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PRESENTACIÓ 

 

El bon funcionament dels centres CERCA s’ha anat verificant 
mitjançant l’avaluació CERCA que ha seguit avançant fins a 
completant el segon cicle iniciat a 2016. Aquesta tasca, ben 
entesa pels centres, contribueix a millorar les nostres 
institucions i ens fa més coneguts internacionalment gràcies als 
avaluadors d’arreu que accedeixen participar en els panells. 

 Complementàriament, hem pogut constatar com CERCA en el 
seu conjunt  s’ha convertit en la vuitena institució més finançada 
pels projectes d’H2020 de la UE. Gràcies a les bases de dades 
que la Comissió va obrir ja fa un temps, hem pogut apreciar com 
el conjunt de centres CERCA s’han convertit en un potent 
captador de fons europeus. Però també hem vist la distància 
que encara hem de recórrer per aproximar-nos a d’altres 
institucions molt rellevants com el CNRS, els centres Max Planck 
o la Universitat d’Oxford entre d’altres. En xifres relatives, però 
la distància que ens separa és més curta. 

Això ens esperona a 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. 

En l’àmbit de la transferència de la recerca, aquest 2019, el fons 
de patents GINJOL es consolida i ha contribuït a finançat 16 
projectes que s’han afegit als prop de 40 projectes de 
convocatòries anteriors. Tot això, juntament amb la posada en 
marxa de l’estratègia CERCA de gestió de dades de recerca, i 
l'activitat de les comissions de dona i ciència, jurídica, 
internacional I KTT ens porta a un escenari on augmenta la 
col·laboració entre centres amb la coordinació de la I-CERCA, 
com és desitjable que passi. 

 

Lluís Rovira 

Director 

 

Març de 2020 
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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. ESTRUCTURA  

Composició dels òrgans de govern a 31 de desembre de 2019 

Patronat  

Presidenta: 

Maria Àngels Chacón i Feixas, Consellera d’Empresa i Coneixement. 

Vicepresidenta: 

Núria Sebastián Gallés, professora de la UPF. 

Secretari patró: 

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

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). 

 

Comissió delegada 

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

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). 

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

 

1.3. 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 ECO/2405/2015, de 21 d'octubre, de reconeixement de diversos centres de 
recerca de Catalunya com a centres CERCA, aprovada pel conseller d’Economia i 
Coneixement, manté el reconeixement com a centres CERCA, dels centres constituïts i 
integrats en el Programa de centres de recerca de Catalunya amb anterioritat a l’entrada en 
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vigor de la llei 7/2011, els quals figuren a l’annex de l’esmentat acord, en haver superat 
l’avaluació prevista en l’article 64.5 de l’esmentada llei. 

No obstant, cal remarcar que en el marc d’execució del Programa SUMA, diversos instituts 
s’han dissolt o han quedat integrats en altres institucions. És el cas de la Fundació Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), la Fundació Institut de Medicina Predictiva i 
Personalitzada del Càncer (IMPPC), la Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) i 
l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC). 

Relació de centres de recerca de Catalunya reconeguts com a centres CERCA: 

A 31 de desembre de 2019 

- 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 

- 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 

- 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  
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- 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 - Memòria d'activitats I-CERCA



2. RECURSOS HUMANS 

 

2.1. EQUIP 

Composició de l’equip I-CERCA a 31 de desembre de 2019 

Direcció Lluís Rovira 

Director 

Laura Graells  

Secretària de Direcció 

Comunicació 

Neus Aguadé 

 

Direcció de Projectes 

Roger Cabezas 

Cap de Gestió del Coneixement i Projectes 

 

Suport als centres – Àrea jurídica 

Josep M. Alcoberro 

Olga Porrata 

 

Suport als centres – Àrea econòmica 

Arnau Palà 
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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. 

En aquest any s’han promogut diversos 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.  

Entre aquests centres es troben l’IEEC, l’IRB Barcelona, ICN2, IPHES, CED i la mateixa 
Institució CERCA. 

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. 

Programa d’integració de centres CERCA (en execució) 

L’àrea jurídica ha prestat suport tècnic a l’execució de les accions del Programa SUMA 
previstes per a l’any 2019: IDIBAPS - Fundació Clínic; i CMRB - IDIBELL. 

Fons de Patents GÍNJOL 

Durant 2019, l’assessoria jurídica ha donat suport a la convocatòria del Fons de Patents 
GÍNJOL destinada a la presentació de projectes de transferència per part dels centres CERCA 
col·laboradors.  En concret, les convocatòries de condicions particulars corresponents a la 
cinquena i sisena edicions del fons.  
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En aquest mateix any, l’assessoria jurídica ha preparat convenis de col·laboració amb l’IRTA i 
el VHIO amb l’objecte de regular les condicions d’integració i participació d’aquests centres 
en el Fons de patents GINJOL. 

D’altra banda, s’han formalitzat també els convenis de finançament corresponents als 
projectes seleccionats en les dues convocatòries que han tingut lloc durant l’any. 

Comissió Jurídica CERCA  

La Institució CERCA disposa d’una comissió de treball dedicada al seguiment d’aquelles 
qüestions de naturalesa jurídica que afecten els centres CERCA, adreçada al personal tècnic 
que treballa als propis centres o a l’entorn de l’Administració de la Generalitat; i 
eventualment, als professionals externs que assessoren als centres en aquesta matèria. 

Actualment, la comissió compta amb la participació de personal dels següents centres: CRG, 
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, IMIM Parc Salut Mar, IRTA, ICN2, IRB Barcelona, 
CTTC, ICFO i VHIR. 

La comissió es reuneix, almenys, un cop per semestre i, entre els temes debatuts, enguany 
cal destacar l’aplicació als centres CERCA de la normativa sobre control horari, havent 
elaborat un document de directrius i un esborrany d’acord col·lectiu en aquesta matèria. 

Participació en el PN@SC 

El director de la I-CERCA ha estat membre dels grups de treball que Govern ha fet per a la 
redacció del PN@SC.  El Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement s’estructura al 
voltant de set eixos, en base als quals s’ha dissenyat, acordat i s’executaran les accions per 
promoure una societat basada en el coneixement.  

Des de la Direcció general de Recerca s’ha demanat que l’àrea jurídica de CERCA porti la part 
de redacció de les actes de les reunions del Grup 4 , encarregat  del sistema de recerca: 
Identificar tots els agents del sistema i diferenciar els seus rols per tal d’establir els objectius i 
adoptar les mesures que consolidin un sistema d’impacte mundial, passant a tenir a partir 
d’aquell moment el càrrec de relators del GT4 del PN@SC.  

Relació de convenis signats durant 2019 

- Addenda al Conveni de Col·laboració entre la Fundació Bosch i Gimpera – Barcelona 
Centre Universitari i la Fundació Institució Centres de Recerca de Catalunya. 
Barcelona 25 de gener de 2019 

- Conveni  marc de col·laboració entre la Institució CERCA i  la Fundació Institut Guttmann 
Barcelona, 5 de març de 2019 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació FCRI i 
la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya CERCA 
Barcelona, 2 abril 2019 

- Conveni marc de col·laboració entre la institució cerca i el Servei Meteorològic de 
Catalunya 
Barcelona, 20 de maig de 2019 
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- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de 
Catalunya i la Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, AGROTECNIO. 
Lleida, 8 de juliol de 2019. 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de 
Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a la gestió de la 
convocatòria d’incentius en el marc del Programa d’avaluació dels centres CERCA per a 
l’any 2019. 
Barcelona, 19 de juliol de 2019 

- Addenda al conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca 
de Catalunya i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per a la gestió de la 
Convocatòria d’incentius en el marc del Programa d’avaluació dels centres CERCA per a 
l’any 2019. 
Barcelona, 7 d’octubre de 2019 

- 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 
Barcelona, 10 d’octubre de 2019 

- Acord de col·laboració entre la Fundació Institució Centres de Recerca de Catalunya i la 
Fundació Catalana per la Recerca i la innovació en el marc dels Premis Pioner 2019 
Barcelona, octubre 2019 

- Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de 
Catalunya (I-CERCA) i la Societat Barcelona Mobile Ventures, SL en el marc dels Premis 
Pioner 2019 
Barcelona, octubre 2019 

- Addenda al conveni de col·laboració de data 8 de juliol de 2019 entre la Fundació 
Institució dels Centres de Recerca de Catalunya i la Fundació Centre de Recerca en 
Agrotecnologia, AGROTECNIO. 
Lleida, 2 de desembre de 2019. 
 

OMBUDSPERSON 

Seguint el Codi de Conducta CERCA aprovat el 2018, el Patronat de la I-CERCA ha nomenat 
per unanimitat, en data 28 de maig de 2019, a la Dra. Núria Sebastián Gallés com a  
Ombudsperson dels centres CERCA, càrrec que combinarà amb el de vice-presidenta de 
CERCA. 

Núria Sebastián és doctora en psicologia i Investigadora Principal del grup de recerca SAP 
(Speech Acquisition and Perception) a la Universitat Pompeu Fabra. Com a Ombudsperson, 
tindrà l’encàrrec d’atendre els casos en què existeixi un conflicte d’integritat científica que 
sigui de rellevància suficient 
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L’actuació es farà sota paràmetres d’estricta confidencialitat i respecte a les persones 
suposadament implicades. Aquests casos rellevants poden ser els que tinguin a veure amb la 
revisió o la retractació d’articles i que puguin derivar en mesures disciplinàries o que 
impliquin la direcció o la gerència del centre. 

L’Ombudsperson de CERCA es crea amb un caràcter independent i neutre, així com amb  la 
capacitat de proposar solucions no vinculants que han de ser discutides i aprovades a l’òrgan 
de govern del centre CERCA que hagi demanat l’assistència. Tanmateix, la Institució CERCA 
també podrà actuar d’ofici. 

D’altra banda, l’Ombudsperson podrà crear comissions ad-hoc de consulta, i sol·licitar 
assessorament o coordinació de l’òrgan de la Generalitat de Catalunya que tingui la 
responsabilitat de resoldre les qüestions d’integritat científica.   

 

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. 

A l’exercici 2019, s’ha revisat, prèviament a les reunions dels patronats o òrgans de govern 
dels centres CERCA, la documentació econòmica relativa a 80 d’aquestes reunions dels 
òrgans de govern. De l’anàlisi d’aquesta documentació s’han redactat un total de 55 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 DGR i l’ICERCA. 

S’han continuat les reunions amb els diferents centres, assessors externs, Direcció general de 
Recerca, l’Agencia Tributaria Espanyola i el Tribunal Econòmic i Administratiu de Catalunya 
(TEARC)  per tal de defensar el dret a la deducció de l’IVA dels centres CERCA. 

Per altre part, s’han recopilat les dades econòmiques dels centres CERCA per poder  extreure  
dades dels balanços dels centres CERCA en el període 2011-2018. 

Així mateix, s’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. 

Dins l’àmbit econòmic-financer, cal destacar quatre actuacions: 

- Tancament econòmic del Programa SUMA. 
- Renovació del Contracte Programa d’ICERCA 2020-2023, signat entre els departament 

d’Empresa i Coneixement, Salut, Ramaderia Pesca i Alimentació i la Institució CERCA.   
- Consulta i posterior aplicació del criteri de la Intervenció General sobre l’aplicació de 

l’article 13.3 de la Llei de pressupostos de 2017 als centres CERCA. Amb la resposta de la 
Intervenció, es va convocar una reunió explicativa amb els gerents dels centres el dia 
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vint-i-u de març. Posteriorment i durant tot l’any aquest criteri d’aplicació, s’ha treballat 
amb els diferents centres. 

- Gestió de la Convocatòria d’incentius a l’avaluació de Centres CERCA, conjuntament amb 
la Direcció general de Recerca i l’AGAUR. 

Des de l’àrea econòmica s’ha donat assistència en els temes econòmics a les reunions de 
Patronat de la  Institució CERCA 

També s’han gestionat les tasques internes econòmiques i financeres pròpies d’una fundació 
classificada com a SEC de la Generalitat de Catalunya, com són: 

1. Pressupost Públic: confecció, execució, seguiment i justificació. 
2. Control del Sector públic, reportant informació mensual i anual.  
3. Liquidació Pressupostaria. 
4. Justificacions parcial i definitives de les diferents transferències i ajuts. 
5. Registre de la comptabilitat financera i pública amb detall analític. 
6. Suport a l’auditoria financera externa. 
7. Preparació dels comptes anuals, Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat 

de canvis en el patrimoni net, memòria econòmica i liquidació pressupostaria. 
8. Seguiment dels temes fiscals  i de personal. 
9. PCI. Confecció i aportació de la informació mensual i periòdica als diferents 

departament i òrgans de la Generalitat de Catalunya, inclòs el Punt Central d’Informació.  
10. Registre d’ens públics de la Generalitat : Seguiment i subministrament de dades. 
11. Registre Públic de Contractes: Seguiment i subministrament de dades. 
12. Contracte programa de la I-CERCA. Seguiment i subministrament de dades.  
13. Banc de dades d’ocupació publica. Seguiment. 
14. TEE. Inici de la implantació del Tramitador Electrònic de Contractes. 
15. Seguiment econòmic dels diferents projectes de la Institució. 

 

SELECCIÓ DE NOUS DIRECTORS 

Durant 2019, s’ha procedit amb la selecció de sis nous directors als centres CERCA. 

• ICAC - Institut Català d'Arqueologia Clàssica  
• ICIQ - Fundació Institut Català d'Investigació Química 
• IGTP - Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol 
• IRSantPau - Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
• IMIM - Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques 
• IRB Lleida - Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré 

El procés de selecció s’inicia amb una convocatòria pública i internacional, oberta a tota la 
comunitat científica. El mateix centre en fa la publicitat a través del seu web, anuncis, llistes 
de distribució, xarxes socials o serveis com Euraxess, i la Institució CERCA s’encarrega de la 
recepció dels currículums. Un cop tancat el termini, CERCA els tramet a una comissió del 
consell científic assessor del centre, integrat per investigadors de reconegut prestigi 
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internacional. Aquesta comissió disposa d’unes tres setmanes per fer arribar la proposta de 
candidats finals a CERCA, que posteriorment  ha de convocar la Comissió de Selecció creada 
“ad hoc” amb membres del Patronat del centre que farà les entrevistes finals i proposarà al 
patronat o consell de direcció , màxim òrgan de govern del centre, el candidat escollit. 
Finalment, és aquest òrgan qui pren la decisió i fa el nomenament corresponent. 

 

CERCA DOCUMENTS 

La intranet CERCA DOCUMENTS, la base de dades de documents de gestió en els centres 
CERCA ha continuat oferint el seu servei. Durant 2019 s’han incorporant els documents 
següents: 

− IBEC Code of Conduct for Research Integrity 
− Informe anual relatiu al compliment del codi de conducta d’inversions financeres 2018 

(juny 2019) 
− Document de delegació de vot 
− CTFC - Pla estratègic 2019 – 2025 
− Procediment de compatibilitat per al personal (IBEC) 

 

3.2. EIX 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. 

PROGRAMA DE SUPORT A CANDIDATS ALS AJUTS DEL CONSELL EUROPEU DE 
RECERCA (ERC) 

La institució CERCA ve donant suport als centres a l’hora de presentar candidats als ajuts del 
Consell Europeu de Recerca (ERC) mitjançant estudis bibliomètrics. La metodologia d’anàlisi 
es basa principalment en l’anàlisi de publicacions científiques per determinar llindars d’accés 
a les diferents convocatòries d’ERC, (Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants). 
Aquesta anàlisi és útil i específica per les diferent disciplines científiques.  

Durant 2019 s’han analitzat les trajectòries de tres investigadors del CREAF dins de diversos 
panells comparatius i un de l’ISGlobal. 

 

PROJECTE EUROPEU COFUND GEMS 

Dins de la convocatòria H2020-MSCA-COFUND-2019 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS - 
Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND), I-CERCA ha 
desenvolupat i lidera una proposta anomenada CERCA-GEMS (Granted Excellent Mentored 
Scientists) per atreure al sistema català de centres CERCA, 79 investigadors post-doctorals 
(amb contractes de 3 anys).  
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Hi participen 24 centres CERCA que han col·laborat en la seva redacció i desenvolupament. El 
projecte té un pressupost de 17.024.752€, dels quals la UE cofinançaria 8.716.860€.  

 

DONA I CIÈNCIA 

Durant 2019 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 a un ajut del fons del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

L’import rebut ha estat de 14.672,80€ corresponent als ajuts 2018 i s’han realitzat tres 
propostes: 

- Formació presencial en matèria de prevenció de la violència de gènere als centres CERCA 
- Formació on-line en matèria de prevenció de la violència de gènere 
- Mapa de les unitats de gènere als centres 
- Producció d’un vídeo per a la conscienciació contra la violència de gènere 

La formació ha anat orientada a la gerència dels centres, responsables de personal i/o 
responsable d’impulsar la política de gènere. 

El mapa d’unitats de gènere ha deixat veure com tots els centres tenen un  pla de gènere 
però només la meitat incorporen protocols contra la violència de gènere i l’assetjament. Així 
mateix s’ha evidenciat un 20% de centres on hi ha hagut algun cas de violència masclista. 

El vídeo s’ha produït amb el mateix format que es va fer l’anterior, dedicat a la parcialitat en 
la contractació de personal investigador i esperem que tingui la mateixa acollida. De fet, 
aquests primer vídeo fet el 2016 continua tenint gran difusió entre institucions europees i 
compte actualment amb 17.000 visualitzacions. 

A la segona meitat de l’any, s’ha presentat el projecte per a rebre els ajuts 2019 del mateix 
fons i s’ha aprovat un total de 13.846,16€ que es dedicaran 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.  

 

ESTRATÈGIA CERCA DE GESTIÓ DE DADES 

En el marc del programa Horizon 2020 (2014-2020) la Comissió Europea va iniciar un pilot 
sobre dades de recerca anomenat ORD Pilot 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. 
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El 27 de març de 2018 la I-CERCA i el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) van signar 
un acord marc de col·laboració. Més tard, el maig del mateix any el Patronat de la I-CERCA 
aprovà encarregar al director la implementació d’una iniciativa d’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. 

El Codi de Conducta dels Centres CERCA, aprovat el novembre de 2018, estableix “Open 
Access to Research Data” és a dir, que cada centre ha de tenir una estratègia d’Open Science 
i adaptar-se als principis europeus FAIR, aplicar plans de gestió de dades quan escaigui, i tenir 
cura i emmagatzemar les dades de recerca durant un període recomanat de 10 anys. 

Per això, el maig de 2019 s’ha creat el grup de treball CERCA sobre Gestió de dades de 
recerca, que s’ha anat reunint periòdicament amb l’objectiu que treure una primera 
Estratègia CERCA de Gestió de Dades. 

El juny de 2019 la I-CERCA ha organitzat una primera jornada sobre Open Data i gestió de 
dades 

Open Data Strategy - 6 de juny de 2019 

La sessió ha comptat amb la participació de: 

− Dr Karel Luyben, Rector Magnificus Emeritus of the Delft University of Technology as off 
2018.  

− Nadia Tonello, Data Manager at BSC-CNS. 
− Lluís Anglada, Open Science Director, CSUC consortium. 
− Bart Dumolyn, Policy advisor. Belgian EOSC Governance Board delegate. 
− Flemish Authorities - Department Of Economy, Science & Innovation 

 

FORMACIÓ I WORKSHOPS 

L’impacte de la recerca. Definició de l’estratègia CERCA per a l’avaluació de l’impacte de la 
recerca dins el marc RIACAT - 7 de març de 2019 

La sessió ha comptat amb la col·laboració de José M. Gil, director del CREDA-UPC-IRTA i Paula 
Adam, de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). 

Tips for ERC Applications: learning from practice - 12 d’abril 2019 

La sessió ha comptat amb la participació de diversos investigadors guardonats amb ajuts ERC 
que han aportat el seu punt de vista. 

− Cristina Borràs, cap del Servei de Projectes Europeus i Internacionals – SPEI (AGAUR) 
− Laura Soucek, investigadora ICREA al VHIO. 
− Luisa Maria Lois, investigadora del CRAG. 
− Ángel Rodríguez Nebreda, investigador ICREA a l’IRB Barcelona. 
− David Segarra, periodista (FCRI) 
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− Albert Esteve Palós, director del CED. 
− Jelena Radjenovic, investigadora ICREA a l’ICRA. 
− Nuria Montserrat Pulido, investigadora ICREA a l’IBEC. 
− Jordi Sunyer, investigador de l’IS Global. 
− Manel Esteller, investigador ICREA i director electe a l’IR contra la Leucèmia Josep 

Carreras 
− Roderic Guigó, investigador del CRG. 
− Laura M. Lechuga, investigadora CSIC a l’ICN2 
− Ana Caño Delgado, investigadora del CRAG. 
− Daniel Maspoch Comamala, investigador ICREA a l’ICN2. 
− Elias Campo, director de l’IDIBAPS.  
− Ivo Gut, director del CNAG-CRG. 
− Xavier Trepat, investigador ICREA a l’IBEC. 

L’impacte de la recerca. Jornada sobre Desenvolupament de Narratives d’Impacte 
(Research Impact Assessment) - 19 de novembre de 2019 

L’acte ha comptat amb la participació de la professora Jane Millar – University of Bath UK – 
Chair of Main Panel (SSH) REF2021 (Research Excellence Framework) amb la comferència 
“Defining an Impact Assessment”. 

Prevenció de violències masclistes des d’una perspectiva interseccional - 12 de desembre 
de 2019 

Jornada a càrrec de L’Etnogràfica. Antropologia per a la transformació social. La sessió està 
estructurada en dues parts: una primera de caràcter teòric, enfocada a proporcionar 
coneixements per aproximar-nos als diferents tipus de violències masclistes existents. I una 
segona part, orientada al treball pràctic en grup per a l’anàlisi de casos reals d’abordatge 
d’aquestes violències. 

 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

Reunió plenària de directors CERCA -  Barcelona, 3 de maig de 2019 

En aquesta trobada s’han tractat temes estratègics pel sistema de centres tals com la 
ciberseguretat en entitats de recerca; Acord de Govern sobre compatibilitat CERCA i ICREA 
per a segona activitat; Tancament del cicle d’avaluació 2016-2019 i inici del nou cicle 2020-
2023; Incentius econòmics per a avaluacions “A”; Estratègies CERCA de RIA i Open data; 
Proposta de nomenament de l’Ombudsperson de CERCA; Programari antiplagi. 

Pla Catalunya-Flandes 2019-2021 – Barcelona, 4 d’abril 2019 

Les relacions bilaterals amb Flandes es van institucionalitzar en un Acord de Cooperació l’any 
2008, del qual deriven els Plans de Treball de caràcter bianual. El nou Pla de Treball per al 
període 2019-2021, fruit de la consulta interdepartamental, així com de les converses 
directes amb el govern de Flandes, és ja la quarta edició en la sèrie d’aquests plans.  

- 21 - Memòria d'activitats I-CERCA



Els àmbits del programa de cooperació entre Catalunya i Flandes pel període 2019-2021 són 
la cooperació institucional en afers internacionals i de la Unió Europea, la digitalització, la 
cultura, la joventut, els afers socials, la salut, la innovació i internacionalització, el turisme, la 
ciència i la recerca, l’agricultura, la bioeconomia i el medi marí, l’agenda urbana i l’habitatge, 
l’educació, el medi ambient i el transport. 

A l’acte de signatura hi ha intervingut la Instució CERCA en la figura del seu director, que ha 
presentat els Centres CERCA. L’aliança amb Flandes es considera estratègica en l’evolució del 
sistema de centres de recerca tant per ser un sistema comparable com per les polítiques 
europees que els afecten i com s’implementen. 

 

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 ha creat la Secció KTT integrada pels responsables de transferència  
dels centres i ha creat un programa que inclou la creació d’una cartera tecnològica, contactes 
amb fons d’inversió, formació específica i un cicle de xerrades. 

Enguany el centre d’activitats s’ha concentrat en la convocatòria de EAA (Entitats Agregades 
d’Acceleració) que es desenvolupa al següent punt. Donada la intensa interacció amb els 
centres, es va decidir de forma consensuada substituir les reunions genèriques, per reunions 
temàtiques vinculades a les EAA identificades, amb la majoria de centres CERCA implicats. Es 
van realitzar reunions per grups (4) del 13 al 15 de Març, i una genèrica per tots els centres el 
26/4. En total varen participar 32 Centres. 

 

CONVOCATÒRIA D’ENTITATS AGREGADES D’ACCELERACIÓ (EAA) 

L’any 2017, per a encàrrec de la Direcció General de Recerca (DGR) i amb dotació de Fons 
FEDER, es va iniciar el disseny d’una convocatòria per a la realització de projectes de creació 
d’entitats agregades d’acceleració (EAA) dels centres de Recerca de Catalunya (CERCA) 
adreçades a optimitzar la transferència i impacte dels resultats de la Recerca al sector 
productiu. 

Al  2019 s’ha continuat treballant amb la DGR i l’AGAUR una proposta de convocatòria, 
seguint amb les reunions individuals i col·lectives mantingudes amb el personal dels centres 
el 2018. L’objectiu d’aquestes trobades ha estat identificar projectes alineats amb aquesta 
convocatòria i les seves necessitats, 
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Al mes de febrer, amb la DGR, s’ha perfilat el contingut i objectius de la convocatòria. S’ha 
treballat amb els diferents projectes, liderats pels centres CRAG, membres de BIST, CTTC i 
Biocat. S’han treballat de forma individualitzada els projectes per recollir les demandes i 
necessitats de cada projecte. Durant el mes d’abril s’han posat en comú els quatre projectes i 
s’han identificat possibles millores i propostes a la DGR acabant-se de perfilar el document 
final cap el mes de maig. Tanmateix, a finals de 2019 i per diverses circumstancies s’ha 
abandonat el projecte. 

 

FONS DE PATENTS GÍNJOL – 5A I 6A EDICIÓ 2019 

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.  

5a edició - data de publicació: 13 de febrer de 2019 

Resolució: 29 de maig de 2019 

En la 5a edició s’han presentat 11 propostes de 6 centres, de les quals s’han aprovat 5, per 
un total de 60.000,00 €.  

Les propostes seleccionades han estat:  

2019-05-003 IGTP Synucleinopathies Diagnostic 

2019-05-005 ISGLOBAL MetalA-MDR 02 

2019-05-009 VHIR NANOJANUS 

2019-05-008 IFAE 3DBonT 

2019-05-001 ICIQ LEGO-CHEM 

2019-05-004 ICIQ PHOTO-RX 02 

 

6a edició - data de publicació: 7 d’octubre de 2019 

Resolució: 20 de gener de 2020 

En la 6a edició s’han presentat 25 propostes, de les quals s’han aprovat 10, per un total de 
99.000,00€. 

Les propostes seleccionades han estat: 

2019-06-008 – IBEC – TERANOBOTS 

2019-06-011 – CRG – AONs2CureCancer 

2019-06-005 – VHIR – CollyiruNP 

2019-06-012 – VHIR – AFIB 
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2019-06-006 – IDIBELL – PRP-HO 

2019-06-015 – IDIBAPS – miRFec 

2019-06-013 – IRTA – AQUATRAFFIC 

2019-06-002 – ISGLOBAL – MetalA-MDR 

2019-06-016 – ICIQ – PHOTO-RX 

2019-06-018 – IRB - IMIM Biomarker-CDx 

Durant 2019 es van realitzar dos reunions de la Gestora del fons, concretament el 25 de 
Gener i el 23 de Juliol. En la primera es va anunciar l’acord amb Cabier Institute per realitzar 
un estudi sobre les patents finançades fins el moment. Es van concentrar en identificar les 
fortaleses de les patents i la proposta d’implementació d’un índex de qualitat. A la reunió de 
Juliol es van presentar els resultats de 21 projectes finançats amb patents identificades 
vinculades. Els informes individuals van ser remesos a cada projecte i el feedback va ser molt 
positiu. El índex proposat va ser sotmès a estudi posterior. 

Com ja s’ha esmentat prèviament, s’han incorporat dos nous centres al Fons (VHIO i IRTA). 

S’ha continuat amb el seguiment dels projectes Ginjol 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. Del 25 de juny al 2 d’agost s’han 
realitzat disset reunions de seguiment, incloses les de justificació econòmica com les de 
seguiment tecnològic.  

Desprès de la 6a edició, el Fons ha invertit 513.692,82 €, dels que 231.000€ han estat 
aportats pels centres i la resta per I-CERCA, en 55 projectes de 16 Centre CERCA, dels que 50 
continuen actius. Es preveu el primer retorn directe a inicis de 2020. 39 projectes son de 
Ciències de la Vida, 10 d’Enginyeries i la resta de Ciències. El TRL (technical readiness level o 
nivell de maduresa) dels projectes es baix (2-4) en 30 projectes, mig (4-6) en 17 projectes i alt 
(més de 6) en la resta. 

 

PREMIS PIONER 2019 

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: 
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− Dra. Ana García Herráiz per la tesi “New Carbon Reactivity Rules with Radical Carbenoids 
and Carbyne Equivalents Enabled by Photoredox Catalysis” 

− Dra. Bhawna Nagar per la tesi “Printed Graphene for Energy Storage and Sensing 
Applications” 

− Dra. Núria Fabri Faja per la tesi “Clinical diagnosis and pathogen detection with a novel 
multiplexed nanophotonic point-of-care biosensor” 

− Dr. Roland Terborg per la tesi “Lens-free interferometric microscope for transparent 
materials” 

En la sisena edició d’aquests premis han participat un total d’onze investigadors i 
investigadores (6 homes i 5 dones) provinents de vuit centres CERCA. Per àmbits, s’han 
presentat 3 projectes de ciències; 3 de ciències mèdiques i de la salut; 1 de ciències de la 
vida; 3 d’enginyeria i un de ciències socials. 

El jurat ha estat integrat per Melba Navarro, experta en transferència de tecnologia a CIMNE 
Tecnologia; Agustí Fonts, coordinador de Valorització i Projectes Estratègics de l’IRTA; 
Ricardo Manuel Costa, responsable de Transferència al Centre de Recerca en Agrogenòmica 
(CRAG); Xavier Rúbies, cap de l'Oficina de Transferència de Tecnologia de l’Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); Joan Bigorra, director adjunt d'Estratègia i Innovació a 
l’Institut de Salud Global de Barcelona; Núria Martí, directora d’Innovació a Biocat; i Roger 
Cabezas, director de projectes de CERCA i responsable de transferència de tecnologia. 

 

SUPORT AL PROJECTE DE MWC-THE COLLIDER 

L’any 2018, l-CERCA la fundació del Mobile World Capital van signar un acord de 
col·laboració per la promoció del programa d’acceleració “The Collider” per a la creació de 
Spin-off tecnològiques entre els centres CERCA. 

Seguint el suport de difusió del programa ja iniciat, s’ha fet una actuació de formació sobre el 
territori, amb sessions conjuntes amb tots els agents locals, inclosos els centres CERCA, a 
Lleida  i Girona durant el mes de març. Així mateix I-CERCA ha participat en la formació del 
programa “The Collider” a través a través de l’àrea de transferència de coneixement. 

 

SUPORT A ALTRES INICIATIVES DE TRANSFERENCIA 

I-CERCA ha estat reclamada per col·laborar de forma puntual amb accions de Transferència 
Tecnològica, o per explicar les seves actuacions. 

Cal destacar la col·laboració amb el Col·legi de Metges de Barcelona en el programa 
READY4GROWTH (16/12/19), la jornada de transferència en el sector agroalimentari als 
serveis territorials de la Generalitat a Lleida (26/11/19) o la presentació del Fons Ginjol a la 
xerrada del Club de París, al Col·legi d’Economistes de Catalunya (11/4/19). 

 

- 25 - Memòria d'activitats I-CERCA



3.4. EIX DE PROMOCIÓ I VISIBILITAT 

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

RIACAT – L’IMPACTE DE LA RECERCA 

I-CERCA s’ha incorporat de forma activa a les activitats desenvolupades pel grup RIACAT 
impulsat inicialment per la Secretaria d’Universitats i Recerca i pel departament de Salut. 
Aquest grup té per objectiu desenvolupar una estratègia d’avaluació de l’impacte de la 
recerca i formar un grup molt tranversal d’agents per consensuar una metodologia sistèmica.  

Com a resultat, I-CERCA, amb l’aprovació del seu Patronat, ha decidit incorporar de forma 
pilot, la necessitat de valorar l’impacte de la recerca dins del programa d’avaluació dels 
centres CERCA. Per això, i desprès d’una sessió de formació s’ha demanat a cada centre 
CERCA una narrativa d’impacte que serà avaluada per un panel internacional durant 2020. 

 

PROGRAMA DE MOBILITAT AMB URUGUAI 

I-CERCA ha signat amb l’Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguai (ANII un 
conveni marc de col·laboració, dins el qual s’han engegat dos programes: 

- Programa de Mobilitat (màxim 6 mesos) per investigadors de Uruguai que vulguin fer 
estades curtes a Centres CERCA 

- Programa de Doctorat a Centres CERCA, per investigadors predoctorals de Uruguai, per 
realitzar les tesis doctorals a un Centre CERCA o en modalitat “sandwitch” (a Centre 
CERCA i Uruguai). Aquest model s’estava fent servir per ANII amb els centres Max-Plan 
alemanys. 

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. 

Al 2019 s’ha incorporat al I2CAT  Agustín E. Long, amb una beca de mobilitat. Ha l’IDIBGI s’hi 
ha incorporat Agustina Irazusta amb una beca predoctoral, a càrrec d’aquest programa. 

 

CONFERENCIA CERCA 2019 

Com cada any, la Conferència CERCA aplega els principals representants de tots els centres 
CERCA per debatre aspectes estratègics d’interès per a l’evolució del sistema de centres. 
Aquest any ha tingut lloc el 30 de maig al Born CCM de Barcelona. 

En aquesta ocasió l’hem dedicat a la internacionalització dels centres CERCA. Per això 
comptarem amb la participació del Dr. Toshiyasu ICHIOKA, director de RIKEN Europe Office. 
RIKEN és la major institució de recerca de Japó, en una àmplia gama de disciplines i amb una 
xarxa de centres de primer nivell. 

 

CONFERÈNCIES DE LA RESIDÈNCIA INVESTIGADORS 
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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. 

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. 

− IDIBAPS / Laia Bonjoch / Càncer hereditari. Podem prevenir-lo? 
− CRAG / David Caparrós / La Biotecnologia Que Mengem 
− CIMNE / Pedro Antonio i Arnau del Amo / Mesoscala Oceánica en Cataluña y su incidencia 

en otros parámetros meteorológicos 
− Hosp. Sant Pau / Laura Cervera-Carles / Del laboratori a la clínica: avenços en la recerca de 

les malalties neurodegeneratives 
− Hosp. Sant Pau / Josep Julve / Vitamina B3: efecte anti-obesitat d'un nutrient minoritari 
− Hosp. Sant Pau / Dr. Guerra / Arritmias y Muerte Súbita en el siglo XXI 
− CIMNE / Pedro Antonio Arnau del Amo / El mètode Cool Steam per a dessalinitzar aigua 

de mar 
− IFAE / Pol Forn Díaz / Computació quàntica a la pràctica 
− Hosp. Sant Pau / Dr. Jordi Surralles / Genètica i salut al segle XXI 

 

ARTICLES D’OPINIÓ 

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

La governança de la recerca - 25 febrer 2019 

Aquesta feina… - 15 febrer 2019 

Els ERC Grants a CERCA: assoliment i reptes - 28 març 2019 

Científics al poder! - 21 octubre 2019 

Crossroad for RDI - 2 desembre 2019 

 

ACTIVITAT A LES XARXES SOCIALS 

Twitter és la principal xarxa social que utilitza la Institució CERCA. A data 31 de desembre 
comptava amb 4637 seguidors, seguint el creixement sostingut d’aquests darrers anys. 

 

3.5. EIX PROJECTES 

 Encàrrecs específics a desenvolupar per I-CERCA 

AVALUACIÓ 2019 

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. 
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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 2019 s’ha procedit a l’avaluació dels següents centres de recerca: ICRPC, IEEC, IPHES, 
IREC, IDIBAPS, IRSI CAIXA, ICAC, CRAG, I2CAT i IGTP. 

 

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 2019 s’ha continuat amb la integració de les dades dels centres CERCA. 

Dins del nou període d’avaluació de Centres CERCA 2016-2019, s’insisteix en la necessitat de 
proveir les dades i és un element a valorar en els Contractes Programes dels centres vigents i 
futurs. 

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. A aquest efecte, s’ha fet una sessió específica 
per IdibGi durant el mes d’octubre. 

Per tal de respondre a una demanda s’han reactivat les taules de Grups de Recerca (fins ara 
implementades i no utilitzades per UNEIX) a fi d’identificar els caps de Grups de Recerca i per 
tant, poder disposar de la informació de gènere vinculada.  

 

TAXACIONS PROJECTES RIS3CAT  

Continuant amb l’activitat iniciada el 2018, diverses institucions han demanat CERCA que 
actiu com a organitzador de taxacions independents per projectes de recerca, utilitzant la 
seva experiència en organització d’avaluacions. 

A demanda dels interessats, dins l’any 2019 s’ha organitzat la taxació de 8 projectes dins de 
RIS3CAT, a càrrec d’experts independents.  
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Patrons:Via Laietana, 2
08003 Barcelona
www.cerca.cat
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