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Motivació i
objectius

Entre tots, hem de fer que els centres CERCA
es puguin identificar més fàcilment contribuint
a fer més fort i conegut el sistema de centres
de recerca de Catalunya, al nostre entorn i a
Europa.
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– Motivació i objectius

cerca.

Objectiu

Transcorreguts 10 anys des de la creació d’I-CERCA i més de quinze des que
la idea primigènia de crear un ecosistema de centres de recerca d’excel·lència
capaços d’atraure talent, l’evolució ha superat les expectatives i ara cal
desenvolupar un grau superior d’organització en la imatge corporativa i accions
de comunicació per treure el màxim profit del sistema de centres.
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– Motivació i objectius

cerca.

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 decididament a l’èxit dels centres,
així com també a assegurar que les entitats resultants de
diverses fusions mantinguessin el nivell científic i la consecució
del seus objectius.
A partir de 2018 es van començar a veure els resultats del que
significa un sistema de recerca organitzat i així s’ha vist com
CERCA s’ha convertit en la sisena entitat més finançada dins el
programa Horizon 2020 amb 444,5 M€ a finals de 2020.
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Què és
CERCA com
a sistema
de centres?

CERCA s’ha format per la generositat
institucional del Govern, universitats, empreses,
hospitals i d’altres col·laboradors. Aquesta
força conjunta ha permès incloure el sistema
CERCA dins del que es podria anomenar la “Vall
europea de la recerca” que geogràficament
comença al Regne Unit, baixa per França fins
a Catalunya i torna a pujar per França, Suïssa i
Alemanya.
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– Que és CERCA com a sistema de centres?
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39

centres de recerca
reconeguts i
participats per
la Generalitat de
Catalunya

RESOLUCIÓ EMC/971/2020, de 5
de maig, per la qual es reconeixen
els centres CERCA de Catalunya.

ACCEDEIX A L’ARXIU

7985
personal investigador

3847
R3+R4*

46,37% Dones

39,28% Dones

1917

1681

59,05% Dones

2457

R2*

49,97% Dones

Personal de suport i administració

R1*

EN TOTAL

9902

persones dedicades a la recerca

55,03% Dones

* Segons nomenclatura de la
Comissió Europea:

ACCEDEIX AL WEB
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576M€
Pressupost 2019

196
Ajuts ERC

150
spin-off creades

129M€
aportats per la
Generalitat

379
total a catalunya
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“V” la vall
europea de
la recerca

5 University of Oxford
460.953.548 €

Posicionament de CERCA al top 10
d’institucions europees amb més
finançament de projectes Horizon 2020

7

University of Cambridge
416.048.891 €

University College London

8

3 Fraunhofer-Gesellschaft

378.801.058 €

611.650.928 €

4 Max-Planck-Gesellschaft
Centre National de la Recherche
Scientifique - CNRS

594.450.080 €

1

1.023.241.610 €
Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA)

2

642.363.122 €

9 Eidgenoessische Technische
Hochschule Zuerich

Centres CERCA

6

444.484.294 €

353.682.478 €
10 Ecole Polytechnique Federale
de Lausanne
330.093.999 €

Font: Horizon Dashboard (dades 4 de desembre de 2020)
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QuÈ vol
dir ser
CERCA?

El model CERCA es caracteritza per l’assoliment
de fites científiques i tecnològiques ambicioses
amb recursos limitats. Els centres optimitzen
els seus actius i comparteixen accions
comunes i bones pràctiques. L’avaluació
institucional, de manera estratègica, va corregint
sistemàticament possibles contingències o
problemàtiques.
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– que vol dir ser cerca

cerca.

Avaluació CERCA
Es desenvolupa sota els principis de qualitat, transparència i objectivitat.

El bon funcionament dels centres CERCA s’ha anat verificant mitjançant

Avaluant es poden corregir desviacions i potenciar allò que ja està anant

l’avaluació CERCA, que ha seguit avançant fins a completar el segon

bé. Avaluant, els investigadors i l’administració dels centres prenen

cicle iniciat a 2016. Aquesta tasca, ben entesa pels centres, contribueix a

consciència que la seva tasca és revisada pel seu impacte i interès. I

millorar les nostres institucions i ens fa més coneguts internacionalment

finalment avaluant valorem l’ús que se’n fa del diner públic, el qual té una

gràcies als avaluadors d’arreu que accedeixen participar en els panells.

importància cabdal al nostre sistema. Les avaluacions han estat i són una
orientació imprescindible perquè el Govern tingui la informació per fer la
seva política de centres, amb consciència i no només prospectivament.
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HRS4R, l’eina per a l’aplicació de l’European
Charter & Code for Researchers
A partir de 2014, CERCA ha acompanyat a tots els centres en la
consecució de l’acreditació HRS4R. Actualment, tots els centres
CERCA disposen d’aquesta distinció que els acredita com
a entitats compromeses amb l’European Charter & Code for
Researchers. Amb ella, la Comissió Europea els reconeix com
a centres d’excel·lència en gestió de RH i els avala en aquesta
matèria a l’hora d’atraure nous investigadors i els seus projectes.

Selecció de 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.
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Codi de conducta CERCA
A l’entorn dels centres s’ha definit un marc de referència que
ofereix el compromís de bona pràctica en l’àmbit científic i
de gestió, seguint la recomanació de la Federació Europea
d’Acadèmies de ciències i humanitats (ALLEA).
El Codi de conducta CERCA ha omplerts el buit important que
tenia el nostre sistema de centres i aporta impuls i garanties
de feina ben feta en aspectes de transparència, accés obert
a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat
científica, relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.

Estratègia CERCA de gestió de dades
#CERCAOPENDATA
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 el pla d’acció 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.
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Estímul a la Transferència de coneixement i
Fons de patents Gínjol
Els resultats científics i de transferència de tecnologia i coneixement
dels centres CERCA són molt destacats i la contribució d’I-CERCA
ha de permetre que aquesta dinàmica no s’aturi en cap moment,
sinó que prengui més força. Amb aquest fi es va crear el fons
de patents Gínjol, un fons de patents amb vista a potenciar els
projectes de transferència dels centres pel que fa a la protecció de
la propietat intel·lectual i industrial. En les seves set convocatòries,
Gínjol ha finançat 60 projectes amb un total de 594.000€ i ha
contractat, de forma conjunta amb diversos centres, l’accés a la
principal plataforma de comercialització de tecnologia mundial i
l’accés a bases de dates de patents.

Equitat de gènere
La presència de dones en els càrrecs més alts de la ciència no
és proporcional al nombre de dones qualificades, i el nombre
de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat
o avança molt lentament. Incrementar la participació de les
dones en el sistema CERCA és un objectiu compartit en el que
ens hem implicat de manera decidida, incorporant mesures
específiques que permetin no desaprofitar un capital humà
altament qualificat. L’accés als càrrecs directius per part de les
investigadores, la incorporació de dones als consells assessors
científics, evitar els biaixos en la contractació i, en definitiva,
incorporar de la perspectiva de gènere a la recerca ha de ser
feina de tots.
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Com
s’identifica
el sistema
CERCA

Com s’identifica el sistema CERCA. Per millorar
la visualització conjunta del sistema caldrà que
cada centre s’identifiqui com a centre CERCA
de forma correcta en totes les seves accions
de comunicació. Entre aquestes, també és
important incloure el símbol “R” de recerca en el
logotip del centre.
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– Com ens identifiquem?
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Som el sistema CERCA
Sóc un centre CERCA

17

– Com ens identifiquem?
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identificació
gràfica
WEB
Cal incorporar el logo de CERCA al peu de pàgina web del
centre o, en el seu defecte, a l’apartat corporatiu on es descriu
l’estructura de la institució de la següent manera:
“Centre CERCA + logo”

Xarxes Socials
Igualment, s’ha de fer esment que s’és un centre CERCA a la
bio dels comptes que cada centre tingui a les xarxes socials de
la següent manera:
“Centre Cerca” o “@iCerca”
En el cos dels missatges és convenient identificar els centres
CERCA amb el seu nom i @icerca tot seguit, especialment si
en el tweet hi apareixen diversos centres CERCA.
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– Com ens identifiquem?
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publicacions corporatives
Finalment, també s’ha d’incorporar la identitat
gràfica de CERCA a les publicacions corporatives
tipus memòria anual o fulletons de presentació.

DESCARREGA EL LOGOTIP DE CERCA
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– Com ens identifiquem?
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R de recerca
No es vol una unificació de marques dels centres i cadascun
pot mantenir la seva identitat gràfica. Tanmateix, sí cal que
s’incorpori la marca comuna R. Es tracta d’un símbol que ha
estat identificant els centres des de fa més de 20 anys i que
està fortament arrelada.

DESCARREGA EL SÍMBOL “R”

Pantone 158 C

NEGRE

C:0 m:65 Y:95 K:0
R:245 G:102 B:0
HEX:F56600

C:0 m:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
HEX:000000

20

– Com ens identifiquem?

cerca.

Europa –
Modificació de
l’acrònim PIC UE
L’avantprojecte de Llei de la Ciència de Catalunya estableix per
als centres CERCA que al seu acrònim s’hi afegeixi CERCA:
“acrònim-CERCA”. Caldrà també modificar el short name
o acrònim al PIC (codi institucional per demanar projectes
europeus). Això permet a les bases de dades de recerca de la
Comissió Europea la visualització conjunta de tots els centres
CERCA
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PREMSA
El punt 9 del codi de conducta CERCA (2018), signat i ratificat pels òrgans
de govern de tots els centres recull: (...) és important presentar-se davant els
mitjans de comunicació esmentant l’adscripció del centre al programa CERCA
de la Generalitat de Catalunya.
Cal doncs, incorporar un descriptor a les notes de premsa on s’indiqui que s’és
un centre CERCA.
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– Com ens identifiquem?

cerca.

articles i
monografies de
recerca
Igualment que la visibilitat a les bases de dades de la Comissió
Europea, és important que en les anàlisis bibliomètriques
CERCA hi sigui present.

Descriptor als
convenis

Per això, únicament es demana que tots els investigadors
i investigadores de centres CERCA incloguin el text

Que el [NOM DEL CENTRE] té la consideració de centre de

“CERCA Programme / Generalitat de Catalunya” en el

recerca de Catalunya reconegut com a centre CERCA, de

camp d’informació Funding Acknowledgment de les seves

conformitat amb la RESOLUCIÓ EMC/971/2020, de 5 de maig,

publicacions.

de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya
com a centres CERCA (DOGC núm. 8133 - 14.5.2020), essentli d’aplicació el règim jurídic per a aquesta tipologia de centres
recollida al Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de
juliol, de mesures fiscals i financeres, i la resta de normativa de
la Generalitat de Catalunya aplicable als centres CERCA.

cerca.

Patrons:

