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La FCRi aprofundeix el seu paper d’interfície i con nexió entre 
investigació pública i industria 

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovaci ó (FCRi) actuarà a partir d’ara 
en tres camps prioritaris d’acció: el social, el ci entífic i el productiu  

L’entitat acaba de posar en servei un nou web al qu al es presenten els seus 
projectes actuals (www.fundaciorecerca.cat) 

 
Dilluns 22 de juliol de 2013  
 

El Patronat de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) ha apostat 
per reforçar el paper de l’entitat com a interfície i connexió entre el sector públic i 
acadèmic de la investigació, i el sector privat, productiu i empresarial. En aquest sentit, 
l’FCRi, presidida per l’empresari Antoni Esteve des del 7 de juny de 2012, passa a 
tenir tres camps prioritaris d’acció: el social, el científic i el productiu, amb l’objectiu 
d’avançar en la construcció d’un model de país basat en la competitivitat en 
coneixement i talent científic.  

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

El nou web de la Fundació (www.fundaciorecerca.cat) presenta els seus projectes 
actuals en aspectes com ara la promoció de les vocacions cientificotècniques des de 
les escoles i l’acompanyament i el reconeixement dels investigadors. També inclou 
espais específics dedicats a la connexió ciència – empresa, per tal de posar en 
contacte  empreses i inversors amb els científics; a la sensibilització sobre el retorn 
social que suposa la donació per a la ciència; i a la col·laboració amb els diferents 
agents del sistema de recerca, per obtenir recursos per a la investigació i la seva 
divulgació. 

 
 
 


