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PRESENTACIÓ 

 

Transcorreguts onze anys des de la creació d’I-
CERCA i més de quinze des de la idea 
primigènia de crear un ecosistema de centres 
de recerca d’excel·lència capaços d’atraure 
talent, no podem fer més que valorar-ho de 
forma molt positiva, malgrat els entrebancs 
amb els que hem anat topant. 

El 2010 es posava en funcionament una idea 
que havia d’articular l’entramat de centres de 
la Generalitat de Catalunya, per tal de fer-los 
créixer, apropar-los als millors models 
europeus i alhora fer-los visibles. 

Per això, de seguida es va endegar l’avaluació 
dels centres, un indicador indirecte de 
maduresa del sistema. Amb la crisi econòmica, 
a partir de 2012, l’avaluació va ser un factor 
d’anàlisi que ha contribuït, entre d’altres coses, 
a assegurar que les entitats resultants de 
diverses fusions mantinguessin el nivell científic 
i la consecució del seus objectius. 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució, 
durant 2017, va generar greus problemàtiques 
associades a pagaments, organització i 
convocatòria d’òrgans de Govern que vam anar 
resolent entre tots. 

A partir de 2018 es van començar a veure els 
resultats del que significa un sistema de centres 
de recerca i així, hem vist com CERCA s’ha 
convertit en la sisena entitat més finançada 
dins el programa Horizon 2020 amb 444,5 M€ a 
data de finals d’any 2020. 

Les fortaleses del sistema no s’haurien 
aconseguit sense la participació de cadascun 
dels centres però la força del grup també 

repercuteix en les unitats que el formen i les 
ajuda a créixer. Els bons resultats esperonen 
tot el sistema per aconseguir aquest repte, el 
qual inclou la no menys important part relativa 
a la visibilització. Hem de fer més visible CERCA 
a Catalunya i Europa i que se’ns reconegui com 
a un dels principals actors de la recerca. Hem 
d’aconseguir que per mèrits propis puguem 
participar en la presa de decisions i en les 
consultes que la Comissió Europea fa als actors 
de la recerca, massa sovint designats per 
instàncies que ens deixen fora del circuit. 

Ens trobem en un moment de maduresa del 
sistema i és moment de fer camí cap a 
posicions més ambicioses que ens han 
d’acostar al que voldríem ser. Pensar que 
podem tenir un sistema de centres similar a la 
Societat Max Planck no ha de ser una quimera 
ni un somni, sinó un objectiu. 

La visualització conjunta de tots els centres ha 
estat sempre la voluntat de CERCA. Aquesta, 
sense cap mena de dubte, ens ha de portar 
moltes alegries al conjunt de centres de recerca 
de Catalunya el qual, cal recordar que està 
profundament ancorat en el sistema 
universitari de Catalunya. 

 

 

Lluís Rovira 

Director 

 

Gener de 2021 
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1. ORGANITZACIÓ 

 

1.1. OBJECTIUS 

 La Institució CERCA té per missió garantir un desenvolupament adequat del sistema de centres 
de recerca català; afavorir i maximitzar les sinergies, la coordinació entre els centres i la 
cooperació estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca duta a 
terme i facilitar la interlocució amb els diferents agents públics i privats. 

 En síntesi, l’actuació de la Institució CERCA se centra principalment en les activitats següents: 

• Facilitar i promoure l’adopció de polítiques conjuntes en gestió de la recerca, 
desenvolupament científic i transferència de coneixement, identificant i aprofitant les 
sinèrgies i les economies d’escala. 

• Contribuir a potenciar la cooperació i l’intercanvi científic dels centres de recerca amb els 
millors centres i universitats d’arreu del món, impulsant la recerca interdisciplinària, els 
programes transversals coordinats, la mobilitat dels investigadors i l’atracció i retenció de 
talent a nivell internacional. 

• Incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat 
en general, així com el suport, l’assessorament i l’impuls per a la creació d’empreses 
derivades (spin-off) a partir de patents o de resultats generats. 

• Potenciar en l’àmbit dels centres de recerca la implicació i el compromís del sector 
econòmic i empresarial i de la societat en general. 

• Contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

1.2. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DE LA INSTITUCIÓ CERCA 

Per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 5 de maig de 2020 s’ha aprovat la 
modificació dels Estatuts de la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
(Fundació I-CERCA). 

Mitjançant la present modificació, els Estatuts de la Fundació I-CERCA s’adeqüen al que 
s’estableix a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic en relació amb el 
seu règim d’adscripció. En concret, la Fundació s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i s’hi relaciona mitjançant el departament competent en matèria de recerca, en 
aplicació del criteri establert a l’apartat a) de l’article 129.2 de l’esmentada Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, atès que disposa de majoria de patrons en el Patronat de la Fundació. 

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic i atès que la Fundació I-CERCA no reuneix els requisits per ser mitjà propi de 
l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, s’ha eliminat del text dels estatuts la 
referència a aquesta condició. 

Finalment, es modifica la composició del Patronat mitjançant la incorporació de dos patrons de 
l’Administració de la Generalitat, un designat per la persona titular del departament competent 
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en matèria de territori, i un altre designat per la persona titular del departament competent en 
matèria de polítiques digitals. 

 

1.3. ESTRUCTURA  

Composició dels òrgans de govern a 31 de desembre de 2020 

Patronat  

President: 

Ramon Tremosa i Balcells, Conseller d’Empresa i Coneixement. 

Vicepresidenta: 

Núria Sebastian Gallés, professora de la UPF. 

Secretari patró: 

Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement. 

Vocals: 

Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i 
Coneixement. 

Robert Fabregat Fuentes, director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut. 

Josep Usall Rodié, director general de l’IRTA, en representació del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Lluís Juncà Pujol, director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Joan Romero Circuns, conseller delegat d’ACCIÓ. 

Ferran Falcó Isern, secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Daniel Marco Pàrraga, director general d’Innovació i Economia Digital del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública. 

Josep Samitier Martí, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER). 

Ramon Miquel Pascual, director de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i vocal de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER). 

Josep Lladós i Canet, director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Recerca (ACER). 

Assisteix amb veu i sense vot: 

Lluís Rovira i Pato, director de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). 

Comissió delegada 

Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement. 
President de la comissió. 
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Robert Fabregat Fuentes, director general de Recerca i Innovació del Departament de Salut. 

Josep Samitier Martí, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de 
l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER). 

Josep Lladós i Canet, director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Recerca (ACER). 

Lluís Rovira i Pato, director de la Institució CERCA (Hi assisteix com a convidat). 

 

1.4. ELS CENTRES CERCA 

D’acord amb el que preveu l’article 64.1 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, els centres de recerca 
de Catalunya, identificats com a centres CERCA són entitats amb personalitat jurídica pròpia, 
sense ànim de lucre, i amb seu a Catalunya, que tenen com a objecte principal la recerca en la 
frontera del coneixement; han d’ésser creats o participats per l’Administració de la Generalitat 
i, si escau, juntament amb una o més universitats o amb altres entitats públiques o privades. 

La resolució EMC/971/2020, de 5 de maig, de reconeixement de diversos centres de recerca de 
Catalunya com a centres CERCA, aprovada pel departament d’Empresa i Coneixement, posa al 
dia el llistat de centres, que a data 31 de desembre de 2020 són els següents: 

- CED Centre d’Estudis Demogràfics 

- AGROTECNIO Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia 

- CIMNE Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria 

- CMRB Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 

- CRAG Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica 

- CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

- CREI Centre de Recerca en Economia Internacional 

- CRG Fundació Centre de Regulació Genòmica 

- CRM Centre de Recerca Matemàtica 

- CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

- CTTC Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 

- CVC Centre de Visió per Computador 

- FSJD Institut de Recerca de la Fundació Sant Joan de Déu1 

- HUVH IR Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca 

- I2CAT Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya 

- IBEC Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya 

1 Amb data 18 de novembre de 2020, el patronat de la I-CERCA ha aprovat la incorporació de l’Institut de Recerca 
de la Fundació Sant Joan de Déu com a membre de ple dret. Queda pendent la tramitació de l’Acord de Govern i la 
publicació d’una nova resolució. 
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- ICAC Institut Català d’Arqueologia Clàssica  

- ICFO Fundació Institut de Ciències Fotòniques  

- ICIQ Fundació Institut Català d’Investigació Química  

- ICN2 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia  

- ICP Miquel Crusafont Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont  

- ICRA Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua  

- ICRPC Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural  

- IDIBAPS Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer  

- IDIBELL Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge  

- IdIBGi Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona  

- IEEC Fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya  

- IFAE Institut de Física d’Altes Energies  

- IGTP Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol 

- IISPV Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili  

- IMIM Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques  

- IPHES Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social  

- IRB Barcelona Fundació Institut de Recerca Biomèdica  

- IRB Lleida Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 

- IREC Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya  

- IJC Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras  

- IR-HSCSP Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  

- IRSI-CAIXA Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida – Caixa  

- IRTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries  

- ISGlobal Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona  

- VHIO Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron  

  

- 10 - CERCA - Memòria 2021



2. RECURSOS HUMANS 

 

2.1. EQUIP 

A finals d’any, s’han cobert dues places, una de tècnic de projectes dedicada a la gestió de 
projectes europeus, i una de suport tant per projectes com per l’àrea econòmica. 

 

Composició de l’equip I-CERCA a 31 de desembre de 2020 

Direcció  Lluís Rovira 

 Director 

Laura Graells  

 Secretària de Direcció 

Direcció de Projectes 

Roger Cabezas 

 Cap de Gestió del Coneixement i Projectes 

Eduard Balbuena 

Comunicació 

Neus Aguadé 

 

Suport als centres – Àrea jurídica 

Josep M. Alcoberro 

Olga Porrata 

 

Suport als centres – Àrea econòmica 

Arnau Palà 

Yolanda Rovira 
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3. EIXOS ESTRATÈGICS 

 

3.1. EIX ORGANITZATIU, ADMINISTRATIU I ECONÒMIC 

Optimització i suport al sistema de centres. Aquest eix vol donar cobertura als aspectes 
fundacionals relatius a l’organització dels centres, control i supervisió econòmics, aspectes 
jurídics i secretaries de patronats, seguiment de l’activitat dels centres i dels seus contractes 
programa amb la Generalitat de Catalunya. 

 

ASSESSORAMENT JURÍDIC 

Tasques de suport als centres CERCA 

L’àrea jurídica de la Institució CERCA ha continuat exercint les tasques tècniques de secretaria 
en diferents òrgans de govern i de suport jurídic a tots els centres CERCA –amb diferent 
denominació segons la forma jurídica- corresponents a centres CERCA. Les sessions per a la 
presa d’acords poden tenir caràcter presencial o no. 

Aquesta activitat inclou l’assessorament previ a les convocatòries, la confecció dels ordes del 
dia i la revisió de la documentació així com l’assistència a les reunions dels òrgans de govern 
delegats, si és el cas. En aquest sentit, s’ha prestat suport, també, a totes les consultes en 
matèria de transparència, fent un seguiment de tota la normativa publicada tant a nivell estatal 
com de Catalunya. 

Aquest any s’ha continuat amb els processos de modificació d’Estatuts de consorcis i  
fundacions per a formalitzar la seva adscripció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb els criteris establerts de forma prioritària per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  

Finalment, cal remarcar, ben especialment, la relació mantinguda amb l’Àrea d'Assessorament 
Jurídic en l'àmbit d'Universitats i Recerca, així com amb el Servei d'Estructures de Recerca de la 
direcció general de Recerca, que han comandat o participat en un gran nombre de les 
actuacions executades al llarg de l’any. 

Relació de convenis signats durant 2020 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
(I-CERCA) i la comissió central de subministraments, en què s’estableixen les condicions 
de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de 
Catalunya 

27 de maig de 2020 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
(I-CERCA) i la comissió central de subministraments, en què s’estableixen les condicions 
de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de 
Catalunya 

11 Juny 2020 
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- Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Educació, i Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya per 
promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, 
determinats cicles formatius a diversos instituts 

16 juliol 2020 

- Convenio de colaboración entre Institució CERCA y la Fundación Empresa-Universidad 
Gallega (FEUGA) para la confección de una guía de gestión de datos de investigación 

26 octubre 2020 

Premis Pioner 2020 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
(I-CERCA) i la societat Barcelona Mobile Ventures, S.L. 

15 octubre 2020 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució Centres de Recerca de Catalunya i la 
Cambra de Comerç de Barcelona 

24 novembre 2020 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució Centres de Recerca de Catalunya i la 
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació 

19 octubre 2020 

Programa d’Avaluació dels centres CERCA 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
i Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social en el marc del 
Programa d’avaluació dels centres CERCA. 

27 octubre 2020 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya 
i el Centre de Recerca en Agrigenòmica en el marc del Programa d’avaluació dels centres 
CERCA. 

27 octubre 2020 

Pacte contra la violència de gènere 

- Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Empresa i Coneixement, universitats públiques i privades catalanes i la 
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) per realitzar formació 
de la comunitat universitària i científica en matèria de violència de gènere 

10 octubre 2020 

- Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Empresa i Coneixement, les universitats públiques i privades catalanes i 
la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) per desenvolupar 
projectes innovadors de sensibilització i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de 
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sexe i altres violències masclistes i realitzar formació i projectes d’estudis i mesures per a 
l’eliminació de conductes masclistes a la comunitat universitària 

13 novembre 2020 

 

ASSESSORAMENT ECONÒMIC - FINANCER 

Des de l’àrea econòmica s’ha donat suport als centres CERCA, als seus òrgans de govern i a la 
Direcció general de Recerca amb col·laboració del Servei d’Estructures de Recerca. 

Com en cada exercici, prèviament a les reunions dels patronats o òrgans de govern dels centres 
CERCA, s’ha revisat la documentació econòmica relativa a 62 d’aquestes reunions. De l’anàlisi 
d’aquesta documentació s’han redactat un total de 40 notes econòmiques explicatives de la 
situació econòmica, financera i patrimonial dels centres. 

També s’han fet informes i participat en reunions sobre la situació econòmica-financera i 
patrimonial dels centres CERCA i d’altres temes d’interès per la Direcció general de Recerca i la 
I-CERCA. 

Cal destacar especialment el treball pel nou contracte programa signat amb al Generalitat per 
al període 2020-2023, amb la incorporació dels departaments de Salut i Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. Així mateix, un cop incorporats al patronat per Acord de Govern del 5 de 
maig els departaments de Polítiques Digitals i Territori i Sostenibilitat, s’han afegit igualment al 
contracte programa de la institució. 

Altrament, fruit de la nova redacció dels estatuts de la Fundació, s’han engegat noves fórmules 
de contractació i col·laboració amb el centres CERCA. 

L’àrea econòmica-financera d’I-CERCA ha continuat treballant amb el servei d’Estructures de 
Recerca (SER) de la Direcció general de Recerca per la implementació de les bases d’execució 
pressupostaries del centres. 

 

SELECCIÓ DE NOUS DIRECTORS 

La direcció d’un centre CERCA és de vital importància, ja que marcarà la trajectòria de la 
institució en els propers anys. Per aquest motiu, el sistema de selecció ha de garantir, a més de 
la solvència científica i la capacitat de gestió de la persona candidata, l’aval de la mateixa 
comunitat científica, tal com es fa en les principals institucions de recerca europees. CERCA 
actua com a secretaria executiva en aquest procés, que s’inicia amb una convocatòria pública i 
internacional, oberta a tota la comunitat científica. 

Durant 2020 s’ha finalitzat el procés de selecció de director de l’ICIQ, iniciat l’any anterior. El 
nou director ha estat nomenat pel patronat del centre el 17 de juliol. 

Així mateix, al setembre s’ha iniciat el procés de selecció de director de l’IDIBGI que finalitzarà 
el primer trimestre de 2021.  
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ESTRATÈGIA CERCA DE GESTIÓ DE DADES (CERCA OPEN DATA) 

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea va iniciar un pilot sobre dades de 
recerca que l’any 2017 es va estendre a tots els projectes. Continuant amb aquesta estratègia, 
en el proper programa marc Horizon Europe serà obligatori publicar les dades de forma oberta i 
fer un pla de gestió de dades. Per aquest motiu, des de 2018, CERCA està implementant la 
iniciativa Open Data per als centres CERCA, per facilitar i racionalitzar les infraestructures de 
dades, treballar amb els criteris europeus FAIR i disposar d’un Pla de Gestió de Dades adequat a 
cada institució i projecte. Es pot dir que no hi ha cap altra iniciativa similar a Catalunya ni 
tampoc a l’Estat espanyol, i els centres CERCA seran punta de llança en la seva aplicació. 

 

DONA I CIÈNCIA 

Durant 2020 s’ha prosseguit amb les activitats iniciades el 2014 amb la comissió de seguiment 
d’igualtat d’oportunitat als centres CERCA. En aquesta comissió hi participa la Dra. Mara 
Dierssen que, a l’hora, és la representant dels centres CERCA a la comissió Dona i Ciència del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). A través d’aquesta comissió, hem optat de nou als 
ajuts del fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere que atorga el Ministeri d’Igualtat. 
Donat que el Ministeri duia un endarreriment en l’assignació dels ajuts, enguany s’han fet els 
projectes corresponents als anys 2019 i 2020. 

L’import rebut per l’ajut 2019 ha estat de 13.846,16€ i s’ha dedicat íntegrament a una 
campanya de formació/conscienciació en matèria de prevenció de la violència de gènere a les 
institucions de recerca. Es tracta d’un microcurs a través d’una app dirigida a tot el personal 
dels centres CERCA. 

A la segona meitat de l’any, s’ha presentat el projecte corresponent als ajuts 2020 del mateix 
fons. Els 14.000€ rebuts, s’han dedicat als projectes següents: 

o Formació per a identificar i actuar davant les discriminacions de gènere i les violències de 
gènere en els centres de recerca. 

o Reedició de la campanya de formació/conscienciació en matèria de prevenció de la 
violència de gènere a través d’una app. 

o Actualització del mapa de les unitats de gènere 

A finals d’any, s’ha renovat la meitat de la comissió de gènere de CERCA, que ha quedat 
integrada per les persones següents: 

Neus Prats - Investigadora i cap del servei d’Histopatologia de l’IRB Barcelona. 

Michela Svaluto - Investigadora i coordinadora de projectes al CTTC. 

Leticia Chico – Cap de recursos humans de l’ICIQ. 

Anna Font - Gerent del CIMNE. 

Hermínia Pujol - Gerent del Centre d’Estudis Demogràfics (CED). 

Anna Ribas - Gerent de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). 

Lluís Rovira - Director de la Institució CERCA. 
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3.2. EIX D’INTERNACIONALITZACIÓ 

Suport als centres en la seva presència internacional, tan individual com col·lectiva. Activitats 
vinculades a la promoció de polítiques europees i presència en fòrums internacionals. 

 

MISSIÓ A TÒQUIO 

CERCA, conjuntament amb ICN2, ha estat present amb un estand a la fira NANO TECH 2021 que 
ha tingut lloc a Tòquio del 29 al 31 de gener. La fira, referent en el sector de la nanociència i la 
nanotecnologia ha reunit expositors de tot el Món i ha rebut a 48.000 participants. 

CERCA ha participat, juntament amb el Prof. Arben Merkoçi, cap de grup de recerca a l’ICN2 en 
l’acte Nanotechnologies for 21st century. Cooperation event between Albania, Japan and Spain, 
on s’ha presentat el sistema de centres CERCA i les possibles col·laboracions amb centres de 
recerca de Japó. 

En aquest sentit, un grup d’investigadors, encapçalats pel director de CERCA han visitat les 
oficines centrals de RIKEN, entitat que agrupa els centres de recerca del govern japonès. Ja des 
de l’any 2019 que CERCA posa especial interès en col·laborar amb aquest país donat que, entre 
altres coses, se’l considera soci preferent de la UE. 

 

PROGRAMA DE MOBILITAT AMB URUGUAI 

I-CERCA ha continuat desenvolupant els acords amb l’Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación de Uruguai (ANII). En aquest acord marc de col·laboració, signat l’any anterior, 
CERCA i ANII es comprometen a engegat dos programes: 

- Programa de Mobilitat per investigadors de Uruguai que vulguin fer estades curtes a Centres 
CERCA, amb un màxim de sis mesos. 

- Programa de Doctorat a Centres CERCA, per investigadors predoctorals d’Uruguai, per 
realitzar les tesis doctorals a un Centre CERCA o en modalitat “sandwitch” (a Centre CERCA i 
Uruguai). Aquest model l’està fent servir ANII amb els centres Max-Planck alemanys i té una 
bona acollida. 

En els dos casos, I-CERCA s’ha compromès per un període de 3 anys i assumeix unes despeses 
inicials d’instal·lació per cada persona que arribi a Catalunya. 

 

FORMACIÓ EN PROGRAMES I/O POLÍTIQUES EUROPEES 

Si bé l’impacte de la crisi sanitària per la COVID-19 s’ha fet notar en determinades activitats 
presencials, especialment les de formació, de seguida s’han reorganitzat les propostes per fer-
les a través de serveis de reunions en línia. 

- The goals of Plan S. The major policies developed by cOAlition S and the way in researchers 
can fulfil the requirements of Plan S when they receive funding from cOAlition S funders. 
Ponent: Johan Rooryck, professor de la Universitat de Leiden i Open Access Champion de 
cOAlition S. 
26 de maig de 2020 
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- Gestió de dades de recerca. 

Ponent: Lluís Anglada, CSUC. 
6 de novembre de 2020 
 

3.3. EIX TRANSFERÈNCIA 

Activitats de suport a la transferència de coneixement dels centres CERCA cap a les empreses i 
la societat, maximitzant l’impacte de la recerca de qualitat. 

 

SECCIÓ KTT 

Fruit de la necessitat de coordinar esforços entre els centres CERCA en l’àmbit de la 
transferència de coneixement, la institució CERCA vol actuar com a plataforma de promoció per 
a tots els instituts. 

En aquest sentit, CERCA va crear la Secció KTT integrada pels responsables de transferència  
dels centres. La secció coordina un programa que inclou una cartera tecnològica, contactes 
amb fons d’inversió, formació específica i un cicle de xerrades. 

Durant aquest any, la secció KTT ha donat suport als centres en l’adquisició i compra conjunta 
de sistemes de cerca de patents i gestors de tecnologies. Amb aquest objecti, s’ha acordat amb 
més de 20 centres interessats, la compra conjunta d’accés a bases de dades i eines 
professionals de cerca de patents. S’han aconseguit proves i pilots amb Questel Orbit, Patsnap i 
PatBase. Finalment, s’ha optat per Questel Orbit i s’ha negociat una llicència Premium i una 
Questel Innovation compartides per 10 centres.  

Així mateix, conjuntament amb l’ICIQ i el CRG, s’ha iniciat un pilot amb els gestor de tecnologies 
Flintbox de Wellspring per promocionar les carteres de cada centre i la del Fons Gínjol als 
mercats americans i asiàtics. Si els resultats de la prova pilot són satisfactoris, de cara a l’any 
vinent, l’experiència s’estendrà als altres centres. 

 

FONS DE PATENTS GÍNJOL 

I-CERCA va promoure un programa de finançament acordat amb els centres CERCA, amb vista a 
potenciar els seus projectes de transferència de coneixement pel que fa a la protecció de la 
propietat intel·lectual i industrial, que s’anomena fons de patents Gínjol.  

A inicis d’any s’ha publicat la resolució final de la sisena convocatòria i s’han formalitzat els 
convenis amb els centres corresponent. S’ha finançat deu projectes amb un total de 99.000€ 

La setena convocatòria s’ha obert el 6 de juny i s’ha publicat la resolució final el 27 de juliol. S’hi 
han presentat 15 propostes, de les quals s’han aprovat 8, per un total de 80.000€. 

Igualment, s’ha continuat amb el seguiment dels projectes Gínjol finançats cosa per la qual 
s’han realitzat diverses reunions amb els equips d’investigació de cada centre. Aquest serà el 
format en que es realitzaran els seguiments a partir d’ara.  

Desprès de la 7a edició, el Fons ha invertit 594.000€ en 60 projectes.  
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PREMIS PIONER 2020 

La recerca científica és una activitat practicada per investigadors de diferents categories. Els 
que comencen a fer recerca, habitualment ho fan mitjançant la preparació d’una tesi doctoral. 
D’aquestes etapes inicials és molt important que els investigadors siguin conscients que els 
seus resultats poden tenir un gran valor no només científic, sinó també comercial o industrial. 

Per aquesta raó, la Institució CERCA ha promogut els Premis PIONER per destacar a aquells 
investigadors que just han fet una tesi doctoral obtenint resultats clarament orientats a ser 
aprofitats comercialment. 

S’han atorgat els premis a: 

− Dr. Ferran Nadeu Prat per la tesi “Genomic determinants of chronic lymphocytic leukemia 
progression: from individual drivers to a heterogeneous genetic makeup” 

− Dra. Irene Rius Ruiz per la tesi “Redirecció de cèl·lules T com estratègia inmunoterapèutica 
contra el càncer de mama HER2-positiu” 

− Dr. Hector Torres Pierna per la tesi “Fast responsive photochromic materials through 
nanoemulsion entrapments” 

− Dra. Marta Malagón Rodríguez per la tesi “Development of new, non-invasive tools based 
on faecal bacterial signatures for the early detection of colorectal cancer” 

De forma excepcional, la Institució CERCA ha reconegut amb mencions especials sense 
aportació econòmica, tres treballs addicionals pel seu interès, aplicació i exemple de tesi 
doctoral orientada a la transferència de coneixement al mercat i a la empresa, objectius de la 
convocatòria d’aquests Premis Pioner. 

− Dr. Ievgenii Liashenko per la seva tesi “Ultrafast electrohydrodynamic 3D printing with 
submicrometer resolution” 

− Dr. Carles Ros Figueras per la seva tesi “Stable and efficient photoelectrodes for solar fuels 
production” 

− Dra. Ana Maria Solorzano Soria per la seva tesi “Fire Detectors Based on Chemical Sensor 
Arrays and Machine Learning Algorithms: Calibration and Test” 

En la setena edició d’aquests premis han participat un total de vint-i-quatre investigadors i 
investigadores (12 homes i 12 dones) provinents de quinze centres CERCA.  

 

BASE DE DADES D’EMPRESES DERIVADES 

Donada la demanda d’informació sobre les empreses derivades dels Centres CERCA, s’ha optat 
per treballar en aquesta línia amb ACCIÓ i intentar incorporar el coneixement sobre aquestes 
empreses a la base de dades de referència a Catalunya, Startups Hub Catalonia.  

L’eina, creada i mantinguda per ACCIÓ, pot ser una font adequada per les demandes que es 
rebin. S’està treballant per afegir-hi o actualitzar les més de 150 Spin-off creades pels centres 
CERCA, un 60% de les quals no constaven. Igualment, es treballa amb ACCIO per segmentar la 
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base de dades i poder fer segmentacions més acurades que facilitin en seguiment. La 
informació obtinguda podrà ser utilitzada per I-CERCA i d’altres agents del sistema en rondes 
de finançament, àrea de coneixement i altres. 

 

SUPORT AL SISTEMA D’INTEGRACIÓ DE DADES UNEIX 

La secretaria d'Universitats i Recerca impulsa, des de fa anys, la integració de dades d’R+D 
(personal, inputs, outputs) d'universitats catalanes al datawarehouse UNEIX. 

Per tal d'obtenir una visió conjunta del sistema, tal com estava previst en el Pla Nacional 
d’R+D+i, durant 2020 s’ha continuat amb la integració de les dades dels centres CERCA. 

S’han continuat completant les sèries històriques de dades de centres finançats pel 
departament de Salut, la meitat dels Centres CERCA. Aquestes dades informen al sistema 
SIRECS de Salut. També s’ha consolidat el sistema d’informació dels assajos clínics, patents i 
empreses derivades (spin-off). 

Des de CERCA es continua donant suport als Centres CERCA amb l’entrada de dades i explotació 
d’aquesta base de dades sistèmica.  

 

3.4. EIX DE PROMOCIÓ I VISIBILITAT 

Visibilitat a la Fundació I-CERCA, a les seves activitats i als Centres CERCA 

 

CONFERENCIA CERCA 2020 

Anualment, la Conferència CERCA ha aplegat els principals representants de tots els centres 
CERCA per debatre aspectes estratègics d’interès per a l’evolució del sistema de centres. 
Aquest any, degut a la crisi sanitària ens hem vist obligats a anul·lar-la. S’ha estat valorant la 
possibilitat de fer-la en la data prevista al mes de juny però no ha estat possible per motius 
tècnics i per la indisposició del ponent convidat. Tota l’activitat prevista s’ha traslladat a mitjans 
2021. 

 

ARTICLES D’OPINIÓ 

Relació d’articles d’opinió publicats al Blog de Lluís Rovira: 

− El caràcter estratègic dels Centres CERCA per a un país com Catalunya (8 abril 2020) 

− Les coses clares: la recerca sobre COVID-19 del “Gobierno espanyol” (15 abril 2020) 

− Sant Jordi confinat (23 abril 2020) 

− CERCA, punt de trobada (6 maig 2020)  

− De les microagressions a l’assetjament. Les dones en l’entorn de la recerca (7 juliol 2020) 

 

DILLUNS DE CIÈNCIA - CONFERÈNCIES A LA RESIDÈNCIA INVESTIGADORS 

De novembre a gener ha tingut lloc el cicle de xerrades “Dilluns de ciència” organitzat per la 
Residència d’Investigadors i la Institució CERCA amb la col·laboració dels centres CERCA. 
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El programa ha comptat amb la participació de diversos investigadors que han apropat la seva 
activitat a un públic generalista però interessat per la recerca. 

Programa: 

 

 
 

ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALS 

Twitter és la principal xarxa social que utilitza la Institució CERCA. A data 31 de desembre 
compta amb 5643, un increment de gairebé 1000 seguidors, continuant el creixement sostingut 
d’aquests darrers anys. 

Seguidors: 5643 

Visites al compte: 10.991 

Mitjana d’interaccions mensuals: 45.000 

Taxa d’interacció: 1,26% 

 

3.5  EIX D’AVALUACIÓ 

AVALUACIÓ 2020 

L’avaluació periòdica de l’activitat i el funcionament de tot sistema és un mecanisme essencial 
per a la definició i l’aplicació de polítiques basades en la planificació estratègica. 

En el cas dels centres de recerca, l’avaluació és una pràctica fonamental, habitual en els 
sistemes més avançats i prestigiosos del món. Els estàndards internacionals estan ben definits 
en aquest aspecte i les avaluacions acostumen a fer-se a través d’un panel d’experts 
independents de reconegut prestigi. 

Durant 2020 estava previst iniciar la tercera edició d’avaluacions, un cop conclòs el període 
2016-2019. Tanmateix, degut a la crisi sanitària, les avaluacions de centres CERCA previstes 
s’han ajornat a 2021. L’any 2020 s’ha dedicat a refer les bases de l’avaluació 2021-2023 
recollint les recomanacions fetes pels avaluadors a l’hora d’analitzar el procés. 

Tot i així, sí s’ha avaluat un centre de recerca que ha sol·licitat l’accés a CERCA. El resultat no ha 
estat satisfactori tot i que ha servit per fer aflorar els punts de millora de cara a una segona 
sol·licitud d’accés. 

  

Centre Investigador Títol

IS-GLOBAL Dr. Alfredo Mayor Eliminación de malaria en el sur de Mozambique

Institut de Recerca Hospital de Sant Pau Dra. Rosa Antonijoan
"ENSAYOS CLÍNICOS: La manera que tenemos de progresar frente 
a la enfermedad"

CIMNE Dr. Eduaro Soudah "Realidad Virtual y Aumentada en la Salud" 

Institut de Recerca Hospital de Sant Pau Dr. José manuel Soria Prevenir la trombosis en tiempo de la COVID 19
Institut de Recerca Hospital de Sant Pau Dra. Montserrat Olivé PlaEl llarg camí per descriure una nova malaltia muscular

Institut de Recerca Hospital de Sant Pau Dr. Josep Julve
Potencial anti-inflamatori de molècules precursores de NAD+ en 
models experimentals de diabetis mellitus

IS-GLOBAL
Dra. Glòria Carrasco
Dra. Andrea Labrado

Com podem fer les nostres ciutats més saludables?
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Programa d’avaluació CERCA, concessió d’incentius vinculats a avaluacions A. 

Mitjançant resolució del Secretari d’Universitats i Recerca, de data de 7 de juliol de 2020, s’ha 
autoritzat una transferència d’1.200.000 euros a la Fundació I-CERCA per al Programa 
d’avaluació dels centres CERCA, destinada al finançament de diversos centre avaluats amb una 
“A” l’any 2019, per a la consecució de resultats d'alt nivell mitjançant la implementació de les 
seves respectives missions per mantenir i incrementar la seva competitivitat en l'àmbit 
internacional. 

  Els centres beneficiaris han estat els següents: 

CRAG  IPHES 

I2Cat  IREC 

IDIBAPS  IRSI-CAIXA 

IEEC 

 

IMPACTE DE LA RECERCA 

Donada la necessitat de valorar l’impacte de la recerca dins del programa d’avaluació dels 
centres CERCA, l’any 2019 es va encetar un programa pilot per recollir narratives d’impacte. 
Desprès d’una sessió de formació, es va demanar a cada centre que presentés una narrativa per 
ser avaluada per un panel internacional durant 2020. 

Un cop recollides un total de 38 narratives, la Institució CERCA ha organitzat un panell 
internacional d’avaluació de l’impacte, que ha tingut el doble objectiu de millorar el procés 
d’avaluació de l’impacte així com de classificar els impactes generats pels centres CERCA segons 
la seva rellevància. 

El resultat ha estat el següent: 

Puntuació Centres 
A 5 
B 12 
C 14 
D 7 

 

Les conclusions extretes indiquen el següent: 

- Caldrà fer accions de capacity building amb els centres CERCA per millorar les narratives 
d’impacte. 

- S’ha de definir ex-ante una estratègia d’impacte a cada projecte de recerca (amb fites, 
indicadors, cronograma. 

- Cal escriure narratives amb llenguatge no científic. Format de relat. Coherència: per què, 
com, què. 

- S’ha d’evitar explicar impactes potencials perquè no són avaluables. 
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Institució CERCA 

Via Laietana, 2 
08003 Barcelona 
T. 93 552 67 31 
info@cerca.cat 
www.cerca.cat 

@i-cerca 
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