
 
 
II Reunió de Fundacions de Tecnologia i Recerca de la CCF, demà dimarts 
 

Andreu Mas-Colell donarà una "visió panoràmica  
de la recerca" a Catalunya 
 
 El ponent va ser l’impulsor dels equipaments científics de Barcelona  
 
 
El professor Andreu Mas-Colell, president de la Fundació BIST (Barcelona Institute of 
Science and Technology), dictarà la conferència inaugural de la II Reunió de 
Fundacions de Tecnologia i Recerca de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que 
es tindrà lloc demà dimarts 20 de setembre a la Fundació Cercle d'Economia. Mas-
Colell donarà la seva Visió panoràmica de la recerca a dos quarts de deu del matí, 
desprès de les paraules de benvinguda del president de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions, Pere-A. Fàbregas.  
 
El parlament d'Andreu Mas-Colell se centrarà en l'estat actual de la recerca a 
Catalunya per part de qui, en la seva època de comissionat d’Universitats i Recerca i 
després com a conseller d'Economia i Coneixement, va ser el gran impulsor de 
l’àmplia xarxa d’equipaments científics i de recerca a Barcelona i la seva conurbació, 
molts dels quals són un referent de prestigi internacional. 
  
La jornada continuarà amb una taula sobre "Recerca social", amb el sots-director del 
Centre d'Estudis Demogràfics, Andreu Domingo; el director de la Fundació Jaume 
Bofill, Ismael Palacín, i el director de Recerca d'EADA, Boyd Cohen, moderats pel 
director d'aquesta darrera escola de negocis, Ramon Noguera. 
 
Posteriorment, serà el torn de "Les diferents maneres de cercar mecenatge" en la qual 
participaran el president de la Fundació Real Dreams, David Levy, que presentarà la 
ponència Micro-mecenatge i iniciatives populars; Juan Mezo, de Valores&Marketing, 
que parlarà sobre Patrocini empresarial; i Ricard Valls, de Zohar 
Consultoria&Marketing Social, amb la ponència Com aconseguir ajut per al 
funcionament operatiu vs. Projectes. El moderador, en aquesta ocasió, serà el director 
de la Fundació Internacional Josep Carreras, Antoni García Prat. 
 
En una tercera taula, es debatrà sobre La fiscalitat de les fundacions entre Raimon 
Bergós, secretari general de la Coordinadora Catalana de Fundacions; Maria Dávila, 
associada d'Audiconsultores; i Carles Esquerré, gerent de la Fundació Institut 
d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol. Ara, la moderadora serà 
la gerent de l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) Dolors Mateu. 
 
De les conclusions i la cloenda s'encarregarà la gerent de la Fundació Parc Taulí, 
Glòria Palomar. 
 
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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