la 
Creació d’Empreses d’Alt Nivell d’Innovació. 
Amanda Alonso, tècnica del Parc de Recerca 
UAB, va moderar una altra taula rodona amb 
cinc empreses spin-offs del Parc de Recerca 
UAB. Toni Laserna, de l’empresa DLM; Oriol 
Prat, de BCNInnova; Luís Zabala, de Knoid; 
Eric Teruel, de Finixer, i Joan Carles Martínez, 
d’Inspecta SL van explicar la seva experièn-
cia. Els cinc emprenedors van debatre sobre 
què els va impulsar a crear la seva empresa, 
amb quins obstacles s’han hagut d’enfrontar 
i com han aconseguit l’èxit.

Nou vídeo del Parc de 
Recerca UAB

Aquest 2012, s’ha produït un vídeo que ex-
plica la feina, els serveis i la tasca que duu 
a terme el Parc de Recerca UAB. 

El vídeo compta amb la participació de Ra-
mon Bacardit, Vicepresident corporatiu de 
Recerca en Tecnologies d’Adhesius de Henkel 
AG & Co., Jordi Carrabina, director del centre 
CAIAC de la UAB i els emprenedors Óscar 
Prado d’Aeris i Santi Sala de Nanomol.

Jordi Marquet, Director del Parc de Recerca UAB, a la presentació del 
Cross Sectorial durant l’Open Innovation Marketplace

Taula Rodona “Creació d’Empreses d’Alt Nivell d’Innovació”

Mira el nou video del Parc de Recerca UAB a www.vimeo.com/pruab 
o escaneja el codi amb el teu smartphone. 
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Data Títol Ponent/s

16/02/2012 La investigació al Parc: Trobada d’empreses amb el CNM-CSIC CSIC 

01/03/2012 Software per a la Gestió de la Innovació PRUAB – DLM 

14/03/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Com gestionar el temps de manera eficaç?

Santi López-Vila 
(PSYNAPSISCOAH) 

20/03/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Eines de motivació i lideratge d'equips

Alex Roig 
(TRICERH) 

22/03/2012 Sessió informativa nous programes ACC1Ó ACC1Ó 

27/03/2012 3r Shrek Meeting: How to strength the relation between universities 
and its territory

Parc de Recerca UAB

28/03/2012 Aplicacions de la microscòpia a l’empresa Servei de Microscòpia

11/04/2012 Ajudes per a la incorporació de personal EUROPAINNOVA i< UAB 

10/04/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Networking: crea i amplia la teva xarxa de contactes amb Internet

Rosaura Alastruey 
(PROYECTOS TIC) 

17/04/2012 Jornada de Formació en Patents de Quimica i Biotecnologia Clarke 

19/04/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Intel·ligència emocional a l'entorn de treball

Santi López-Vila 
(PSYNAPSISCOAH) 

18/04/2012 La investigació al Parc: Unitat de Garantia de Qualitat UGQ 

25/04/2012 Iniciació a la internacionalització ICEX 

26/04/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Gestió de projectes

Xavier Verge 
(UAB)

27/04/2012 Fiscalitat en la R+D+I EUROPAINNOVA 

04/05/2012 Jornada de Comptabilitat per a emprenedors Gestart 

09/05/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Crea i gestiona la teva identitat digital professional

Rosaura Alastruey 
(PROYECTOS TIC) 

11/05/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Eines per optimitzar l'ús professional de les xarxes socials

Montserrat Peñarroya 
(QUADRANTALFA) 

16/05/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Tècniques de negociació i persuasió

Santi López-Vila 
(PSYNAPSISCOAH) 

17/05/2012 Trobada Empresarial UAB30: Mobilitat i transport a les Smart Cities Parc de Recerca UAB
UAB, CVC-UAB, Abertis, 
Indra, Idom

22/05/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Tècniques per treballar en equip i analitzar problemes

Alex Roig 
(TRICERH) 

25/05/2012 Gestió de la Innovación. Norma UNE 166000 EUROPAINNOVA 

29/05/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Tècniques per parlar en públic

Alex Roig 
(TRICERH) 

31/05/2012 Reunió amb els Serveis Cientificotècnics de la UAB Parc de Recerca UAB

07/06/2012 Cicle “Competències i valors professionals per a la direcció” 
Gestió de risc i presa de decisions

Albert Bosch 
(Albertbosch.info) 

04/10/2012 Presentació del Fons d’Emprenedors Repsol Parc de Recerca UAB
CNM-CSIC, Fundació 
Repsol

09/10/2012 Trobada Grups TECNIO: Presentació del Programa Cofund-Tecniospring 
per a la mobilitat d’investigadors

Parc de Recerca UAB

19/11/2012 Presentació Programa Emprenedor XXI Digital Parc de Recerca UAB
Barcelona Activa
Escola d’Enginyeria
CVC-UAB, IIIA-CSIC

21/11/2012 Trobada d’empreses del Parc de Recerca UAB Parc de Recerca UAB

04/12/2012 Open Science & Innovation Forum UABCEI Varis 08
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Jornades i Seminaris
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Butlletí Electrònic

Durant el 2012, el butlletí electrònic s’ha 
convertit en l’eina de comunicació més 
important del Parc de Recerca UAB.

                          2011                                    2012

820
+66%

492

Comparativa subscriptors

El Parc de Recerca UAB ha renovat el seu 
butlletí electrònic, des d’on es difonen les no-
tícies més destacades sobre transferència de 
coneixement i emprenedoria, actes i convo-
catòries d’interès per investigadors, empre-
ses i emprenedors.

A més de canviar el seu format, a partir de 
l’any 2012, el butlletí s’envia amb una perio-
dicitat setmanal. 

També el creixement en nombre de subscrip-
tors ha sigut exponencial, augmentant fins 
arribar als 820 subscriptors, un 66% més que 
l’any 2011.
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UAB Innova

Una iniciativa conjunta de la UAB i el Parc 
de Recerca UAB per promoure la innova-
ció i l’emprenedoria.

Amb l’objectiu de difondre tota l’actualitat re-
lacionada amb la innovació i l’emprenedoria, 
el Parc de Recerca UAB i la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) desenvolupen la 
revista electrònica UAB Innova (www.uab.es /
uabinnova). 

Aquesta revista inclou notícies, articles i en-
trevistes a investigadors i emprenedors així 
com reportatges a empreses sorgides de la 
recerca universitària. Comprèn també una 
secció d’agenda on es destaquen els esde-
veniments més rellevants de l’àmbit de la in-
novació i l’emprenedoria. 

Els continguts desenvolupats a la revista es 
distribueixen en quatre grans àrees temàti-
ques: Patents i Llicències, Emprenedoria i 
spin-offs, Projectes col·laboratius i Formació 
inserció laboral. 

A més de l’actualitat, la revista també ofereix 
informació d’utilitat sobre els diversos serveis 
i equipaments de la UAB i de la Fundació Parc 
de Recerca UAB relacionats amb la innovació 
i l’emprenedoria, així com sobre l’oferta tec-
nològica. 

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

El 2012 s’han publicat un total de 115 arti-
cles, notícies i entrevistes amb la realització 
d’una mitjana de 3 casos per setmana. 

Durant aquest any, s’ha doblat (103%) el 
nombre de subscriptors que reben el recull 
de notícies mensual al seu correu electrònic.

Entrevistes
Emprenedors
Casos d’èxit
Patents i llicències
Emprenedoria i spin-offs
Projectes
Notícies del Parc
Formació i inserció laboral

Artícles segons temàtica

                          2011                                    2012

403
+103%

198

Comparativa subscriptors
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Gen     Feb      Mar      Abr      Mai     Jun      Jul       Ago      Set      Oct     Nov    Des

Diari Sabadell: 12 impactes
La Vanguardia: 6 impactes
Expansión: 5 impactes
Diario Médico: 4 impactes
L’Econòmic: 3 impactes
El Periódico: 3 impactes
Diari Terrassa: 3 impactes
B30: 2 impactes
El 9 nou: 2 impactes
Ara: 1 impacte
El Punt Avui: 1 impacte
La Razón: 1 impacte
El Mundo: 1 impacte
Diari St. Cugat: 1 impacte
D. Empresarial: 1 impacte
R. Blanquerna: 1 impacte 
La Mañana: 1 impacte

El Parc de Recerca 
UAB a la premsa

Durant el 2012, el Parc de Recerca UAB ha 
obtingut un total de 48 impactes amb men-
ció directa als mitjans de comunicació. 

A banda d’una destacada presència en diaris 
locals, el Parc de Recerca UAB és present als 
mitjans de premsa econòmica, com el suple-
ment Dinero de La Vanguardia, L’Econòmic o 
Expansión.

Distribució dels impactes al llarg de 2012

Impactes any 2012 segons mitjà
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16/10/12EXPANSION CATALUÑA
BARCELONA

Prensa: Diaria
Tirada: 4.424 Ejemplares
Difusión: 4.424 Ejemplares

Página: 8
Sección: CATALUÑA    Valor: 2.390,00 €    Área (cm2): 638,5    Ocupación: 74,23 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 177000

C
ód: 62602939

15/01/12LA VANGUARDIA (ED. CAT) DINERS
BARCELONA

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 22
Sección: LOCAL    Valor: 0,00 €    Área (cm2): 872,3    Ocupación: 78,32 %    Documento: 1/2    Autor: Anna Cabanillas    Núm. Lectores: 0

C
ód: 54168549

08/12/12L'ECONOMIC
BARCELONA

Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 22
Sección: ECONOMÍA    Valor: 2.008,00 €    Área (cm2): 834,2    Ocupación: 91,29 %    Documento: 1/2    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 64553286 08/12/12L'ECONOMIC

BARCELONA
Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 23
Sección: ECONOMÍA    Valor: 730,00 €    Área (cm2): 303,0    Ocupación: 33,16 %    Documento: 2/2    Autor:     Núm. Lectores: 0

C
ód: 64553286

27/05/12LA VANGUARDIA (ED. CAT) DINERS
BARCELONA

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 22
Sección: ECONOMÍA    Valor: 10.195,00 €    Área (cm2): 266,6    Ocupación: 27,49 %    Documento: 1/2    Autor: A. Cabanillas    Núm. Lectores: 0

C
ód: 58179770

28/06/12DIARI DE SABADELL
SABADELL

Prensa: Diaria
Tirada: 5.659 Ejemplares
Difusión: 4.438 Ejemplares

Página: 19
Sección: ECONOMÍA    Valor: 356,00 €    Área (cm2): 329,7    Ocupación: 29,66 %    Documento: 1/1    Autor: J. MARTIN    Núm. Lectores: 33000

C
ód: 59416290

02/12/12LA VANGUARDIA (DINERO)
BARCELONA

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 238.004 Ejemplares
Difusión: 201.859 Ejemplares

Página: 19
Sección: OTROS    Valor: 5.221,00 €    Área (cm2): 214,0    Ocupación: 21,72 %    Documento: 1/1    Autor: A.C.    Núm. Lectores: 780000

C
ód: 64336900
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AB-Biotics: 28 impactes
AB-Therapeutics : 9 impactes
BCN Innova: 1 impacte
Cimab: 3 impactes
Verisize: 2 impactes
Cognicor: 4 impactes
Fund. Wassu: 10 impactes
Inedit: 1 impacte
Henkel: 10 impactes
La Farga: 1 impacte
Nanotherapix: 5 impactes
Salupharma: 1 impacte
Scytl: 6 impactes
Vetgenomics: 3 impactes
Visual Tagging: 1 impacte
Ypsicon: 1 impacte

Les empreses del Parc 
a la premsa

BIO-GLS: 1 impacte 
CBATEG: 4 impactes
CED: 2 impactes
CERPTA: 6 impactes
CNM: 1 impacte
CRAG: 15 impactes
CREAF: 38 impactes
CReSA: 2 impactes
CRM: 4 impactes
CVC: 10 impactes
IBB: 5 impactes
ICE-CSIC: 1 impacte
ICMAB: 8 impactes
ICN: 4 impactes
ICP: 9 impactes
ICTA: 9 impactes
IEE: 6 impactes
IFAE: 9 impactes
IGOP: 1 impacte
IIIA: 1 impacte
INc: 2 impactes
InCom: 1 impacte
IRTA: 1 impacte
MATGAS: 3 impactes
PIC: 1 impacte
SNIBA: 3 impactes

Els Centres de 
Recerca a la premsa
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El Parc de Recerca 
UAB a la xarxa

Aquest any, s’han incrementat notable-
ment els seguidors de Twitter i els contac-
tes de Linkedin. A més, s’ha augmentat 
el contingut del perfil de fotografies del 
Parc de Recerca UAB a Flickr i al canal de 
Youtube i Vimeo. 

La nova era de la comunicació 2.0 obre nous 
camins d’interacció. Aquest nou paradigma 
ens ofereix la possibilitat de facilitar-nos la 
transmissió de coneixement. Per aquest mo-
tiu, durant el 2012 la presència del Parc de 
Recerca UAB a les xarxes socials ha estat 
permanent i ens ha ajudat a comunicar més 
i millor tota la informació que hem generat i 
connectar amb tot tipus de públic. 

http://parc.uab.cat 

15.729 visites úniques
2,81 pàgines/visita
72.679 pàgines vistes

www.twitter.com/PRUAB

2011: 462 seguidors 
2012: 1.618 seguidors

www.facebook.com/ParcRecercaUAB 

2011: 102 seguidors  
2012: 230 seguidors

www.linkedin.com/in/pruab

2011: 86 contactes
2012: 454 contactes

www.flickr.com/pruab

159 fotografies 
469 visites

www.youtube.com/ParcRecercaUAB

29 vídeos
428 reproducions

http://vimeo.com/pruab

10 vídeos
134 reproduccions

http://blogs.uab.cat/pruab

Usuaris repetidors
Nous usuaris

Fidelitat Pàgina web

                          2011                                    2012

Comparativa seguidors Twitter

Comparativa contactes Linkedin

1.618
+250%

462

63,18%
36,82%

                          2011                                    2012

454
+427,9%

86

15.729
usuaris web
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09. Summary in English

Support for the creation of new reSearch and innovation baSed enterpriSeS

In 2012, the UAB Research Park incorporated seven new research and innovation based en-
terprises. Five of these enterprises are newly created. 

The two other enterprises have joined the Park. These enterprises are from different sectors: 
information and communication technologies, social sciences, biomedicine, mathematics and 
aeronautic engineering.

Since 2001, the UAB Research Park and the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) have 
supported a total of 64 research based enterprises.

In 2012, the UAB Research Park also organised the School of Engineering’s Ideas Generation 
Programme. This programme seeks to foster an entrepreneurial spirit and a culture of innova-
tion, and to provide support to shape the ideas of researchers at the University.  

This first edition was aimed at doctorate students and researchers at the Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) School of Engineering, to provide them with practical awareness as to 
how research studies undertaken at university and technology based ideas can be exploited. 
The programme combined training and practical exercises and concluded with a competition 
between the different participant projects. More than 40 engineers participated in the progra-
mme.

Main news stories about the enterprises at the UAB Research Park

•	 AB-Biotics reaches United States and Canada through agreement with the Aceto Cor-
poration

•	 AB-Therapeutics closes 1 million euro round of funding and is renamed Ability Phar-
maceuticals

•	 Scytl handles millions of votes in United States presidential elections

•	 Vetgenomics participates in European project for prevention and control of infectious 
diseases in animals

•	 Cognicor Technologies, best digital start-up 

public-private projectS

In June 2012, the German multinational Henkel announced that it would be investing seven 
million euros in the creation of three new research and development (R+D) laboratories in 
Catalonia, the first phase of which has led to the generation of 55 new highly qualified jobs. 
The UAB-Henkel partnership also won a Generalitat de Catalunya award in 2012. The German 
multinational’s confidence has also led it to extend its project to the Eureka Building.

Last May 17, the fifth Trobada UAB30 was held at the Hotel Campus, which this year was focu-
sed on smart cities. The event included a series of lectures by seven experts and a partnering 
session involving the participants. The aim of this conference on smart cities was to familiarise 
enterprises with applied research and to present the range of projects and applications for 
smart cities being implemented thanks to university research and research centres. 

In 2012, the UAB Research Park also set up a Technology Marketplace, a technological instru-
ment that is used to foster and structure R+D+i collaborations between the more than 4,000 re-
searchers associated to the Park and B30, national and international enterprises. The PRUAB 
Innoget Cloud is an innovation portal where researchers and enterprises can interact and co-
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llaborate through the publication of technology-related offers and requests.

In 2012, the UAB Research Park continued its collaboration with the R+D+i Management Net-
work promoted by the Association of Science and Technology Parks of Spain (APTE) and the 
Ministry of Science and Innovation (MICINN). This network fosters collaboration and knowled-
ge transfer, encourages business start-ups and promotes internationalisation.

The UAB Research Park also participated in the seminar on smart specialisation organised by 
the IKTIMED European project in Cyprus. The aim of this project (of which the Park forms part 
along with 11 other partners from 11 regions of Portugal, Spain, France, Italy, Malta, Greece, 
Slovenia and Cyprus) is to foster new innovation policies among the Mediterranean regions.

Also, in November 2012, the first meeting was held between representatives of the Cluster 
Carní Porcí -INNOVACC- and different research centres and groups located on the UAB cam-
pus. The meeting served to raise awareness of technologies that could provide a response to 
the challenges being faced by the enterprises belonging to the cluster, the ultimate objective 
being to develop collaboration projects between these enterprises and research groups.

Finally, over the last year, the UAB has transferred the coordination of the strategic projects on 
international transfer to the UAB Research Park.

valoriSation and patentS

In 2012, the Valorisation and Patents Office registered a total of 51 patents and identified 44 
new inventions. Seven transfer agreements were reached. 

Successful cases of Valorisation and Patents

•	 The UAB licensed the Gendiag company’s biomarker that improves the safety of ictus 
treatment

•	 The UB, the CSIC and the UAB have licensed a patent to the company Janus Develo-
pments for the treatment of inflammatory diseases

•	 The UAB has licensed to Janus Development nanopills that release drugs directly from 
inside cells

inStitucional relationS

The UAB Research Park has continued its work to raise awareness of and promote the activi-
ties and services that it offers. 

In 2012, the UAB Research Park’s Eureka Building received numerous visits from different 
departments of the University seeking to learn about its mission and objectives regarding re-
searchers and to be offered the support required to implement knowledge transfer. Likewise, 
it has received visits from national and international guests that have expressed an interest in 
the UAB Research Park.

The UAB Research Park has also participated in different conferences and roundtable discus-
sions where it has promoted its main activities.

SpaceS at the uab reSearch park

This last year, the Eureka Building, the home of the UAB Research Park, expanded its occu-
pied space, which had reached 92.3% (a 14.5% increase on the previous year) by December 
2012. The Business Incubator UAB-Santander (located on the ground and first floors) has 
remained stable with 80% occupancy. 09
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open Science & innovation forum uabcei

On Tuesday December 4, the Open Science & Innovation Forum UABcei was held at the UAB 
Hotel Campus, a space for relations and networking between industry and research. It was a 
huge success, with more than 250 people attending, including researchers and representatives 
of such companies as Repsol, Almirall, Grupo Ferrer, Menarini, HP, Banc Sabadell, Danone, 
Nutrexpa, Panrico, Gallina Blanca, and many more. 

The UAB Research Park, along with the UAB, the UABCEI, the Friends of the UAB Association 
and the UAB Social Council, organised this meeting for the first time, which was designed to 
be a space for relations and networking between businesses and the University’s researchers 
and the more than thirty research centres located in the UAB Research Park (PRUAB) in such 
areas as food, animal health, energy, the environment, social sciences and humanities, infor-
mation and communication technologies, chemistry and materials, biotechnology and health. 

The meetings sought to foster innovation in all areas of knowledge, creating ties between 
companies with an interest in learning about the lines of research being developed at present, 
and their researchers. This highly practical approach revealed the latest trends in technology 
transfer, as well as some examples of projects that have been developed successfully in al-
ready created or newly created companies.

Throughout the day, a number of personalised interviews were held in order to bring the bu-
siness and research worlds together, so that the UABCEI researchers could make contact with 
professionals in the sector, and thus lay the foundations for a cooperative network. Specifica-
lly, there were more than 1,000 interviews that generated new University-Business collabora-
tion projects.

The event was also used to present the Excellence in Knowledge Transfer Awards. The winners 
were Dr. José Manuel Soria, of IIB-Sant Pau, for a product that helps to detect the genetic risk 
factors of suffering thromboembolic diseases, and Dr. Joan Francesc Julián, of the Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, for the development of a platelet gel based treatment for 
breast reconstruction following tumour removal.

The Open Science & Innovation Forum UABCEI  achieved a high participation rate. In total, there 
were 102 offers of technologies and knowledge from the UAB Sphere to a total of 74 petitio-
ning companies and institutions, generating more than a thousand interviews that had been 
arranged beforehand between the more than 250 participants. 

Video highlights of the event and a presentation of the finalists of the Excellence in Knowledge 
Transfer Awards can be viewed at www.vimeo.com/pruab

communication and promotion

The UAB Research Park intensified its communication in 2012 through the organisation of 
promotional workshops and seminars and by increasing its presence in the media and social 
networks. 

The loyalty of subscribers to the Park’s newsletter and the UAB Innova digital journal are re-
flected by the doubling of membership.

The UAB Research Park actively participated in the last edition of the Solutions for Impresarios 
and Entrepreneurs Fair through the organisation of two roundtable discussions: as part of the 
Open Innovation Marketplace, a cross-sectorial one with the Computer Vision Centre and the 
companies Inspecta, Boston Scientific and Oblong Europe SL, and a roundtable discussion on 
“High Innovation Level Business Start-ups”

In 2012, a corporate video on the UAB Research Park was produced that explains the entity’s 
work, services and functions. The video can be viewed at www.vimeo.com/pruab
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The UAB Research Park has also updated its electronic newsletter, which is used to publish 
the most important news about knowledge transfer and entrepreneurship, and about events 
and tenders of interest to researchers, companies and entrepreneurs. As well as changing its 
format, since 2012 the newsletter has been sent on a weekly basis. There has also been an ex-
ponential increase in the number of subscribers, which has now reached 820, a 66% increase 
on 2011.

Work has also continued on maintaining the UABInnova electronic journal, whose objective 
is to report on all of the latest events related with innovation and entrepreneurship, the UAB 
Research Park and the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). This journal includes news, 
articles and interviews with researchers and entrepreneurs, as well as reports on university 
spin-offs. To make it easier for users to keep track of the contents, a summary is sent to all 
subscribers in electronic newsletter format. In 2012, the numbers of subscribers receiving the 
journal doubled (103%). In 2012, a total of 115 articles, news stories and interviews were pu-
blished, equating to an average of three cases per week. 

In 2012, the UAB Research Park obtained a total of 48 direct mention impacts in the media. As 
well as its prominent presence in local newspapers, UAB Research Park also featured in the 
financial press, including La Vanguardia’s Dinero supplement, L’Econòmic and Expansión.

There was also a notable increase this year in the number of followers of the different social 
networks in which the UAB Research Park is present. For example, the UAB Research Park’s 
Twitter profile has 250% more followers, where there is continuous activity on a daily basis. 
There has also been an increase in the content of the UAB Research Park’s photographic 
profile at Flickr and on the YouTube and Vimeo channels. The new communication 2.0 era is 
opening new channels for interaction. As a result, in 2012, the UAB Research Park’s presence 
on social networks was permanent and has helped us to communicate more and better all of 
the information that we have generated and to connect with all kinds of audiences. 

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

Parc de Recerca UAB
Edifici Eureka – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
T +34 93 586 88 91 · F +34 93 581 28 41

http://parc.uab.cat
parc.recerca@uab.cat
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