
La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) és el centre de 
transferència de coneixement, tecnologia i innovació de 
la Universitat de Barcelona (UB). El seu objectiu és 
aconseguir que les capacitats cientificotècniques i els 
resultats de la recerca generats a la UB arribin al mercat 
i a la societat a través de contractes d’R+D+I, de consul-
toria i serveis, o bé a través de la protecció, valorització i 
llicència de patents o de creació de noves empreses 
basades en el coneixement. 

L’Àrea de Recerca per Contracte de l’FBG és el punt de 
trobada per excel·lència entre l’oferta tecnològica de la 
universitat i el món empresarial. El seu objectiu és po-
tenciar la col·laboració de la comunitat universitària amb 
l’empresa/institució i materialitzar la connexió de la UB 
amb les noves demandes i realitats socials. Aquesta 
àrea dona a conèixer la recerca aplicada de la UB al 
sector productiu i a la societat, detecta empreses i insti-
tucions amb necessitats cientificotecnològiques i/o de 
l’àmbit de les humanitats i ciències socials, les posa en 
contacte amb grups de recerca UB amb capacitat per 
aportar solucions i negocia les clàusules legals dels 
acords contractuals de cooperació entre empresa i in-
vestigadors. 

Amb la jornada “Col·laborem?” l’FBG vol explicar a 
la comunitat investigadora de la UB les particulari-
tats de treballar per empreses i institucions des de 
la Universitat en el marc d’un projecte de recerca 
col·laboratiu. Durant la jornada es mostrarà el suport  
que ofereix l’FBG per tal de donar lloc a aquestes 
col·laboracions i es compartiran les experiències 
d’investigadors de la UB en aquest marc. Igualment 
es donarà a conèixer les eines disponibles en el 
nostre entorn que poden originar aquest tipus de 
relació Universitat-Empresa/Institució. L’objectiu 
d’aquesta jornada és motivar a investigadors i grups 
de recerca a establir relacions de col·laboració Uni-
versitat–Empresa/Institució que permetin avançar en  
la recerca i el desenvolupament de nous coneixe-
ments d’aplicació a la societat. Va adreçada específi-
cament a doctorands, investigadors i professors de 
l’àmbit de les humanitats i ciències socials.  

PROGRAMAPROGRAMA  
 

10:00 10:00 ––  10:15 10:15   

PRESENTACIÓPRESENTACIÓ  
 

X. Testar. Delegat del rector per accions estratègiques d’innovació de la UB 
 

M. Carme Verdaguer. Directora general de l’FBG 

 
 

10:15 10:15 ––  10:50 10:50       

COL·LABOREM? EN HUMACOL·LABOREM? EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS. NITATS I CIÈNCIES SOCIALS. 

TRANSFERÈNCIA A TRAVTRANSFERÈNCIA A TRAVÉS DE RECERCA PER CON-ÉS DE RECERCA PER CON-

TRACTE. EL PAPER DE L’FBGTRACTE. EL PAPER DE L’FBG  
 

Salvador Mena. Responsable de l’Àrea de Recerca per Contracte de l’FBG 

 

 
 

10:50 10:50 ––  11:45 11:45   

TAULA RODONA: TAULA RODONA: “EXPERIÈNCIES DE TRE“EXPERIÈNCIES DE TREBALLAR ENBALLAR EN  

PROJECTES COL·LABORATIUS UNIVERSITATPROJECTES COL·LABORATIUS UNIVERSITAT--

EMPRESA/INSTITUCIÓ”EMPRESA/INSTITUCIÓ”  
 

Alba Ambròs. Professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura a la UB 
 

Farners de Cruz. Responsable d’Educació i Formació Viària del Servei 
Català de Trànsit 
 

Estrella Montolio. Catedràtica de Llengua Espanyola del Departament de 
Filologia Hispànica a la UB 
 

Sarai Samper. Co-fundadora i directora general del Col·lectiu d’Analistes 
Socials  

 
 

Modera:  
Delfi-I Nieto. Assessora de l’FBG per a les  Humanitats i Ciències Socials 

 
 

11:45 11:45 ––  12:00 12:00       

PRECS I PREGUNTESPRECS I PREGUNTES  

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 
 

93 403 99 70  
idea@fbg.ub.edu  

www.fbg.ub.edu/collaborem  

DIA:  8 de maig de 2013 
HORA: 10:00h a 12:00h  
LLOC: Sala Gran. Facultat de Geografia i Història. Montalegre, 6 
 
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA: Places limitades segons ordre de recepció. Per 
motius logístics, us demanem que confirmeu la vostra assistència abans del 7 
de maig. 

http://www.fbg.ub.edu/femxarxa


Alba AmbròsAlba Ambròs  

Doctora en Ciències de l'Educació per la UB i professora del De-

partament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Facultat 

de Formació del Professorat a la UB. El curs 2010-2011 engega, 

conjuntament amb la Dra. Montserrat Fons, l'Oficina de Relacions 

Universitat Societat (ORUS) a la mateixa facultat a petició de l'e-

quip deganat. És membre del grup de recerca Formació Receptora 

i Anàlisi de Competències (FRAC) i actualment cap d'Estudis del 

grau d'Educació Primària.  

 
Jornada acreditada per: Membre de: 

Primera Oficina 

de Relacions 

Universitat 

Societat de la 

UB que neix arran d’un projecte de l’equip deganat de la Facultat 

de Formació del Professorat durant el curs 2010-2011, per tal de 

poder donar resposta a tres reptes importants de la facultat: afavo-

rir el coneixement mutu, la col·laboració i la transmissió de conei-

xement entre diferents agents implicats en l’àmbit de l’educació; 

potenciar el desenvolupament de l’Espai Europeu d’Estudis  Supe-

riors a la facultat a través de projectes vinculats a la recerca i la 

innovació; i vehicular i emprendre accions formatives i de recerca 

per donar resposta a la transformació que està vivint la societat de 

la informació i comunicació. 

Gestor del trànsit i la 

seguretat viària a Ca-

talunya, el Servei Ca-

talà de Trànsit (SCT) 

es remunta a l’antic Institut Català de Seguretat Viària (ICSV) que 

es va crear el 1991 amb dos objectius principals: reduir la freqüèn-

cia i la gravetat dels accidents de circulació, i incrementar els mit-

jans i els recursos destinats a la prevenció dels sinistres i a l’aten-

ció de les víctimes. A finals de 1997, la Generalitat de Catalunya 

va assumir les competències en matèria de trànsit i circulació de 

vehicles a motor i va crear l’SCT en substitució de l’ICSV. Actual-

ment un total de 295 persones treballen al conjunt de l’SCT 

desenvolupant les diferents funcions de l’organisme. 

Farners de CruzFarners de Cruz  

Llicenciada en Psicologia i en Antropologia per la UB, ha realitzat 

el màster en Gestió pública per la UAB i el postgrau en Gestió i 

control del trànsit i la seguretat viària per la UPC. Des de 2004 és 

la responsable d’Educació i Formació Viària del Servei Català de 

Trànsit on realitza funcions per millorar la seguretat viària amb 

actuacions educatives.   

Grup format per 

un equip de lin-

güistes de la 

secció de Llen-

gua Espanyola del Departament de Filologia Hispànica de la UB 

que té com a objectiu analitzar i optimitzar els discursos acadèmics 

i professionals. Aborda l’anàlisi dels mecanismes lingüístics i  tex-

tuals característics del discurs acadèmic i professional, mitjançant 

un enfocament que combina eines de la Gramàtica i la Lingüística 

del Text amb la consideració d’aspectes propis de l’estudi de la 

llengua en ús: pragmàtics, retòric-argumentaris i cognitius.  

Empresa de consultoria especialitzada en 

metodologies de recerca social i en el dis-

seny de polítiques públiques. Realitza estu-

dis i projectes d’àmbit social per institucions 

públiques. El seu objectiu és aportar recerca, 

experiència i solucions útils per la implemen-

tació de polítiques i accions de millora en 

l’àmbit de la intervenció social i dels serveis públics. D-CAS ha 

realitzat principalment projectes relacionats amb les polítiques de: 

educació, formació, treball i emprenedoria, infància i adolescèn-

cia, habitatge, urbanisme, discapacitat, gent gran, convivència i 

civisme. 

Estrella MontolioEstrella Montolio  

Catedràtica de Llengua Espanyola de la UB i investigadora princi-

pal del grup d’Estudis del Discurs Acadèmic i Professional (EDAP). 

Ha dirigit el treball de camp del Llenguatge escrit, a petició de 

la Comissió Inter-ministerial de Modernització del Discurs Jurídic 

Espanyol. És a més a més professora convidada d'escriptura jurídi-

ca a la Facultat de Dret de la UPF i a l'Escola Judicial.  

Sarai SamperSarai Samper  

Llicenciada en Sociologia i especialitzada en recerca social aplica-

da, fou investigadora del Departament de Sociologia de la UB des 

de 1999 fins el 2004, any en el que va co-fundar l’empresa 

Col·lectiu d’Analistes Socials (D-CAS). Aquesta empresa porta 8 

anys realitzant recerca social aplicada i assessorant a institucions 

públiques, especialment a ajuntaments, en la planificació de les 

seves polítiques públiques.  


