
 
Desembre de 1933. Visita de Bosch i Gimpera (3r per l'esquerra) i José Mur, rector interií de la UB (1r esquera) al 
president de la Generalitat Frances Macià i el conseller de Cultura Ventura Gassol. Pocs dies després Macià va 
morir. 

 
 
La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) és la institució creada per la Universitat de Barcelona el 
1983 per a canalitzar les seves relacions amb la societat. Ho impulsà el rector Josep MªBricall i 
el president del Consell Social Josep Mª Puig Salellas. La resta d'universitats van copiar al cap 
d'un temps aquesta iniciativa, i ara totes tenen els seus centres de transferència i de creació 
d'empreses. La fundació rep el nom del rector Pere Bosch i Gimpera fou arqueòleg i historiador, 
i el darrer rector de la Universitat de Barcelona fins el franquisme (1933-1939). S0'exilià a 
Mèxic. 
 
Una fundació d'aquestes, traduït, vol dir una via per tal que el professorat universitari pugui 
tenir relacions amb indústries o serveis, per desenvolupar-hi projectes, per tenir vivències 
industrials reals a més de les acadèmiques, i per  poder cobrar els serveis al marge de la 
nòmina de la universitat legalment, perquè no legalment s'ha fet sempre per vies més opaques 
i fosques.  Però no és la única fundació que fa això. Els sectors de professorat més dinàmics, 
com els metges, els advocats, els economistes o els odontòlegs, des de sempre havien tingut 
sistemes paral·lels per poder-ho fer.  
 
Durant un temps vaig formar part del patronat de la FBG com a representant de la Junta de 
Govern de la UB, ja que era el degà de la facultat de Química. La FBG editava un butlletí, i el 
1990 em van fer una entrevista, que van publicar. Heus-la aquí. 
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