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INTRODUCCIÓ

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) és una fundació 
sense ànim de lucre amb l’ambició d’impulsar de manera continuada una 
agenda que té tres objectius interconnectats:

1. Establir una identitat col·lectiva i multidisciplinària per al grup de centres 
que l’integren. Una identitat que pot reclamar una posició significativa, i fer 
una aportació de pes, en el firmament de la Ciència europea.  

2.  Aprofitar al màxim les economies de escala que permet la col·laboració en 
diferents àmbits de tots o d’un subconjunt dels centres BIST. 

3. Constituir-se com a vehicle per a la cooperació públic-privada en el des-
envolupament de la recerca.  El BIST és, de fet, un esforç conjunt de centres 
de recerca públics, de la Generalitat de Catalunya, de distingits investigadors 
i de cinc fundacions privades. Nosaltres creiem que, donats els reptes que 
afronta a dia d’avui la organització i el finançament de la recerca, aquesta és 
una fórmula necessària i guanyadora.

El BIST és una institució molt jove. Tanmateix, convidem el lector a verificar en 
les pàgines següents que estem avançant amb passes segures en els tres fronts 
apuntats. Naturalment, tenim en el nostre horitzó moltes tasques pendents i mol-
ta feina per fer, però també el ferm compromís de dur-les a terme fins al final. 

Finalment, volem expressar el nostre reconeixement i sincer agraïment a totes 
aquelles persones i institucions que amb el seu entusiasme i el seu suport con-
tinuat han fet possible que haguem pogut arribar fins a aquest punt del nostre 
camí. Esperem que, amb dedicació continuada i una mica de sort, aquest 
només sigui el primer graó d’una llarga ascensió.

AVANÇANT AMB 
PASSES SEGURES

ANDREU MAS-COLELL
President del Patronat del BIST
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El Barcelona Institute of Science and Technology Foundation (BIST) va 
ser creat oficialment el 27 de gener de 2015 amb l’objectiu d’afavorir la 
recerca multidisciplinària, desenvolupar una oferta de postgrau de màxim 
nivell internacional i augmentar la capacitat dels seus centres de participar 
en projectes d’àmbit internacional.

La comunitat científica del BIST està formada pel Centre de Regulació 
Genòmica (CRG), l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut 
Català d’Investigació Química (ICIQ), l’Institut Català de Nanociència 
i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona).

Si 2015 va ser per al BIST un any fonamentalment dedicat al treball intern 
per crear l’estructura de la Fundació i estudiar les oportunitats i reptes de 
l’entorn en els àmbits de la recerca multidisciplinària i la formació de post-
grau, 2016 ha tingut dues etapes clarament diferenciades: el primer terç de 
l’any es va focalitzar en la redacció del Pla Estratègic 2016-2020, mentre 
que a partir d’abril les prioritats han estat la definició i articulació de les di-
ferents àrees de treball, l’estructuració dels equips que han d’impulsar-les i, 
sobretot, la posada en marxa de les primeres activitats, adreçades tant a la 
Comunitat BIST com a públics externs. Aquestes activitats s’han dut a terme 
amb notable èxit de participació i una percepció molt positiva per part dels 
agents implicats, com es recull en les pàgines següents.

En aquest sentit cal subratllar l’excel·lent resposta obtinguda per la primera 
convocatòria internacional del programa BIST PhD Fellowships, que va 

INTRODUCCIÓ

MIQUEL ANGEL PERICÀS
Director general del BIST

UN ANY 
ESTIMULANT I 
PROMETEDOR
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rebre més de 750 sol·licituds per a les 10 places disponibles, o l’alta parti-
cipació en activitats com el primer BIST Research Meeting Point (juliol) o 
el BIST PostDoc Day #1 (novembre). En l’àrea de Recerca cal subratllar la 
posada en marxa de l’Ignite Program, la primera convocatòria interna per 
a finançar la ignició de projectes de recerca multidisciplinaris, que va llançar 
la seva primera convocatòria el desembre. 

En l’àmbit institucional, el professor Andreu Mas-Colell va assumir la 
presidència del Patronat del BIST, substituint en el càrrec el professor Rolf Ta-
rrach, el juliol de 2016. Poc temps després, l’octubre de 2016, el professor 
Mas-Colell em va demanar assumir la responsabilitat de la direcció general 
del BIST, quan la Dra. Montserrat Vendrell va deixar el càrrec. Ha estat un 
any molt gratificant (però també extenuant!!), durant el qual he combinat 
l’impuls del BIST amb els meus deures com a director de l’ICIQ.

L’acord signat amb la Diputació de Barcelona per a la instal·lació del BIST 
a les antigues dependències de l’Escola Industrial és un dels resultats més 
importants de la tasca duta a terme el 2016 en l’àmbit institucional.

I no puc cloure aquest resum introductori sense subratllar la millora en la 
visibilitat internacional obtinguda per la producció científica del BIST, 
gràcies a l’acord de signatura conjunta dels sis centres que l’integren. Més 
enllà de l’impacte aconseguit per la filiació unificada, la qualitat i volum 
de les publicacions científiques del BIST han fet que es verifiqués al llarg de 
l’any una progressiva millora en els índex d’impacte, com es detalla en el 
capítol 5. Així, a finals de 2016, el Nature Index situava el BIST en la posi-
ció 100 a nivell mundial i en la posición 25 a Europa en l’indicador WFC  
(Weighted Fractional Count). Un gran any per als bisties.

INTRODUCCIÓ
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El Barcelona Institute of Science and 
Technology és una iniciativa científica 
de sis dels principals centres de recerca 
d’excel·lència de Catalunya. El seu principal 
objectiu és posar en marxa projectes 
científics en comú, especialment en l’àmbit 
de la recerca multidisciplinària capaç de 
fer avançar endavant les fronteres del 
coneixement.

El BIST està integrat pel Centre de 
Regulació Genòmica (CRG), l’Institut 
de Ciències Fotòniques (ICFO), l’Institut 
d’Investigació Química de Catalunya 
(ICIQ), l’Institut Català de Nanociència 
i Nanotecnologia (ICN2), l’Institut de 
Física d’Altes Energies (IFAE), i l’Institut 
de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB 
Barcelona).

PRESENTACIÓ 
INSTITUCIONAL 
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MISSIÓ I OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

La missió del Barcelona Institute of Science and Technology és promou-
re la recerca d’excel·lència en un entorn multidisciplinari. Estem compro-
mesos amb la formació i el desenvolupament dels científics per maximitzar 
l’impacte de la ciència en la societat.

La nostra ambició és esdevenir un dels instituts de recerca líders a Europa, 
capaç d’atreure els científics amb més talent, i ser una referència en educa-
ció de postgrau en investigació. 

Els nostres objectius estratègics són:

1. Consolidar la col·laboració en recerca multidisciplinària d’ex-
cel·lència a través de la Comunitat BIST 

2. Desenvolupar una educació i formació de postgrau de primer nivell 
mundial

3. Fer del BIST un entorn de treball estimulant i que doni suport als 
seus membres

4. Promoure l’impacte científic, econòmic i social dels seus centres de 
recerca a nivell internacional
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PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

PATRONAT

El juliol de 2016 el Dr. Andreu Mas-Colell va assumir la presidència del 
Patronat del Barcelona Institute of Science and Technology en substitu-
ció del professor Rolf Tarrach. D’altra banda, l’1 d’octubre, el professor 
Miquel Àngel Pericàs va assumir la direcció general del BIST succeint la 
Dra. Montserrat Vendrell, primera directora de la Fundació (juliol 2015-se-
tembre 2016). Pericàs compatibilitza la direcció del BIST amb la direcció 
de l’ICIQ.

Prof. Luís Serrano 
Director del CRG

Prof. Miquel Àngel Pericàs 
Director de l’ICIQ, Director General 
del BIST

Prof. Pablo Ordejón 
Director de l’ICN2

Prof. Lluís Torner 
Director de l’ICFO

Prof. Ramon Miquel 
Director de l’IFAE

Prof. Joan Josep Guinovart 
Director de l’IRB Barcelona

PRESIDENT

INVESTIGADORS

GOVERN

SECRETARI
Mr. Jaume Giró 
Director general de l’Obra Social 
“La Caixa”

Dr. Eduard Vallory 
President del Centre UNESCO de 
Catalunya

Prof. Ignacio Cirac 
Max-Planck-Institute for Quantum 
Optics

Prof. Joan Massagué 
Sloan Kettering Institute

Prof. Miquel Salmeron 
University of California at Berkeley

Prof. Sergi Verdú 
Princeton University

Prof Sylvia Daunert 
Nanotech Institute of the University 
of Miami

Prof Rolf Tarrach 
European University Association

Sr. Miquel Molins 
President de la Fundació Banc 
Sabadell

Sr. Germán Ramón-Cortés 
President de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera

Sr. Jordi Segarra 
Fundació Privada Cellex

Sr. David Nogareda 
Fundació d’empresaris Femcat

Hble. Sr. Jordi Baiget 
Conseller d’Empresa i Coneixement, 
Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENT

ENTITATS DIRECTORS

Prof. Andreu Mas-Colell
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CENTRES DE RECERCA 
DEL BIST

CRG (Centre de Regulació Genòmica ) 
ICFO (Institut de Ciències Fotòniques)
ICIQ (Institut d’Investigació Química de 
Catalunya)
ICN2 (Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia)
IFAE (Institut de Física d’Altes Energies)
IRB Barcelona (Institut de Recerca 
Biomèdica de Barcelona)

6 
CENTRES

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un 
institut internacional de recerca biomèdica d’excel·lèn-
cia, fundat el desembre de 2000 i situat a Barcelona. 
Amb 400 científics de 43 països, l’excel·lència del CRG 
es basa en un equip científic interdisciplinari, motivat 
i creatiu que treballa amb el suport de les tecnologies 
més avançades i innovadores.
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INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES (ICFO) INSTITUT CATALÀ 
D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ)L’Institut de Ciències Fotòniques va ser creat el 2002 

i actualment allotja 400 ICFOnians en 24 grups de 
recerca. És un centre de recerca d’excel·lència dedicat 
a la ciència i les tecnologies de la llum, amb progra-
mes focalitzats en la seva aplicació en salut, energies 
renovables, tecnologies de la informació, seguretat i 
processos industrials, entre d’altres àmbits.

L’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) va 
iniciar les seves activitats de recerca el 2004 i compta 
amb un equip de més de 300 persones. Els seus 19 
grups de recerca treballen en catàlisi, en nous pro-
cessos i productes per a ús industrial que explotin els 
recursos de manera eficient i minimitzin els residus, en 
energies renovables, en generació d’hidrogen a partir 
de la fissió de l’aigua, i en el desenvolupament de 
dispositius fotovoltaics més eficients. 

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 
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INSTITUT CATALÀ DE NANOCIÈNCIA I 
NANOTECNOLOGIA (ICN2)
L’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia 
(ICN2) és ubicat al campus de la UAB. Les seves línies 
de recerca se centren en les propietats que sorgeixen 
del fascinant comportament de la matèria a escala 
nano. Amb un equip de més de 200 persones, l’Institut 
promou activament la col·laboració entre científics de 
diversos entorns, la indústria i la societat.

CENTRES DE RECERCA 
DEL BIST

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)
L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) duu a 
terme investigació teòrica i experimental a la frontera 
de la física de partícules, l’astrofísica i la cosmologia, i 
participa en experiments internacionals. L’IFAE treballa 
també en l’avantguarda de la tecnologia de detecció 
desenvolupant nous dispositius, com càmeres telescopi i 
detectors d’imatge mèdica.
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Els sis centres fundadors del BIST 
compten amb l’acreditació com 
a Centres d’Excel·lència Severo 
Ochoa. Són membres de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) 
i reben suport de la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i 
de la Institució CERCA.

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCE-
LONA (IRB BARCELONA)
L’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB 
Barcelona) va ser fundat el 2005 i compta amb més de 
400 treballadors de 40 països. Els seus 23 grups de re-
cerca i les seves 7 plataformes científiques duen a terme 
recerca multidisciplinària bàsica i aplicada per adreçar 
reptes biomèdics que afecten la nostra societat, amb 
especial èmfasi en càncer, metàstasi, Alzheimer, diabetis 
i malalties rares.

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 
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PLA ESTRATÈGIC 
2017-2020

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

Durant el primer trimestre del 2016, l’activitat del BIST es va concentrar 
en la definició del Pla Estratègic per al període 2017-2020. El pla, a més 
de definir una visió ambiciosa i una missió clara i d’establir el objectius 
estratègics de l’organització i les línies d’actuació prioritàries per al període 
2017-2020, ha servit per dissenyar un model de governança més enllà dels 
òrgans de govern estatutaris i per identificar els indicadors clau que perme-
tran fer seguiment de la implantació i l’impacte de l’Institut.

Tot combinant els vessants estratègic i operatiu, el pla s’ha concebut com un 
document rector que fixa el rumb del Barcelona Institute of Science and Te-
chnology per al període 2017-2020, i que inclou el detall de les accions de 
posada en marxa i les iniciatives singulars vinculades als àmbits que s’han 
establert com a prioritaris: recerca, educació, visibilitat i transferència.

La metodologia d’elaboració del Pla Estratègic va comportar una sèrie d’ac-
cions amb la implicació d’equips interns i externs, entre les quals cal subratllar 
el benchmarking internacional realitzat per conèixer i analitzar els millors 
models organitzatius en entitats consagrades a la recerca multidisciplinària. 

En concret, es van estudiar diversos models efectius d’agregació de capa-
citats científiques, com el Weizmann Institute d’Israel, el VIB de Bèlgica, 
el Francis Crick Institute del Regne Unit, o el Beckman Institute d’Illinois 
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PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

(EUA). Complementàriament a l’anàlisi de les institucions esmentades, 
es van valorar les experiències de l’UCL (University College London), en 
matèria de planificació acadèmica, i de l’organització britànica Vitae, en 
matèria de desenvolupament de competències transversals, com a casos 
d’èxit relacionats amb alguns dels eixos estratègics del BIST.

Procés participatiu
Des del seu inici es va voler que el procés d’elaboració del Pla Estratègic 
fos participatiu i que comptés amb la implicació de persones de referència 
de tots els centres BIST. Es va establir un equip impulsor del pla, format 
per persones del BIST i dels centres, que va comptar amb el suport extern 
d’especialistes en planificació estratègica i gestió de la recerca i que va dur 
a terme una sèrie d’accions de captació d’informació, entrevistes personals i 
reunions temàtiques.

En cada fase del procés es van confeccionar documents-ponència que 
van servir de base de discussió en els diversos fòrums convocats. A partir 
d’aquests fòrums, es van crear diversos grups de treball ad hoc formats 
pels referents en cada matèria dels sis centres que integren el BIST. Amb 
posterioritat a l’aprovació del Pla Estratègic, aquesta estructura de grups de 
treball s’ha desenvolupat i ampliat, amb l’objectiu de facilitar la col·labora-
ció entre centres i com a instrument per a l’execució dels diversos progra-
mes i projectes aprovats.

El Pla Estratègic del Barcelona Institute of Science and Technology 2017-
2020 va ser aprovat pel Patronat de la Fundació en la seva reunió del 28 
de juny de 2016. 
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PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

NOVA SEU PER A 
UN FUTUR REPTADOR
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La Diputació de Barcelona i el Barcelona Institute of Science and Techology 
van establir un acord, el juliol de 2016, per tal que el BIST instal·li la seva 
seu en el conjunt d’edificis modernistes de l’antiga Escola Industrial, al 
carrer Urgell de Barcelona.

L’acord preveu que durant els primers mesos de 2017, el BIST traslladi les 
seves oficines de direcció i gestió a un espai de poc menys de 300 metres 
quadrats que havia ocupat la biblioteca de l’Escola d’Enginyeria Industrial 
de la UPC fins a mitjan 2016 (trasllat que ja s’ha efectuat en el moment de 
publicar aquesta memòria). Aquesta nova seu, dotada amb aules, despat-
xos i sales de reunions, en una ubicació privilegiada al centre de Barcelona, 
permetrà donar un impuls important a les activitats del BIST.

La voluntat de la Diputació de Barcelona i del BIST és que l’Institut pugui 
comptar en el futur amb nous espais per a activitats d’educació, recerca i 
transferència tecnològica dins d’aquest emblemàtic conjunt arquitectònic, 
una part del qual (paranimf) es troba actualment en procés de rehabilitació.
 
La part més antiga del conjunt de l’Escola Industrial va ser construïda entre 
1868 i 1869, segons projecte de l’arquitecte Rafael Guastavino, per acollir 
la fàbrica tèxtil Can Batlló, tancada l’any 1889. El 1908 va ser adquirida 
per la Diputació de Barcelona per instal·lar-hi la Escola Industrial (fundada 
com a Universitat Industrial), antecedent de l’Escola d’Enginyeria Industrial 
que hi va ser ubicada fins l’any passat.

L’Escola Industrial és una ubicació pri-
vilegiada al centre de Barcelona que 
permetrà donar un significatiu impuls 
a les activitats del BIST. 

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
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EQUIP BIST I 
GRUPS DE TREBALL

EQUIP BIST 

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

El BIST compta amb un equip reduït que és responsable de dur a terme les 
diverses activitats planificades en les àrees de Recerca, Educació, Talent, 
Impacte, Identitat i Desenvolupament institucional. Una part important del 
seu treball és liderar i coordinar els 14 grups de treball que articulen la 
col·laboració dels diferents centres BIST, tant en l’àmbit de la recerca com 
en l’àmbit de la gestió.

A més dels esmentats grups de treball, existeix un Comitè de Coordinació 
integrat pels directors dels centres del BIST que es reuneix regularment per 
coordinar i impulsar la participació dels equips dels instituts en els diversos 
programes i per donar suport a la direcció general del BIST.

D’esquerra a dreta: Miquel A. Pericàs, director general del BIST; Margarita Navia, 
cap de Projectes Estratègics; Jenny Kliever, tècnica de Comunicació; al davant, Òscar 
Gimeno, gerent; Adela Farré, assessora de Comunicació; al davant, Àlex González, 
responsable d’Administració; i Núria Bayó, responsable de Programes d’Educació.
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COMITÈ DE 
COORDINACIÓ

LUIS SERRANO 
Director del Centre de Regulació 
Genòmica (CRG)

PABLO ORDEJÓN 
Director de l’Institut Català de Na-
nociència i Nanotecnologia (ICN2)

LLUIS TORNER
Director de l’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO)

RAMON MIQUEL 
Director de l’Institut de Física d’Altes 
Energies (IFAE)

MIQUEL A. PERICÀS
Director de l’Institut d’Investigació 
Química de Catalunya 
(ICIQ) i director general del BIST

JOAN GUINOVART
Director de l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Barcelona (IRB 
Barcelona)

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL



26 MEMÒRIA ANUAL 2016

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

MEMBRES DELS 
GRUPS DE TREBALL 
DEL BIST MULTIDISCIPLINARY WG

Pia Cosma, CRG
Niek van Hulst, ICFO
Pau Ballester, ICIQ
José A. Garrido, ICN2
Federico Sánchez, IFAE 
Àngel Nebreda, IRB Barcelona
Margarita Navia, BIST

GRAPHENE WG

Frank Koppens, ICFO
Stephan Roche, ICN2
Federico Sánchez, IFAE
Margarita Navia, BIST

ACADEMICS WG

Luciano di Croce, CRG
Robert Sewell, ICFO
Pau Ballester, ICIQ
Arben Merkoçi, ICN2
Rafael Escribano, IFAE
Raúl Méndez, IRB Barcelona
Núria Bayó, BIST

INFRASTRUCTURE WG

Mónica Morales, CRG
Gonçal Badenes, ICFO
Gisela Colet, ICIQ
Gustavo A. Ceballos, ICN2
Juan Cortina, IFAE
Jorge Domínguez, IRB Barcelona
Margarita Navia, BIST

MICROSCOPY WG

Timo Zimmermann, CRG 
Mónica Morales, CRG 
María García-Parajo, ICFO
Gonçal Badenes, ICFO
Jordi Arbiol, ICN2
Julien Collombelli, IRB 
Barcelona
Jorge Domínguez, IRB Barcelona
Margarita Navia, BIST

CHEMICAL BIOLOGY WG

Pau Ballester, ICIQ
Ernest Giralt, IRB Barcelona
Margarita Navia, BIST

BIG DATA WG

Mónica Morales, CRG 
Roderic Guigó, CRG 
Gonçal Badenes, ICFO
Núria López, ICIQ
Manuel Delfino, IFAE
Modesto Orozco, IRB Barcelona
Francisco Lozano, IRB Barcelona
Margarita Navia, BIST
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PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

COMMUNICATIONS WG

Glòria Lligadas, CRG
Brook Hardwick, ICFO
Ariadna Goenaga, ICIQ
Àlex Argemí, ICN2
Sebastián Grinschpun, IFAE
Sara Sherwood, IRB Barcelona
Adela Farré, BIST
Jenny Kliever, BIST

ACADEMIC TRAINING WG

Imma Falero, CRG
Laia Miralles, ICFO
Pau Ballester, ICIQ
Julio Gómez, ICN2
Rafael Escribano, IFAE
Clara Caminal, IRB Barcelona
Núria Bayó, BIST

MANAGERS WG

Bruna Vives, CRG
Dolors Mateu, ICFO
Lluís Solà, ICIQ
Lluís Bellafont, ICN2
Quim Bosch, IFAE
Margarida Corominas, IRB 
Barcelona
Òscar Gimeno, BIST

PREPARATION PROJECTS WG

Michela Bertero, CRG
Núria Beltri, ICFO
Lorena Tomás, ICIQ
Marta González, ICN2
Marta Balza, IFAE
Jorge Domínguez, IRB Barcelona
Òscar Gimeno, BIST

TALENT WG

Juan Laorden, CRG
Laia Miralles, ICFO
Mario Lorenzo, ICIQ
Rocío Pérez, ICN2
Julio Gómez, ICN2
Quim Bosch, IFAE
Sylvia Martínez, IRB Barcelona 
Núria Bayó, BIST

ESCOLA INDUSTRIAL WG

Michela Bertero, CRG
Lluís Solá, ICIQ
Juan Cortina, IFAE
Óscar Gimeno, BIST 
Àlex González, BIST

KTT WG

Lluís Solà, ICIQ
Pablo Cironi, CRG
Silvia Carrasco, ICFO
Jordi Reverter, ICN2
Isaac Esparbé, IFAE
Cristina Horcajada, IRB 
Barcelona
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El BIST impulsa la recerca multidisciplinària 
de frontera promovent que els grups del 
BIST col·laborin en projectes d’investigació, 
optimitzant i incrementant l’eficiència 
en l’ús de les plataformes científiques i 
l’equipament, i fent visible el BIST com un 
agent científic global.

RECERCA
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A partir de la incorporació de l’equip executiu al Barcelona Institute of 
Science and Technology, es van dur a terme un seguit de reunions i visites 
institucionals que van permetre compartir i adquirir coneixement per establir 
les bases de l’àrea de recerca de l’institut amb un projecte sòlid i perdurable 
en el temps.

Durant el primer semestre de 2016 es van mantenir contactes i es van visitar 
centres de referència internacionals, com el Beckman Institute (Chicago, 
Illinois, EUA) i el Weizmann Institute (Rehovot, Israel), per tal de conèixer 
directament les seves instal·lacions, models de recerca i de gestió. Ambdós 
casos formen part de l’anàlisi de les millors pràctiques internacionals en el 
camp de la recerca, realitzada per al desenvolupament del pla estratègic.

L’estudi de casos d’èxit internacionals es va complementar amb una iden-
tificació interna d’àrees d’interès comú dels sis centres integrants del BIST, 
procés en el que es va valorar tant el potencial de futur com les oportuni-
tats de generar més i millors resultats en el curt i mig termini a través de la 
col·laboració entre centres. A través d’aquest procés es van identificar qua-
tre àrees estratègiques —química biològica, microscòpia avançada, grafè, 
i big data i gestió de dades— on els diferents centres BIST comparteixen 
interessos des de perspectives disciplinàries complementàries i on hi ha un 
mutu interès en posar ,en marxa projectes en col·laboració (vegeu la secció 
Projectes estratègics de recerca). 

La definició d’aquestes projectes estratègics i el llançament, a les acaba-
lles de l’any, de l’Ignite Program (vegeu la secció al final d’aquest capítol) 
han estat les activitats centrals de l’àmbit de recerca, però no les úniques. 
Durant la segona meitat de 2016 es va posar en marxa el projecte BIST 
Online Dashboard, a través del qual es vol disposar d’una eina informàtica 
d’anàlisi de l’impacte de la recerca multidisciplinària dels centres BIST en les 
publicacions científiques, que pugui incorporar en el futur altres indicadors 
d’interès per mesurar l’activitat de l’Institut.

Les accions realitzades s’han adreçat, doncs, a establir mesures i indicadors 
que permetin visualitzar l’impacte de la recerca realitzada als centres BIST 
i a propiciar la col·laboració entre els seus investigadors i la posada en 
marxa de nous projectes. Totes elles accions que constitueixen el punt d’inici 
de processos de més llarg abast.

QUÍMICA BIOLÒGICA 
MICROSCÒPIA AVANÇADA 
GRAFÈ 
“BIG DATA” I GESTIÓ 
DE DADES

4 
ÀREES 
ESTRATÈGIQUES

RECERCA
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IMPACTE DE LA 
PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

Una de les primeres mesures adoptades després de la creació del Barcelona 
Institut of Science and Technology va ser acordar la signatura conjunta de 
les publicacions científiques dels investigadors dels centres integrants del 
BIST a partir del dia 1 d’octubre 2015. La unificació de l’afiliació dels pa-
pers científics ha tingut un ràpid impacte en la visibilitat internacional de la 
recerca del BIST, com posen de manifest les dades de l’anàlisi bibliomètrica.

Fins al 31 desembre de 2016, s’havien localitzat en total 910 publicacions 
del BIST indexades a les bases de dades Web of Science i Scopus. El gruix 
d’aquestes publicacions eren articles (837 publicacions, un 92%), amb 47 
revisions (5,2%) i la resta (2,8%) de publicacions d’altres tipus. Les publi-
cacions en revistes d’accés obert van ser un total de 154, un 16,9% de la 
producció científica total del BIST. 

Un total de 614 documents (un 67,5%) es van publicar conjuntament 
amb centres de recerca d’altres països i, d’altra banda, el conjunt inclou 
13 publicacions en col·laboració entre cinc dels sis centres del BIST. 

La major part de les publicacions tenen d’1 a 5 autors (421 documents, 
un 46,3 %), seguits pels documents de 6 a 25 autors (349, un 38,3 %) i, 
per últim, les publicacions amb més de 25 autors (140, un 15,4 %). Els 
investigadors del BIST ocupen posicions destacades en l’ordre de les 
signatures i són el primer autor i/o autor de correspondència en 533 dels 
910 documents (un 58,6%). 

Un 89,2% de les publicacions del BIST han aparegut a revistes del 
primer quartil (Q1) de l’Scimago Journal Rank (SJR 2015), mentre que 
374 articles del BIST (41,1% del total) s’han publicat en revistes del primer 
decil (D1) del Journal Citation Reports (JCR 2015).

Un altre indicador d’impacte són les publicacions del BIST en les 68 revistes 
d’excel·lència del rànquing Nature Index. El desembre de 2016, 369 dels 910 
documents del BIST (un 40,6%) s’havien publicat en 46 de les 68 revistes. 

A finals de 2016, el BIST ocupava la posició 100a al món i la 25a a Europa 
en el Weighted Fractional Count (WFC) del Nature Index. En el moment de 
tancar aquesta memòria, la posició del BIST al WFC del Nature Index és 
la 92a a escala mundial i la 23a a Europa.

PUBLICACIONS 92% 
REVISIONS 5.2%
ALTRES 2.8%

910 
PUBLICACIONS

67,5% 
COL·LABORACIONS 
INTERNATIONALS

89,2% 
A REVISTES DEL 
PRIMER QUARTIL (Q1)

RECERCA
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PROJECTES ESTRATÈGICS 
DE RECERCA

Com s’ha comentat en la presentació d’aquest capítol, 
el procés de planificació estratègica dut a terme durant 
el primer semestre de 2016, va permetre identificar 
quatre àrees prioritàries per a la investigació multidis-
ciplinària del BIST —química biològica, microscòpia 
avançada, grafè, i big data i gestió de dades— a 
l’entorn de les quals s’han posat en marxa quatre pro-
jectes estratègics de recerca que han de donar els seus 
primers fruits al llarg de 2017.

Per impulsar aquests projectes estratègics, s’han creat 
sengles grups de treball, amb especialistes dels diferents 
centres implicats. En concret, ICIQ i IRB Barcelona 
impulsen el grup de Química biològica; CRG, ICFO, 
ICN2 i IRB Barcelona, el de Microscòpia avançada; 
ICFO, ICN2 i IFAE impulsen el grup de Grafè; mentre 

QUÍMICA BIOLÒGICA
La química biològica se centra en l’estudi de problemes 
biològics amb l’ús de les tècniques de la química. El 
BIST promou aquesta àrea d’investigació mitjançant 
el foment de la col·laboració entre diverses disciplines 
incloent la genètica, la biologia molecular, la bioquími-
ca i la biologia sintètica, entre d’altres.

MICROSCÒPIA AVANÇADA
L’obtenció d’informació dels materials a escala na-
nomètrica i molecular té una gran importància per a 
la investigació d’avantguarda actual. El BIST promou 
un programa de recerca en col·laboració que inclou 
desenvolupaments tecnològics i aplicacions comunes a 
la biologia, la nanomedicina, i la ciència dels materials.

RECERCA

que CRG, ICFO, IFAE i IRB Barcelona col·laboren en el 
marc del grup de treball de Big Data i gestió de dades.

Aquesta estructura es complementa amb un Grup 
de Treball de Recerca Multidisciplinària la missió del 
qual és impulsar projectes transversals que facilitin la 
identificació d’interessos comuns i la posada en marxa 
de noves col·laboracions entre investigadors de diverses 
especialitats.

L’any 2016 ha estat primordialment en aquest àmbit 
una etapa de definició estratègica i arrencada dels 
primers projectes. Per tal de reforçar l’àrea, el BIST va 
incorporar el desembre de 2016 una cap de Projectes 
Estratègics que té al seu càrrec la dinamització dels 
esmentats grups de treball.

GRAFÈ I MATERIALS 2D 
El grafè és una àrea d’interès per a la recerca i per a la 
indústria a tot el món i tot just estem començant a veure 
les seves possibilitats d’aplicació en la tecnologia, la me-
dicina i l’energia. El BIST compta amb investigadors que 
són líders internacionals en la recerca sobre grafè en àrees 
com la fotònica, l’espintrònica, i els dispositius mèdics.

“BIG DATA” I GESTIÓ DE DADES
El BIST està en una excel·lent posició per desenvolupar 
plataformes IT per al maneig de grans volums de dades, 
tot incorporant nous desenvolupaments tecnològics que 
donin resposta a les necessitats dels científics de dife-
rents camps, i adoptant un enfocament multidisciplinari 
per enfrontar els desafiaments de la recerca.
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BIST RESEARCH 
MEETING POINT
El primer BIST Research Meeting Point, celebrat el 12 de juliol de 2016, 
va marcar un punt d’inflexió en l’impuls de la recerca multidisciplinària i 
la col·laboració entre centres BIST. La jornada, celebrada a la Fundació 
Tàpies, va reunir 33 group leaders i investigadors dels sis centres de recerca 
del BIST en una sessió de treball dissenyada per Alfons Cornella (Infono-
mia), especialista en innovació oberta, per fomentar el mutu coneixement de 
les línies de recerca que s’estan treballant, per tal promoure la col·laboració 
entre els diferents equips. 

La trobada va permetre identificar les connexions ja existents entre grups de 
recerca dels sis centres que integren el BIST i també descobrir oportunitats 
de cooperació encara no explotades, que serviran per planificar noves línies 
de recerca. 
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PROGRAMA
‘IGNITE’ 

A mitjan desembre 2016 es va obrir la primera convocatòria del programa 
Ignite, creat per promoure la posada en marxa de col·laboracions entre els 
investigadors BIST, tot facilitant l’intercanvi de coneixements entre diferents dis-
ciplines i l’exploració de nous enfocaments per abordar qüestions complexes.

El programa s’estructura com una convocatòria competitiva en dues etapes. 
En la primera etapa (llavor) es seleccionen un mínim de cinc projectes que 
reben un finançament de 20.000€cadascun perquè els investigadors puguin 
desenvolupar les idees proposades al llarg d’un període de 8 mesos. Els 
projectes han de comptar com a mínim amb dos grups de treball de dife-
rents centres BIST i han de tenir un enfocament multidisciplinari. 

En la segona etapa se seleccionen els dos millors projectes dels finançats en 
l’etapa llavor, que reben un finançament addicional de 50.000€ cadascun 
per continuar el seu desenvolupament fins arribar a un estadi que els per-
meti presentar-se a convocatòries competitives externes. 

En el moment de tancar aquesta memòria, s’han donat ja a conèixer —en 
el marc de la BIST Founding Conference (31/3/2017)— les propostes 
seleccionades en la primera fase, que han estat finalment vuit, seguint 
la recomanació del panell avaluador, que va destacar l’alta qualitat dels 
projectes presentats.

RECERCA
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PROJECTES GUARDONATS EN EL PRIMER ‘IGNITE CALL’ (FASE LLAVOR)

•	Transport	de	petites	molècules	i	ions	a	través	de	les	bicapes	lipídiques	
usant vehicles sintètics (CALIX4TRANS), una col·laboració de Pau 
Ballester (ICIQ) i Manuel Palacín (IRB Barcelona)

•	Dispositius	optoelectrònics	de	grafè	quasi-infraroig	amb	nanoestructures	
controlades automàticament (Nirgraph), una col·laboració d’Aitor Mu-
garza (ICN2), Francisco Javier García de Abajo (ICFO) i Valerio Pruneri 
(ICFO)

•	Ampliant	els	límits	de	la	detecció	de	tumors	en	tomografies	d’emissió	de	
positrons (PET): Desenvolupament de nous materials amb valors High-Z 
(ZPro), una col·laboració de Federico Sánchez (IFAE) i Emilio Palomares 
(ICIQ)

•	Cap	a	la	implementació	d’una	matriu	multi-elèctrode	per	a	pròtesi	
de retina (THEIA), una col·laboració de David Merino (ICFO), Jose 
A. Garrido (ICN2), Mokhtar Chmeissani (IFAE) i Jeroni Nadal (Centre 
Oftalmològic Barraquer)

• GenStorm: una aproximació integrada per visualitzar i modelar la con-
formació espacial dels gens a escala nano, una col·laboració de Marie 
Victoire Neguembor (CRG) i Pablo Dans Puiggròs (IRB Barcelona) 

•	Enlightening	TANGO	(eTANGO), una col·laboració de Felix Campelo 
(ICFO) i Ishier Roate (CRG)

•	Processos	d’oxidació	de	flux	continu	a	través	de	la	fotocatàlisi	assisti-
da per plasmó (OxiFlowPas), una col·laboració de Romain Quidant 
(ICFO) i Miquel A. Pericàs (ICIQ)

•	Microscòpia	electrònica	de	transmissió,	amb	resolució	atòmica,	feta	
in-situ sobre catalitzadors heterogenis de l’oxidació de l’aigua (inWOC), 
una col·laboració de Jose Ramon Galan-Mascaros (ICIQ) i Jordi Arbiol 
(ICN2)

RECERCA
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El BIST ofereix educació de postgrau integral 
i d’alt impacte, coordinant les propostes 
acadèmiques dels diferents centres BIST per 
guanyar eficiència i impacte, creant nous 
programes educatius focalitzats en la recerca 
multidisciplinària i mitjançant els BIST 
Fellowships

La formació de joves per emprendre i desenvolupar 
amb èxit la carrera investigadora és un element essen-
cial de la missió del BIST i uns instrument bàsic per a 
l’impuls de la recerca multidisciplinària d’excel·lència. 

Els programes dissenyats en aquest àmbit, amb una 
clara vocació internacional amb l’objectiu d’atreure 
els millors estudiants del món, abasten tant propostes 
per a l’estudiant de grau que requereix una formació 
específica (màster) per preparar-se per fer un doctorat 
en recerca com els doctorands que busquen el millor 
entorn investigador per dur a terme la seva tesi.

EDUCACIÓ
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Des de la seva definició, el programa d’educació del Barcelona Institute of 
Science and Technology té com a eix clau un màster de recerca amb enfo-
cament multidisciplinari. Es tracta d’una oferta totalment inèdita en el nostre 
entorn, on no hi ha màsters de recerca, i molt competitiu a nivell internacio-
nal pel seu caràcter innovador i l’entorn multidisciplinari excepcional que 
ofereixen els centres BIST. 

Durant l’any 2016 s’ha treballat en la definició de l’estructura i continguts 
d’aquest nou programa de formació per a graduats, i en endegar el procés 
administratiu per a la seva certificació.

El Master of Multidisciplinary Research on Experimental Sciences del BIST 
permetrà formar capacitats per realitzar recerca d’excel·lència. Alhora 
incidirà en els estadis inicials de la carrera investigadora dels estudiants, 
el moment en el qual es fomenten les singularitats de la seva personalitat 
científica. El Màster també incidirà en la millora de les qualitats dels caps de 
grup com a mentors, i dels investigadors postdoctorals com a formadors. El 
programa, que es caracteritza, entre altres coses, pel pes de l’activitat d’in-
vestigació al laboratori, que ocupa més del 70% del temps de l’estudiant, 
s’inspira en altres màsters de recerca de centres com els de l’University 
College London (Regne Unit) o del Weizmen Institute (Israel).

El màster és un programa acadèmic conjunt de la Universitat Pompeu Fabra 
i del BIST i és previst que les classes s’iniciïn el setembre de 2017.

EDUCACIÓ

DISSENYANT EL PRIMER MÀSTER 
DE RECERCA MULTIDISCIPLINÀRIA

INICI 
SETEMBRE 
2017
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EDUCACIÓ

BIST PHD 
PROGRAM 

L’objectiu d’aquest programa és constituir una oferta formativa singular 
en recerca multidisciplinària per a doctorands que esdevingui un referent 
internacional i permeti captar els millors estudiants del món. En la seva 
posada en marxa es va tenir com a referents dues iniciatives internacionals 
de prestigi: l’École des Neurosciences de Paris (ENP) i el VIB de Flandes. 
Ambdues institucions són estructures lleugeres que aglutinen les capacitats 
de diferents centres i capitalitzen les economies d’escala.

BIST Fellowships call 2016 
El programa de beques posat en marxa el 2016 s’adreça a estudiants amb 
experiència en biologia, química, farmàcia, física, enginyeria o ciències 
de la computació interessats en seguir un doctorat a un dels sis centres 
que formen el BIST. En la primera convocatòria, llençada l’abril de 2016, 
s’oferien 10 fellowships (per a 4 anys), dotats amb un salari competitiu de 
22.000-25.000 euros, que es complementa amb un programa de formació 
en transferable skills i un acompanyament actiu per a facilitar la seva inte-
gració a la Comunitat BIST. En l’exigent procés de selecció es van prioritzar 
els projectes multidisciplinaris.

Entre el 8 d’abril i el 20 de maig de 2016 es va realitzar una campanya 
de captació de candidatures amb inversió publicitària als principals suports 
d’àmbit científic i educatiu (revista Nature, naturejobs.com, sciencecareer.
com, findphd.com, Universia i Euraxes) com a complement a la difusió 
realitzada a través de la pàgina web i xarxes socials del Barcelona Institut of 
Science and Technology i dels suports de comunicació dels sis centres que 
formen el BIST. Els resultats van ser la recepció de 750 candidatures —de 
les quals 282 completades— i 1.500 referents.
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El setembre de 2016, els primers nou BIST PhD Fellows —procedents d’Ir-
landa, Itàlia, Suècia, Ucrània i Espanya— es van incorporar als centres del 
BIST assignats i el desembre es va organitzar una sessió de benvinguda a les 
instal·lacions del Parc Científic de Barcelona.

Acte de benvinguda
El dia 14 de desembre es va celebrar un acte de benvinguda adreçat als 
BIST PhD Fellows, que van tenir així l’oportunitat de presentar davant de la 
Comunitat BIST les línies de treball de la tesi doctoral que estan duent a terme 
gràcies a la beca que han obtingut per passar els propers quatre anys en un 
centre BIST. L’acte es va obrir amb una curta intervenció del professor Miquel 
Àngel Pericàs, director del BIST, i prèviament a les presentacions dels BIST PhD 
Fellows, Jorge Juan Fernández, director d’E-Health i de Health 2.0 de l’Hos-
pital Sant Joan de Deu i director acadèmic del màster d·HEALTH Barcelona/
Moebio, va fer una xerrada sobre innovació i multidisciplinarietat. 

L’acte es va emmarcar en el BIST Meet-up, una jornada de treball de dife-
rents grups del BIST (vegeu el capítol de Talent) que es va cloure amb una 
sessió de networking amb la participació de quasi un centenar de persones.
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PREBIST
BECA DE 
QUATRE ANYS/ 
RECERCA 
PREDOCTORAL

PROBIST
BECA DE 
TRES ANYS /
RECERCA 
POSTDOCTORAL
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PROGRAMES MARIE 
SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUND

El setembre de 2016, el BIST i els seus centres, van presentar dos progra-
mes —PREBIST i PROBIST— a la convocatòria Marie Skłodowska-Curie 
Co-fund de l’Horitzó 2020 per a programes regionals, nacionals i interna-
cionals.

PREBIST és un ambiciós programa de 28 beques de quatre anys per a 
recerca multidisciplinària predoctoral en centres d’investigació dels BIST i 
d’institucions associades (hospitals, empreses privades, centres tecnològics 
i altres institucions acadèmiques), que facilitaran l’adscripció, formació, 
activitats de networking i altres accions per complementar les activitats de 
recerca i desenvolupament professional dels estudiants.

D’altra banda, PROBIST ofereix 61 beques de tres anys per fomentar l’ex-
cel·lència en la investigació multidisciplinària postdoctoral en els centres del 
BIST. El programa inclou també oportunitats per a la col·laboració, l’ads-
cripció, la formació i les activitats de networking a institucions associades.

Tots dos programes reforçaran les àrees estratègiques d’Educació i 
Talent en augmentar la capacitat de BIST per a l’atracció de talent inter-
nacional d’estudiants de doctorat i investigadors postdoctorals. Ambdós 
programes donaran major visibilitat i enfortiran els processos de selecció del 
BIST. Altres objectius són generar noves ofertes de les àrees d’investigació 
amb enfocaments interdisciplinaris i intersectorials, i millorar els processos 
d’incorporació de nous investigadors per facilitar la mobilitat.

Amb aquestes iniciatives, els centres BIST també volen millorar les seves 
capacitats en la gestió del desenvtolupament de la carrera investigadora, 
incloent la formació en habilitats científiques, tècniques i complementàries, 
i les activitats de divulgació científica. D’altra banda —i de forma destaca-
da—, els nous programes enfortiran la cooperació amb institucions científi-
ques, empreses, particulars i entitats públiques o privades, per tal d’atènyer 
els objectius plantejats.

En el moment de tancar aquesta Memòria, la Unió Europea ha aprovat els 
programes PREBIST i PROBIST, que rebran la quantitat de 10 milions 
d’euros en els pròxims cinc anys per finançar les esmentades 89 beques 
predoctorals i postdoctorals.

EDUCACIÓ
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El BIST vol atreure, desenvolupar i retenir 
talent internacional tot posant en marxa 
programes de formació i impulsant activitats 
que ajudin els investigadors a dotar-
se d’habilitats transferibles i a dirigir el 
desenvolupament de la seva pròpia carrera 
professional.

TALENT



43MEMÒRIA ANUAL 2016

Hi ha un interès creixent en la nostra comunitat científica pel desenvolu-
pament del talent, així com per la gestió de la carrera professional. El pla 
estratègic del BIST es marca el desenvolupament professional i la formació 
dels nostres científics i del nostre personal com una de les seves prioritats.

En el marc del pla d’acció 2016, per tal d’abordar aquesta línia de treball, 
s’ha establert contacte amb Vitae, organització britànica que és líder mun-
dial en el suport al desenvolupament professional dels investigadors, amb 
una dilatada experiència en el treball amb institucions de recerca. El 14 de 
juny, la Dra. Janet Metcalfe, directora general de Vitae va ser a Barcelona 
per compartir la seva experiència en matèria de desenvolupament del talent 
i per iniciar les converses destinades a tancar un acord de col·laboració de 
llarga durada amb BIST per desenvolupar aquesta línia de treball.

Al llarg de l’any s’ha col·laborat amb diverses entitats acadèmiques per 
ampliar l’oferta d’activitats adreçades al desenvolupament dels investigadors 
del BIST, i amb la presentació del programa PROBIST a la convocatòria 
2016 del Marie Skłodowska-Curie Co-fund (vegeu secció Educació) s’ha 
fet un past endavant molt important per augmentar la capacitat del BIST 
d’atreure talent internacional.

TALENT
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TALENT

ACORD 
AMB VITAE

Comptar amb eines per al desenvolupament de la carrera del personal 
investigador és una de les prioritats que s’ha marcat el BIST. Aquest objectiu 
ha rebut un important impuls amb la signatura, a principis de setembre 
de 2016, de l’acord que permet accedir a tot l’equip dels centres BIST als 
recursos de la plataforma Vitae (www.vitae.ac.uk), un referent internacional 
pel que fa al desenvolupament de la carrera investigadora. Vitae permet, 
tant als investigadors individuals com a les institucions que els acullen, 
emprar els seus recursos per confegir programes personalitzats que impulsin 
l’excel·lència, la innovació i l’impacte del treball de recerca. La seva oferta 
és diversa i s’adapta a les necessitats de cada moment de la carrera, des 
dels doctorands fins als group leaders amb responsabilitats en formació 
d’investigadors.

BIST Meet-up
El dia 14 de desembre es va celebrar, a les instal·lacions del Parc Científic 
de Barcelona, una jornada de treball dels equips responsables de la forma-
ció i desenvolupament del talent investigador dels sis centres BIST amb la 
participació de tècnics de Vitae. L’objectiu era posar en comú les estratègies 
implementades fins ara a cada centre, conèixer les noves eines disponibles 
gràcies a l’acord signat amb Vitae i establir un marc de col·laboració per a 
l’alineament dels programes actuals i l’impuls de noves iniciatives.

Amb aquest seminari sobre talent com a eix, el Meet-up va incloure també 
un seguit de reunions de diversos grups de treball del BIST i un acte de 
benvinguda adreçat als BIST PhD Fellows (vegeu secció BIST PhD Program 
al capítol sobre Educació). La jornada es va cloure amb una sessió de 
networking amb la participació de quasi un centenar de persones.
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TALENT

NATURE 
JOBS CAREER 
FAIR

El BIST va participar en la Nature Jobs Career Expo celebrada a Londres, el 
16 de setembre de 2016, amb l’objectiu de reforçar la imatge internacional 
de l’Institut, visualitzar la seva oferta formativa i donar a conèixer les opor-
tunitats de treball en els diferents centres BIST que van voler participar en la 
iniciativa per presentar les posicions obertes. En concret, van estar presents 
a l’exposició l’ICFO, l’ICIQ, l’ICN2 i l’IRB. El BIST hi va participar en qua-
litat de Silver sponsor, el que li va permetre obtenir una visibilitat destacada 
per als centres BIST i els seu programes.
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TALENT

BIST POSTDOC 
DAY #1

El 23 de novembre de 2016 es va celebrar el primer BIST PostDoc Day, 
que va reunir al Recinte Modernista de Sant Pau quasi 200 investigadors 
postdoctorals dels sis centres que integren el BIST. L’objectiu d’aquesta 
trobada, dissenyada i organitzada per un comitè format per postdocs de tots 
els centres amb el suport de l’equip del BIST, era que els investigadors post-
doctorals poguessin compartir les seves experiències i inquietuds, debatre 
diversos aspectes del desenvolupament de la carrera investigadora i aportar 
idees de com el BIST pot donar suport a aquest col·lectiu.
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TALENT

La jornada es va obrir amb la presentació d’un vídeo (https://youtu.be/4B-
gpBQ3Lxgo) que recull, a través d’entrevistes a postdocs de tots els centres 
BIST, quines són les inquietuds d’aquest col·lectiu.

A la trobada hi va participar com a keynote speaker Daniel Gerlich, group 
leader a l’Institut de Biotecnologia Molecular de l’Acadèmia Austríaca de 
la Ciència, que en la seva conferència va presentar els estudis del seu grup 
sobre divisió cel·lular, emfasitzant la importància de la col·laboració interdis-
ciplinar entre biòlegs i informàtics. El segon keynote speaker va ser Stephan 
Grill, professor de Biofísica a la TU Dresden, que va compartir la seva expe-
riència com a físic que treballa en el camp de la biologia, disciplina cap a 
la qual es va sentir atret en una conferència quan es dedicava a l’astrofísica. 
Actualment, la seva recerca se centra sobre els mecanismes que determinen 
la morfogènesi.

Els professors Gerlich i Grill van participar, juntament amb Stephen 
Dunne, managing director de l’empresa Starlab, i Laura Nevola, CSO 
de l’start-up IDP Pharma, en una taula rodona sobre les incògnites i reptes 
als quals s’enfronten els postdocs tant si volen continuar la seva carrera en 
l’entorn de la recerca acadèmica com si opten per orientar-se cap a l’em-
presa i l’emprenedoria. Els ponents van coincidir que la passió i la capacitat 
d’assumir riscos són qualitats essencials per desenvolupar una carrera d’èxit 
igual en l’entorn públic que en el privat.

El primer BIST PostDoc Day es va tancar amb una Unconference Session 
que va donar als participants l’oportunitat de compartir informació i idees 
en un ambient informal. L’acte es va cloure amb una intervenció d’Andreu 
Mas-Colell, president del Patronat del BIST.
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TALENT

CURSOS 
I TALLERS

Compartint recerca multidisciplinària 
amb COMPLEX (UCL)
UCL COMPLEX va convidar, el maig de 2016, a cinc 
estudiants del Barcelona Institut of Science and Techno-
logy a l’encontre titulat The (Mis)representation of Scien-
ce, per començar a compartir experiències en recerca 
multidisciplinària. Els estudiants que van assistir al PhD 
retreat anglès van tenir l’oportunitat de compartir les 
seves investigacions amb col·legues de diferents àmbits, 
però en un llenguatge global per a tots ells.

From Science to Business
El Barcelona Institute of Science and Technology i 
l’escola de negocis ESADE van organitzar, els dies 31 
de maig i 1 i 2 de juny, el curs From Science to Business 
amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria i d’accele-
rar la transferència de les tecnologies desenvolupades 
en els instituts d’investigació BIST al mercat.

El programa està dirigit tant a investigadors sèniors com 
a investigadors postdoctorals i estudiants de doctorat i 
se centra en ajudar els professionals a familiaritzar-se 
amb el món dels negocis , entendre com funcionen les 
empreses i la creació de valor, i familiaritzar els científics 
del BIST amb el procés de creació de noves empreses.
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TALENT

Cursos de bioestadística
El Barcelona Institute of Science and Technology va 
organitzar entre maig i octubre de 2016 una sèrie de 
cursos de bioestadística, que es van desenvolupar a 
diversos centres (ICFO, CRG i IRB). Els cursos oferien, 
a través de conferències teòriques i sessions pràctiques 
amb ordinadors, una introducció als conceptes bàsics 
de l’estadística i la probabilitat i les possibilitats de la 
seva aplicació a la recerca biològica. 

Curs ‘Effective Research’
Els dies 15 i 16 de desembre de 2016 es va dur a 
terme a Collbató, en col·laboració amb Vitae, un curs 
de dos dies sobre competències investigadores adreçat 
a doctorands dels diferents centres BIST. Al curs, es va 
oferir als estudiants recursos i tècniques per a la identi-
ficació i la gestió de les pròpies capacitats i per a una 
bona planificació de la carrera investigadora. En total 
van participar en el curs 30 estudiants —entre ells, els 
nou BIST PhD Fellows— i va comptar com a professors 
amb tècnics especialitzats de Vitae i amb diversos inves-
tigadors i group leaders de diferents centres BIST.
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El BIST està compromès amb una recerca 
responsable que veu la transferència de 
coneixement a la societat i la promoció de 
la innovació com un deure. Treballem amb 
estudiants, professors i emprenedors per 
atènyer els nostres objectius d’impacte.

IMPACTE

Les activitats del BIST en aquest àmbit durant 2016 
s’han centrat en donar suport als seus centres en la 
projecció de les seves iniciatives d’impuls de les voca-
cions científiques entre els estudiants i de divulgació 
per al gran públic. 

D’altra banda, a nivell intern s’ha treballat en la 
posada en marxa d’un grup que impulsarà noves 
activitats i programes de transferència tecnològica a 
partir de 2017. En aquest àmbit, són especialment 
rellevants els resultats dels centres BIST en impuls de 
l’emprenedoria, amb tres noves start-up creades el 
2016, sumant així un total de 19 companyies acti-
ves posades en marxa des de 2004.
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IMPACTE

Els sis centres BIST assumeixen com una prioritat la missió de fer arribar la 
ciència a la societat a través de diferents activitats divulgatives i formatives, 
que es desenvolupen de manera continuada al llarg de tot l’any, adreçades 
a estudiants de primària i secundària i al públic general. El BIST dóna suport 
a aquestes activitats facilitant la col·laboració entre els centres i impulsant la 
seva difusió. Durant 2016, les activitats d’outreach dels sis centres BIST van 
aplegar més de 20.000 persones. A continuació s’inclouen algunes de les 
accions destacades dutes a terme pels centres BIST.

Bojos per la ciència 
Quatre centres BIST participen en aquest programa creat l’any 2013 per la 
Fundació Catalunya-La Pedrera, que s’adreça als estudiants de Batxillerat 
per fomentar les vocacions científiques. El 2016 l’ICIQ va organitzar la 
tercera edició de Bojos per la Química, l’IRB Barcelona va rebre la quarta 
promoció de Bojos per la Biomedicina, i l’ICN2 i l’IFAE van posar en marxa 
la primera edició de Bojos per la Física. El programa, en les diferents 
disciplines, s’adreça a estudiants de primer curs de Batxillerat i els ofereix, 
al llarg de tot un any, una combinació de sessions teòriques i activitats 
experimentals i l’oportunitat d’interactuar amb els investigadors del centre. 
Un total de 75 estudiants van participar en els tres programes BIST de Bojos 
per la ciència.

DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ 
DE LA CIÈNCIA 

IRB - Bojos per la Biomedicina
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Ciència After Work 
El BIST va col·laborar en la taula rodona titulada Càn-
cer de Colon – Què hi ha de nou, celebrada el 3 de 
maig de 2016, en el marc del programa “Ciència After 
Work”, de la Fundació Catalunya-La Pedrera, un fòrum 
de debat per conèixer i interpel·lar als científics que 
treballen en centres de recerca de Catalunya i per saber 
més de la investigació en ciències de la salut, tecnolo-
gia, física o genètica, entre d’altres temes.

IMPACTE

DIVULGACIÓ I PROMOCIÓ 
DE LA CIÈNCIA 

Festa de la Ciència
El BIST va aplegar en un programa conjunt les diverses 
activitats que els seus centres de recerca van realitzar 
en el marc de la Festa de la Ciència que organitza 
anualment l’Ajuntament de Barcelona, i que inclou 
demostracions i xerrades per acostar la ciència al públic 
general. L’edició de 2016 es va celebrar el 18 i 19 de 
juny al parc de la Ciutadella.
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IMPACTE

Summer Internships
Entre juny i octubre de 2016 es va dur a terme un 
programa d’estades d’estiu per a estudiants de grau. Els 
centres que formen el Barcelona Institute of Science and 
Technology van acollir estudiants nacionals i internacio-
nals perquè tinguessin l’oportunitat de passar d’entre un 
a tres mesos en un dels centres que composen el BIST.

Barcelona International Youth Science 
Challenge (BIYSC)
Els sis instituts de recerca que formen el BIST van partici-
par, juntament amb altres centres d’arreu de Catalunya, 
com a amfitrions de la primera edició del Barcelona 
International Youth Science Challenge (BIYSC), una 
trobada internacional d’estudiants de secundària i ba-
txillerat impulsada per la Fundació Catalunya-la Pedrera 
amb l’objectiu estimular el talent científic. Els joves van 
participar en un intens programa de dues setmanes (11-
22 juliol) de conferències i experiments pràctics dirigits 
pels investigadors dels centres col·laboradors.
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La transferència de tecnologia i les relacions amb la indústria són una part 
clau del model de treball de BIST i els seus centres, per tal d’aconseguir que 
les invencions generades pels nostres grups de recerca es transformin en 
innovacions que arribin a la societat.

Des de la seva fundació, els centres BIST han estat promotors actius de la 
creació de noves empreses per tal d’accelerar l’accés del públic a les innova-
cions sorgides de la seva recerca. El 2016, tres noves start-up han vingut a 
sumar-se a les 16 que ja s’havien creat des de 2004. Les tres noves empreses 
han nascut en el marc de l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia 
(ICN2) i són Graphenicalab, Earthdas Graphene Powered Mobility —que 
treballa en nous sistemes d’emmagatzematge d’energia basats en el grafè per 
a la seva aplicació a tecnologies de mobilitat— i Paperdrop Diagnostics, 
que desenvolupa noves eines de diagnòstic mèdic.

Applied Nanoparticles
Spin-off de l’ICN2, la UAB i ICREA 
que va se creada el 2013 i treballa 
en la producció de biogàs. 

TRANSFERÈNCIA 
DE TECNOLOGIA 

IMPACTE

Biod
Spin-off de l’ICN2, CTB, UPM, 
ISOM i IDM, creada el 2010, que 
desenvolupa tecnologia propietària 
per al mesuratment de bioxips i 
biosensors. 

Cosigno
Spin-off de l’ICFO fundada el 2008 
que ofereix serveis d’enginyeria 
òptica. 

Earthdas Graphene 
Powered Mobility
Creada el 2016 com a spin-off de 
l’ICN2, treballa en l’emmagatze-
matge d’energia basat en el grafè i 
aplicat a les tecnologies de mobilitat.

Futurechromes
Empresa spin-off creada el 2014 
amb la participació de l’ICN2 que 
treballa en la creació de fotocroms 
avançats.

Graphenicalab
Spin-off de l’ICN2 creada el 2016.

Hemophotonics
Fundada el 2013 com a spin-off 
de l’ICFO, comercialitza dispositius 
portables i no invasius, basats en 
fotònica, per a la monitorització en 
temps real del flux sanguini. 

LES COMPANYIES CREADES 
PELS CENTRES BIST SÓN:
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Inbiomotion
Spin-off de l’IRB Barcelona i ICREA 
fundada el 2010 que desenvolupa 
biomarcadors per a predir la metàs-
tasis d’ossos. 

Intelligent Pharma
Creada el 2007, aquesta spin-off 
de l’IRB Barcelona i la UB treballa 
en química computacional i bioin-
formàtica. 

Iproteos
Fundada el 2011, aquesta spin-off 
de l’IRB Barcelona i la UB desenvo-
lupa noves aproximacions terapèu-
tiques a malalties neurològiques i 
vasculars. 

Nanotargeting
Spin-off de l’ICN2 i del holding 
Nanonica, fundada el 2011, que 
desenvolupa nous medicaments 
emprant nanopartícules. 

Nostrum Biodiscovery
Spin-off de l’IRB Barcelona, el 
BCN-CNS, la UB i ICREA, creada el 
2015, que ofereix serveis especialit-
zats per a drug development basats 
en bioinformàtica. 

Paperdrop Diagnostics
Aquesta spin-off de l’ICN2 creada 
el 2016 és una empresa nano-
biotecnològica focalitzada en el 
desenvolupament de noves eines de 
diagnòstic.

ProCareLight
Spin-off de l’ICFO fundada el 2012 
que treballa en temes de seguretat 
relacionats amb sistemes làser i 
d’emissió de llum. 

qGenomics
Spin-off del CRG i la UPF, creada el 
2008, que ofereix serveis d’anàlisis i 
interpretació de dades genòmiques. 

Radiantis
Spin-off de l’ICFO establerta el 
2005 que manufactura sistemes per 
a l’ajustament de làser i instrumen-
tació per a diagnòstics òptics. 

Sensia
Fundada el 2004, aquesta spin-off 
de l’ICN2 desenvolupa instrumenta-
ció analítica basada en la biosensi-
bilitat del grafè. 

Signadyne
Spin-off de l’ICFO creada el 2011 
i adquirida per Keysight Technolo-
gies el 2016. Produeix sistemes de 
control i mesurament per a diverses 
industries. 

Simune Atomistic 
Simulations
Establerta el 2014, aquesta spin-off 
de l’ICN2 desenvolupa materials 
avançats per cobrir les necessitats 
de la indústria i de la recerca. 
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El BIST està desenvolupant una cultura 
compartida i un sentit de pertinença que 
ajuda els seus investigadors i tècnics a 
treballar plegats de forma creativa i amb 
un enfoc multidisciplinari. El BIST projecta, 
a través de la seva marca comuna, l’alta 
qualitat dels resultats i el potencial dels seus 
sis centres fundadors. 

IDENTITAT

L’impuls de la identitat del BIST té un vessant intern —
la construcció de la Comunitat BIST, que es treballa a 
diferents nivells en cadascuna de les activitats organit-
zades per als diferents col·lectius (group leaders, post-
docs, PhD fellows...)— i un vessant extern, que durant 
2016 es va centrar en la creació de la marca i el codi 
visual del Barcelona Institute of Science and Technolo-
gy i en la posada en marxa d’un seguit d’instruments 
bàsics de comunicació, com el web corporatiu o la 
presència a xarxes socials.
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IDENTITAT

Aquest és un objectiu transversal, que ha impregnat les diferents activitats 
realitzades durant 2016, de les quals aquesta memòria ha anat donat 
compte en les pàgines prèvies. 

Una peça clau per a la construcció de la Comunitat BIST han estat la cons-
titució dels diferents grups de treball (vegeu secció EquiP BIST i Grups de 
Treball), que han esdevingut un fòrum estable per a l’intercanvi de coneixe-
ments i experiències entre els equips dels diferents centres, tant en l’àmbit de 
la recerca, on ja existien experiències prèvies de col·laboració, com en te-
mes més operatius i tècnics, on no hi havia tanta trajectòria de cooperació.

La definició de la imatge de marca del BIST —amb un singular i reconeixedor 
cromatisme— i la creació dels primers suports i materials de comunicació —
el lloc web corporatiu, l’activitat en xarxes socials, la papereria, els pòsters, els 
roll-up, etc.— han estat eines necessàries i valuoses per al reconeixement del 
BIST i dels seus membres, però encara han estat més importants les diverses 
trobades —como el 1st BIST Research Meeting Point (12 de juliol), el BIST 
PostDoc Day #1 (30 de novembre), el BIST Meet-up (14 de desembre), o el 
Curs ‘Effective Research’ (15-16 de desembre)— que han permès posar en 
comú interessos i inquietuds dels diferents col·lectius i construir complicitats, 
sobre les que es bastiran els projectes dels propers anys.

CONSTRUCCIÓ DE 
LA COMUNITAT BIST
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COMUNICANT EL BIST

A mitjan 2016 es va crear el lloc web corporatiu del Barcelona Institute of 
Science and Technology (bist.eu) i es va posar en marxa l’activitat a xarxes 
socials, més en concret a Twitter (@_BIST) i a LinkedIn (https://www.linke-
din.com/company/bist---barcelona-institute-of-science-and-technology). A 
l’acabar l’any, els perfils a les xarxes sumaven ja un miler de seguidors i el 
web rebia una mitjana de 2.000 visites mensuals, que no han deixat d’aug-
mentar des d’aleshores.

El lloc web corporatiu ha passat durant 2016 per diverses fases de desen-
volupament i és previst que vagi incorporant nous continguts a mesura que 
vagin ampliant-se els programes de l’Institut. Durant els mesos de novembre 
i desembre es van implementar diversos canvis per fer la pàgina d’inici més 
dinàmica i millorar la navegabilitat.

També es va editar un breu fulletó de presentació, per distribuir en activi-
tats com la Nature Jobs Career Fair —on el BIST i alguns dels seus centres 
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van participar el setembre— i es van dur a terme una àmplia campanya en 
mitjans científics internacionals, entre abril i maig de 2016, per captar 
els primers BIST Fellows.

En concret, es van publicar anuncis a la revista Nature Magazine (365.000 
lectors) i als portals d’internet de Science, Nature Online, Nature Jobs 
i Find PhD, que van aconseguir més de 75.000 visualitzacions i un miler 
d’accessos al formulari d’aplicació.

D’altra banda, la Direcció va impulsar el coneixement del projecte BIST 
a través de diverses entrevistes en mitjans corporatius i de conferències i 
presentacions públiques —tant d’àmbit nacional com internacional— on ha 
explicat el nou model de recerca multidisciplinària que planteja el BIST. 

El nomenament del professor Andreu Mas-Colell com a president del 
Patronat del BIST (28/6/2016) i la roda de premsa realitzada el 15 de 
juliol, al Palau Macaya, per presentar les línies de recerca estratègiques de 
l’Institut —amb la participació de Jaume Giró, director general de la Funda-
ció Bancària la Caixa, del professor Mas-Colell i de la llavors directora del 
BIST, Montserrat Vendrell— van rebre àmplia cobertura mediàtica.

El BIST va aparèixer com un projecte destacat dins l’àmbit de la recerca a 
Catalunya en el suplement especial de la revista Nature que es va publicar 
el novembre de 2016 amb el títol Spotlight in Catalonia.

El director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, Jaume Giró, el professor Andreu 
Mas-Colell i la Dra. Montserrat Vendrell van presentar les línies estratègiques de recerca del 
BIST en una roda de premsa celebrada al Palau Macaya el juliol de 2016.
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COMUNICANT EL BIST

La presència del Barcelona Institute of Science and 
Technology als mitjans de comunicació al llarg de 2016 
ha anat lligada especialment, com s’ha dit, al nomena-
ment d’Andreu Mas-Colell com a president del Patronat 
del BIST (28/6/2016) i a la roda de premsa celebrada 
el 15/7/2016 per presentar les línies d’investigació de 

1. ANDREU MAS-COLELL Al frente del Instituto de 
Ciencia y Tecnología, El Periódico de Catalunya 
29/06/2016, pàg. 28

2. Mas-Colell, nuevo presidente del BIST, Expansión 
Catalunya 29/06/2016, pàg. 6

3. El Bist se va a la Escola Industrial y Mas-Colell toma 
el mando, La Vanguardia 29/06/2016, pàg.. 2

4. LOS SEMÁFOROS, La Vanguardia 29/06/2016, 
pàg. 30

5. Mas-Colell, presidente del Barcelona Institute of 
Science and Technology, @CRONICAGLOBAL.
COM

6. Mas-Colell presidirá el Barcelona Institute of Science 
and Technology, @EUROPA PRESS 

7. Andreu Mas-Colell, nou president del Barcelona 
Institute of Science and Technology, @IRBBARCE-
LONA.ORG 

8. Andreu Mas-Colell takes over the presidency of the 
Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), 
@ LA VANGUARDIA 

9. Andreu Mas-Colell, nuevo presidente del Barcelona 
Institute of Science and Technology, @LA VAN-
GUARDIA 

10. Mas-Colell preside Instituto BIST, que se ubicará 
edificio Escuela Industrial, @PRESSPEOPLE.COM 

PRESÈNCIA EN MITJANS

11. Barcelona entra al ‘ top ten’ de la recerca europea, 
El Mundo de Catalunya 16/07/2016, pàg. 28 

12. La institución BIST centrará sus investigaciones en el 
gafreno, El Periódico de Catalunya 16/07/2016, 
pàg. 29

13. El BIST apuesta por el big data, El Punt Avui 
16/07/2016, pàg. 14

14. Els grans centres de recerca volen ser referents mun-
dials, La Vanguardia 16/07/2016, pàg. 35

15. Barcelona se sitúa en el ‘top ten’ de la ciencia euro-
pea, La Vanguardia 16/07/2016, pàg. 2 

16. LOS SEMÁFOROS, @EL PUNT

17. Els grans centres de recerca volen ser referents mun-
dials, @ABC 

18. El BIST apuesta por la multidisciplinariedad para 
avanzar en sus proyectos, @ARA.CAT 

19. Barcelona entra al “top ten” de la recerca europea, 
@BARCELONANOTICIES.COM 

20. El Barcelona Institute of Science and Technology pre-
senta els primers eixos de recerca, @BOLSAMANIA 

21. El Bist centra les seves línies d’investigació en el ‘big 
data’, el grafè i la biologia química, @EL DIA 

22. Viernes, 15 de julio de 2016 (07.00 GMT), @EL 
PERIÓDICO DE CATALUNYA 

IDENTITAT

l’Institut. A continuació es detallen les aparicions genera-
des per cadascuna d’aquesta activitats, seguides de les 
referències d’altres articles publicats sobre el BIST, entre 
els quals destaca l’ampli reportatge publicat per la revista 
El Temps, el desembre.
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IDENTITAT

23. El BIST apuesta por el grafeno y el ‘big data’, @
ELCONFIDENCIAL.COM 

24. El big data o el grafeno centrarán proyectos del 
instituto catalán BIST, @ELCONFIDENCIAL.COM 

25. Viernes, 15 de julio de 2016 (12.00 GMT), @
ELECONOMISTA.ES

26. El BIST apuesta por la multidisciplinariedad para 
avanzar en sus proyectos, @ELECONOMISTA.ES 

27. El Bist centra sus líneas de investigación en el ‘big 
data’, el grafeno y la biología química, @EUROPA 
PRESS 

28. El Bist centra les seves línies d’investigació en el ‘big 
data’, el grafè i la biologia química, @EUROPA 
PRESS 

29. El Bist centra les seves línies d’investigació en el ‘big 
data’, el grafè i la biologia química, @EUROPA 
PRESS 

30. El Bist centra sus líneas de investigación en el ‘big 
data’, el grafeno y la biología química, @GIRONA-
NOTICIES.COM 

31. El Barcelona Institute of Science and Technology 
presenta els primers eixos de recerca, @IRBBARCE-
LONA.ORG 

32. The Barcelona Institute of Science and Technology 
presents its first lines of research, @LA CAIXA 

33. El Barcelona Institute of Science and Technology 
presenta els primers eixos de recerca, @LA CAIXA 

34. El Barcelona Institute of Science and Technology pre-
senta los primeros ejes de investigación, @LA VOZ 
DE CÁDIZ DIGITAL 

35. El BIST apuesta por la multidisciplinariedad para 
avanzar en sus proyectos, @LAINFORMACION.
COM 

36. El Bist centra sus líneas de investigación en el ‘big 
data’, el grafeno y la biología química, @ Mi-
croweb 

37. El big data o el grafeno centrarán proyectos del 
instituto catalán BIST, @ Microweb 

38. El BIST apuesta por la multidisciplinariedad para 
avanzar en sus proyectos, @NOTICIASALBACETE.
COM 

39. El BIST apuesta por la multidisciplinariedad para 
avanzar en sus proyectos, @NOTICIASESPANO-
LAS.ES 

40. El BIST apuesta por la multidisciplinariedad para 
avanzar en sus proyectos | ABC | ABC, @NOTI-
CIERO UNIVERSAL 

41. El BIST apuesta por la multidisciplinariedad para 
avanzar en sus proyectos, @NUEVA ECONOMIA 
FORUM 

42. Eduard Vallory i Subirà, @ RADIOINTERECONO-
MIA.COM 

43. El big data o el grafeno centrarán proyectos del 
instituto catalán BIST, @RADIOINTERECONOMIA.
COM 

44. Viernes, 15 de julio de 2016, @ RADIOINTERE-
CONOMIA.COM 

45. Viernes, 15 de julio de 2016 (07.00 GMT), @ 
VILAWEB.CAT 

46. El Bist centra les seves línies d’investigació en el “big 
data”, el grafè i la biologia química, @ VILAWEB.
CAT

47. Barcelona, al ‘top ten’ europeu en innovació, La 
Vanguardia 30/10/2016, pàg. 44

48. Staying a steady course through the storm, Spotlight 
in Catalonia, @ NATUREJOBS, 24/11/2016

49. Recerca d’ampli espectre, El Temps, 20/12/2016, 
pàg. 54-57
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PERSONES

FONS

INNOVACIÓ

PUBLICACIONS

2.096 

132M€

6

3 26

910

6 PERSONES

38% 89,2%

25 
EUROPA /

100 
MÓN

526

37%

521

128 369
COMUNITAT BIST 

PRESSUPOST 
GLOBAL DEL 
BIST 

ERC GRANTS REBUTS EL 2016 (D’UN TOTAL DE 77)

TOTAL

EQUIP BIST 

Internacional a revistes Q1 
(SJR ranking)

Posició al Nature Index
WFC (desembre 2016)

23% Recerca

12%
Estructura

15%
Desenvolupament
institucional

10% Identitat

1% Impacte8% Talent

PER APLICACIÓ

ERC grants 
per centres del BIST

ERC grants 
per tipus

31%
Educació

Postdocs

Dones

Estudiants de doctorat (PhD) 

Investigadors 
principals (PI)

articles (40,6%) 
publicats a les 68 
revistes rellevants 
seleccionades pel 
Nature Index

spin-off creades el 2016 d’un 
total de 19 empreses actives

noves sol·licituds 
de patents

FINANÇAMENT EXTERN 
DEL BIST PER ORIGEN

23%
Unió 
Europea

21%
Govern 
espanyol

Starting 
CRG

ICFO

ICIQ

4 ICN21 IFAE
IRB BARCELONA

Advanced

Consolidator
1 Synergy

Proof of 
concept

37%
Govern 
català

19%
Altres 
fonts

1,3M €
PRESSUPOST 2016 
DE LA FUNDACIÓ BIST

33%
Públic

PER ORIGEN

67%
Privat

29 21

25

15

11

18

13

16
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MEMBRES DEL PATRONAT DEL BIST


