
 

 

Nota de premsa 
 

L’Obra Social ”la Caixa” lidera RRI Tools, un 
projecte que es du a terme a 30 països  

d’Europa per transformar la relació  
entre la ciència i la societat 

 

• El projecte RRI Tools, tot just iniciat i amb una durada de tres anys, 
ja té 26 socis i 7 milions d’euros de pressupost per fomentar la 
recerca i la innovació responsable (RRI) a Europa. 

• L’Àrea de Ciència i Medi Ambient de l’Obra Social ”la Caixa” lidera i 
coordina el projecte, guanyat en convocatòria competitiva en 
l’última ronda de finançament del Setè Programa Marc (7PM). 
IrsiCaixa, l’Institut de Recerca de la Sida, s’encarregarà de la 
coordinació adjunta i del centre d’activitat espanyol de RRI Tools. 

• Dinou centres d’activitat (RRI Hubs) s’encarregaran de la 
implementació del projecte a 29 països d’Europa, inclosos 25 estats 
membres de la Unió Europea i 4 estats associats. 

• Recerca i innovació responsable (RRI) és un procés en què tots els 
actors socials treballen junts per alinear els resultats de la recerca i 
la innovació amb els valors, les necessitats i les expectatives de la 
societat.  

• La RRI serà central dins d’Horitzó 2020, el nou Programa marc de 
recerca i innovació de la Comissió Europea (2014-2020), que tindrà 
com a eix vertebrador el programa «Ciència per i per a la societat». 

 

Barcelona, 4 de febrer de 2014. Recerca i innovació responsable (RRI) és un 
procés en el qual tots els actors socials (investigadors, ciutadans, responsables 
polítics, empreses, educadors, etc.) treballen junts durant tot el procés de 
recerca i innovació (R+I) per alinear els seus resultats amb els valors, les 
necessitats i les expectatives de la societat europea.  



El projecte RRI Tools desenvoluparà un conjunt innovador i creatiu d’eines  
—inclosos recursos digitals i accions pràctiques— destinades a la 
sensibilització, formació, difusió i aplicació de la RRI a Europa. Impulsat per un 
consorci de 26 institucions que inclouen 29 països, estarà dirigit i dissenyat per 
tots els actors de la cadena de valor de la R+D, tot i que se centra 
especialment en els responsables de les polítiques de recerca a fi de tenir un 
impacte significatiu en la futura governança de la R+I. 

Facilitaran la participació dels diferents actors en el procés de 
desenvolupament i difusió del conjunt d’eines 19 hubs nacionals que 
promouran la RRI entre els diferents actors implicats de l’àmbit local i nacional. 
RRI Tools és un projecte col·laboratiu i inclusiu que té com a objectiu 
augmentar la creativitat i la propietat compartida del procés. Entre els membres 
del consorci hi ha fundacions, universitats i centres educatius, centres de 
recerca, museus i centres de ciència, xarxes paneuropees, representants del 
món empresarial i empreses tecnològiques. El seu objectiu últim és establir una 
comunitat de pràctica que reuneixi totes les persones i institucions que treballen 
en aquesta nova visió del desenvolupament científic i social. «Estem segurs 
que RRI Tools contribuirà a l’estratègia Europa 2020, ajudant a transformar la 
recerca i la innovació a Europa en un procés dirigit als grans desafiaments del 
nostre temps, en què la deliberació amb la societat ha de ser una obligació», 
diu Ignasi López, de la Fundació ”la Caixa”, coordinador del projecte.  

RRI abraça sis sectors relatius a la recerca i la innovació: la participació 
pública, l’educació formal o informal, la igualtat de gènere, l’ètica, el lliure accés 
als resultats científics i de recerca, i la mateixa governança de la R+I. RRI serà 
central dins d’Horitzó 2020, el nou Programa marc de recerca i innovació de la 
Comissió Europea (2014-2020). En paraules de Philippe Galiay, cap d’Unitat a 
la Direcció General de Recerca de la Comissió Europea durant la reunió de 
llançament del projecte, «la iniciativa “Ciència per i per a la societat”, que forma 
part d’Horitzó 2020, és l’evolució natural del programa “Ciència i societat” del 
7PM, mentre que la RRI és un tema transversal en tot Horitzó 2020». 

 
 

 

 

 

 

 



Institutions Country Role in the Project 

“la Caixa” Foundation Spain Coordinator, WP Leader 

IrsiCaixa  Spain 
Deputy Coordinator, Spain 

Hub Coordinator 

ATHENA Institute, Free University of Amsterdam Netherlands 
WP Leader, Netherlands 

Hub Coordinator 

ECSITE Belgium WP Leader 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UCL) 
United 
Kingdom 

WP Leader, UK Hub 
Coordinator 

ZENTRUM FUER SOZIALE INNOVATION (ZSI) Austria 
WP Leader, Austria and 

Slovenia Hub 
Coordinator 

EUROSCIENCE  France WP Leader 

CIENCIA VIVA-AGENCIA NACIONAL PARA A CULTURA 
CIENTIFICA E TECNOLOGICA  

Portugal 
Hubs Coordinator, 

Portugal Hub Coordinator 

EUROPEAN BUSINESS AND INNOVATION CENTRE NETWORK 
(EBN) 

Belgium 
Network 

EUROPEAN FOUNDATION CENTRE (EFC) Belgium Network 

EUN (European School Network) Belgium Network 

BONN SCIENCE SHOP (CIPAST)  Germany 
Germany Hub 

Coordinator, Network 

FONDAZIONE CARIPLO Italy 
Italy and Switzerland Hub 

Coordinator 

KING BAUDOUIN FOUNDATION Belgium Belgium Hub Coordinator 

FOUNDATION FOR POLISH SCIENCE Poland Poland Hub Coordinator 

EVERIS SPAIN  Spain Technological Partner 

EXPERIMENTARIUM Denmark 
Denmark Hub 
Coordinator 

AHHAA SCIENCE CENTRE Estonia 
Estonia, Latvia, Lithuania 

Hub Coordinator 

ELLINOGERMANIKI AGOGI (EA) Greece 
Greece and Cyprus Hub 

Coordinator 

MOBILIS SCIENCE CENTRE Hungary Hungary Hub Coordinator 

SCIENCE ANIMATION MIDI-PYRÉNÉES  France France Hub Coordinator 

TECHMANIA SCIENCE CENTER  
Czech 
Republic 

Czech Republic hub 
Coordinator 

CENTRE FOR THE PROMOTION OF SCIENCE  Serbia 
Serbia, Croatia, Albania 

and Montenegro Hub 
Coordinator 

SCIENCE GALLERY DUBLIN  Ireland Ireland Hub Coordinator 

THE ROUSE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
ASSOCIATION  

Bulgaria 
Bulgaria and Romania 

Hub Coordinator 



Vetenskap & Allmänhet (VA) Sweden Sweden Hub Coordinator 

 

 

Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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