
Repte

El repte del

Departament de Recerca i Universitats

Com podem fer més senzill per a la ciutadania l'accés 

al coneixement d'allò que s'està investigant als 

centres de recerca catalans? 

Descripció

del repte

Sabem que a Catalunya hi ha 42 Centres de Recerca de Catalunya,

també coneguts com ‘CERCA’, però sabem que s'està coent a dins?

Es treballa per l’assoliment de fites científiques, tecnològiques i

d’impacte social en diferents àmbits com ara Ciències de la Vida,

Ciències i matemàtiques, Ciències Mèdiques i de la Salut, Ciències

Socials, Enginyeries i Humanitats.

Sabem en què estan treballant els nostres investigadors?

Els avenços científics son clau per aconseguir un futur millor, més

sostenible, més ecològic i resilient i és gràcies al

treball d'investigadors de totes les àrees que progressem.

No obstant això, sabies de l'existència d'aquests centres?, saps en

quins projectes s'està treballant, que s'està investigant?

La Generalitat de Catalunya és la institució que empara i coordina

els denominats Centres CERCA, l'administració pública que fa

divulgació científica, publicacions i que organitza diversos

esdeveniments al llarg de l'any. Tanmateix, creus que realment

arriba a la major part de la ciutadania?

Com creus que aquests coneixements podrien tenir més impacte

social i que arribessin a la majoria de la ciutadana?



• El grau d'innovació del projecte

• El grau de viabilitat del projecte

• El grau d'escalabilitat del projecte

• El grau de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del 

projecte

• Vídeo resum del projecte

• La presentació en format pitch del projecte

Criteris de 

valoració

Premi Categoria Júnior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

Categoria Sènior

1 setmana d'acceleració

del projecte a Barcelona 

amb totes les despeses

pagades

1 setmana d'acceleració

del projecte a una ciutat

estrangera amb totes les 

despeses pagades

El repte del

Departament de Recerca i Universitats

4. Educació de qualitat, 10. Reducció de les desigualtatsODS 

relacionats

Elements 

clau

Eines, recursos i informació addicional per conèixer el problema

• Web dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

• Publicacions dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)

• Directori dels centres de recerca i investigació vinculats a la 

Universitat de Barcelona

https://cerca.cat/
https://cerca.cat/actualitat/publicacions
https://www.ub.edu/web/ub/ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/instituts/instituts.html

