
 
 
 
I Reunió de Fundacions de Recerca i Tecnologia de la CCF 
 

Antoni Castellà: “Les fundacions són una estructura 
d’estat que forma part de l’ADN de Catalunya com a país” 

 
 “El Parlament ha de reflexionar sobre l’excés d’intervencionisme a les 
fundacions, que són autònomes” adverteix el secretari d’Universitats 

 Les fundacions catalanes de recerca i tecnologia mobilitzen recursos 
per valor de 1.100 milions l’any i ocupen a 6.614 persones 

 
“Les fundacions formen part de l’ADN de la construcció de Catalunya com a país. 
Catalunya s’ha construït per la iniciativa civil i en aquesta tenen un paper rellevant les 
fundacions, que són una estructura d’estat” ha dit Antoni Castellà, secretari 
d’Universitats  i Recerca de la Generalitat de Catalunya en la primera reunió de 
fundacions de recerca i tecnologia de la Coordinadora Catalana de Fundacions. 
 
Dins d’aquesta defensa del valor fundacional, Castellà s’ha manifestat a favor de que 
hi hagi més transparència i rendició de comptes però alhora ha reclamat que es 
preservi el sistema basat en l’autonomia de gestió. “El Parlament haurà de reflexionar 
sobre l’excés d’intervencionisme i d’allau legislatiu” ha comentat en resposta a la 
queixa formulada pe president de la Coordinadora, Pere-A Fàbregas. 
 
El secretari d’Universitats ha repassat l’estat de la recerca a Catalunya amb xifres com 
que tot i ser el 0,1 per cent de la població mundial aporta l’1 per cent de la producció 
científica, o que amb mil milions d’euros en l’últim programa marc és el segon país en 
captació de fons europeus; la ràtio de publicacions a Nature o Science està en 32 
articles per milió d’habitants, i que la transferència de coneixement va arribar l’any 
2014 als 200 milions d’euros.  
 
El president de la Coordinadora Catalana de Fundacions ha defensat la creació de la 
comissió de Recerca i Tecnologia perquè necessitem ser competitius com a país. 
“Representen un 20 per cent de les fundacions sòcies de la Coordinadora però són el 
70 per cent de totes les que hi ha a Catalunya dins d’aquest sector”. 
 
 
Les fundacions de recerca a Catalunya 
 
Les fundacions catalanes que desenvolupen la seva activitat en el camp de la recerca i 
la tecnologia ocupen a 6.614 persones i van administrar un pressupost total de 1.094 
milions d’euros l’any 2014., Aquestes dades que constitueixen el mapa del sector han 
estat difoses per Susana Sánchez Galve, presidenta de la Comissió de Fundacions de 
Tecnologia i Recerca. 
 



Segons l’estudi elaborat per aquesta comissió que reuneix 84 fundacions, un 17 per 
cent del conjunt de la Coordinadora, el 76 per cent d’aquestes fundacions fan recerca 
mentre que un 20 per cent la financen i un 4 per cent fan totes dues activitats. 
 
D’entre les fundacions de recerca analitzades, un total de 122 a Catalunya, 35 
destinen la seva activitat a la recerca en un sentit ampli, 20 a la tecnologia i altres 20 a 
la recerca biomèdica, 13 a la recerca en ciències socials, 7 a la recerca bioètica, 5 a la 
recerca alimentària i finalment hi ha 11 dedicades a altres camps. 
 
Quant a partners en la seva activitat, les fundacions catalanes de recerca i tecnologia 
troben com a socis la Generalitat i empreses, en primer lloc, seguit de la Unió Europea 
i les universitats. 
 
Tot i la importància que representen les fundacions de recerca i tecnologia al nostre 
país, la xifra és significativament inferior a l’europea, on pràcticament n’hi ha una de 
cada deu. De les 129.975 fundacions censades a la Unió Europea més Noruega i 
Suïssa, 12.256 es dediquen a la recerca. 
 
El sector fundacional és especialment viu a Catalunya, on segons la Generalitat hi ha 
censades 3.062 fundacions, el que representa una ràtio de 27 fundacions cada 
100.000 habitants. En canvi, al conjunt d’Espanya, amb 8.743 fundacions, la proporció 
és de 19.  
 
La jornada s’ha completat amb tres ponències. Glòria Palomar, Francisco Carretero, 
Jonathan Gil i Pedro Díez han debatut sobre el desenvolupament professional de la 
carrera investigadora; Dolors Mateu i Heribert Padrol, sobre la fiscalitat i el mecenatge; 
i Ignasi López Verdeguer ha parlat sobre recerca i innovació responsable. 
 
També s’ha presentat l’estudi European Foundationsfor Research and Innovation, a 
càrrec de Barry Hoolwerf i Danique Karamat Ali, de la Universitat d’Amsterdam, que fa 
un retrat exhaustiu del sector. 
 
La Comissió de Tecnologia i Recerca està oberta a totes les fundacions d’aquests 
àmbits que treballen en la recerca i desenvolupament i en la innovació. Juntament amb 
la d’Educació i la de l’Àmbit social, és una de les tres comissions de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions, creada fa trenta anys i que representa davant les 
administracions els interessos d’un col·lectiu de més de 500 fundacions de tot tipus i 
dimensions, que actua bàsicament en els camps de la cultura, l’ensenyament, la 
sanitat, els serveis socials, la cooperació i  la recerca.  
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