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CA
ARTA DEE PRESENTACIÓ
Aqu
uest Pla Estratègic 2
2017-2020 és l’instrum
ment verteebrador de les líniess
d’acctuació que l’IRBLleida
a impulsarà
à els prope
ers anys. N
No es tractta d’un pla
a
rupturista, sinó
ó d’impulsarr les àrees
s d’excel·lèn
ncia que enns donin singularitat i
pugu
uin posicio
onar-nos de
e manera competitiva
c
a en l’entorrn de rece
erca català,,
esta
atal i interna
acional.
Som
m un institu
ut d’investig
gació en sa
alut que ab
basta dos ààmbits interrrelacionatss
entrre si: l’assis
stencial i e
el docent (Universitat
(
de Lleida)). Una gran
n proporció
ó
d’invvestigadors pertanyen
n a tots do
os àmbits. Per això, és impres
scindible la
a
cohe
esió i la in
ntegració d
dels investig
gadors dins dels obje
jectius i els
s projectess
transsversals. La
a sostenibillitat del nos
stre institut obliga
o
a reoorganitzar recursos
r
ia
sum
mar produc
cció científfica per posicionar-n
p
nos amb identitat pròpia en
n
l’eco
osistema de
e recerca i in
innovació.
Els responsable
r
es de les in
nstitucions tenim
t
la res
sponsabilitaat de fomentar aquesta
a
visió
ó integrado
ora. Hem d’aprofitarr la proxim
mitat físicaa de les estructuress
assiistencials, docents
d
i de
e recerca a la
l nostra ciu
utat per estitimular la co
ohesió.
El nostre
n
comp
promís amb
b la societa
at és aporta
ar valor èticc i que se’n
ns visibilitzii
com
m un instrum
ment de pro
ogrés i innovació. Tenim
m la volunttat de ser un
u motor de
e
creixxement a les
l
terres d
de Lleida i volem con
ntribuir a ffomentar un
na societatt
basa
ada en va
alors. És im
mprescindib
ble la reciiprocitat enn la relació
ó amb elss
ciuta
adans i les
s institucio
ons que en
ns governe
en. Per al complimen
nt d’aquestt
obje
ectiu priorita
ari, constitu
uirem un fòrum
fò
d’opin
nió i debatt en què institucions,
i
,
ciuta
adans, asso
ociacions d
de pacients i teixit industrial comp
mparteixin ells objectiuss
de l’IRBLleida per
p respond
dre a les ne
ecessitats i les expecttatives de la
a comunitatt
cien
ntífica, els pacients i la ciutadania.
L’ela
aboració d’’aquest pla és el resu
ultat de la reflexió
r
com
mpartida pe
er un amplii
nom
mbre de proffessionals d
del nostre in
nstitut, altre
es instituts dde la UdL i gestors de
e
la re
ecerca en els àmbitss català i estatal.
e
Tots
s han aporrtat la seva visió perr
dibu
uixar el cam
mí que ha d
de seguir l’IR
RBLleida ells propers aanys tenint en compte
e
el co
ontext socio
oeconòmic i científic ac
ctual.
Con
nfio que aqu
uest pla serrveixi perqu
uè cada persona de caada estame
ent implicatt
en l’’IRBLleida el
e senti com
m un full de ruta propi que
q hem dee recórrer amb
a
esforç i
il·lussió.

Elviira Fernán
ndez
Dire
ectora de l’IRBLleida
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1. RES
SUM EXECU
E
UTIU

Per a l’e
elaboració d’aquest Pla Estrattègic s’ha seguit unna metodo
ologia moltt
participattiva: s’han realitzat e
entrevistes personals
s amb ens reguladorrs i agentss
clau per escoltar
e
les
s seves op
pinions i recomanacio
ons:







Comisssió Ad Ho
oc d’Investiigadors Sè
èniors
Comisssió Ad Ho
oc d’Investiigadors Jo
oves
Comittè Científic
c Intern - C
CCI
Comittè Científic
c Extern - C
CCE
Directtius i/o inve
estigadors
Directtius de recerca catala
ans i estata
als

Amb el Comitè
C
Cie
entífic Interrn i amb l’’Equip Dire
ectiu, s’ha n realitzat tallers de
e
treball pe
er definir la missió, la visió i els valors de l’IRB
BLleida, marcar
m
elss
objectius i identifica
ar les líniess principals
s del Pla Estratègic 22017-2020.
Amb tot això,
a
s’han identificatt 7 eixos d’’actuació:








Investtigació
Intern
nacionalitza
ació i dese
envolupame
ent de neg
goci
Transsferència i innovació
i
Perso
ones
Societat
Infrae
estructures
Gestió
ó i organitz
zació

I dins d’a
aquests 7 eixos d’a ctuació, es plantege
en 9 objecctius estra
atègics, 16
6
d’operatiu
us i 39 ac
ccions que
e s’avaluarran mitjanç
çant indicaadors d’ac
ctivitat i de
e
resultats.
L’elabora
ació i el desenvolup
d
pament d’a
aquest Pla
a Estratèggic s’ha re
ealitzat de
e
manera alineada
a
amb les priincipals po
olítiques de
e recerca i sanitàries
s a escala
a
europea, de l’Estat Espanyol i de Catalu
unya.
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2. MIS
SSIÓ, VISIÓ
V
I VALORS DE
D L’IR
RBLLE
EIDA

2.1 Misssió
Generar coneixeme
ent d’excell·lència, ca
apaç d’impactar en laa salut i la qualitat de
e
vida de la
a població, i fer-ho a
amb una marcada
m
vo
ocació inte rnacional i d’inclusió
ó
del poten
ncial territorial.

2.2 Vissió
Ser un re
eferent com
mpetitiu a e
escala inte
ernacional en la receerca i la inn
novació en
n
salut, dem
mostrar va
alors ètics i impulsar la sostenib
bilitat, el treeball multid
disciplinarii
i la coope
eració interrna i extern
na.

2.3 Valors
A l’IRBLlleida creie
em que ells valors desenvolu
d
pen virtutss i que, desplegats
d
s
diàriamen
nt en el nostre amb
bient, bene
eficien el nostre enttorn i la societat en
n
general. El
E nostre saber
s
fer se
e centra en
n els valors
s següentss:
Respon
nsabilitat

Respecte

Riggor

Genero
ositat en la siinergia

Independè
ència de judici

Eqquitat en la distribució
d
dee recursos

Compro
omís social

Lideratge

Il∙llusió

Il·lu
ustració 1: Els valors
v
de l’IRBLleida

Es plante
egen quatrre principiss rectors que guien le
es estratèggies i les accions
a
de
e
l’IRBLleid
da:
 So
ostenibilitatt
 Ètica i compromís social
 Re
ecerca d’E
Excel·lènc
cia i innova
ació
 Mu
ultidisciplin
nari i multiin
nstituciona
al
Aquests quatre principis recttors ens permeten
p
crear
c
la paaraula SEREM, que
e
acompan
nyarà el desplegamen
nt d’aquest Pla Estra
atègic.
SEREM transmet
t
els
e principiis, els valo
ors i l’estra
atègia de ll’IRBLleida
a, i integra
a
els objecttius estratè
ègics i ope
eratius del pla.
6

2.4
4 Síntesi de
el Pla Estra
atègic
Vole
em que el Pla E
Estratègic sigu
ui una eina que
e orienti l’activitat diària de tot el personal IR
RBLleida, i per això volem fer--ho intuïtiu,
acce
essible i ubic. E
El següent gràfic mostra l’esssència del nosttre Pla Estratèg
gic.

Il·lustració 2: Sínttesi del Pla Estratègic de l’IRBLleida
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2.5 Ob
bjectius estratèg
e
gics i objjectius operatius
o
s
El Pla Esstratègic s’o
ordena en 7 eixos d’actuació:

Prioritza 9 objectiu
us estratèg
gics:

OE1.
Generar coneixemen
c
nt,
dirigit espe
ecialment als
a
reptes acttuals en salut
recollits en
n les polítiques
sanitàries.
OE4.
Establir la
a translació i
transferèn
ncia dels
resultats a la societatt.
OE7.
Augmenta
ar la interacció
amb la societat i fer-la
partícip de
e les activita
ats de
l’IRBLleida
a.

OE
E2.
Fom
mentar la singularitat
aprrofitant els avantatges
a
dell territori.

OE3.
Posicioonar-se
interna cionalment a les
àrees ssingulars i
d’excell·lència.

OE
E5.
Co nformar un centre
atra
actiu per a l’atracció i
rete
enció de tallent.
OE
E8.
Ofe
erir estructu
ures i
org
ganització adequades
a
perr al desenvo
olupament
de les activitatts del centre
e.

OE6.
Fomenntar la forma
ació com
a eix dee desenvolu
upament
professsional.
OE9.
Professsionalitzar la gestió
per asssegurar la
sosteniibilitat i
respon sabilitat soc
cial del
centre.
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I identifica
a 16 objectiius operati us per resp
pondre als objectius
o
esstratègics:

OO1

Alinear l’estra
atègia del n
nostre entorrn biosanitari amb les ppolítiques sanitàries
i de
d recerca i innovació de la Europ
pean Resea
arch Area, dde l’Estat es
spanyol,
de
el Departam
ment de Sal ut i de la Ud
dL.

OO2

Promoure l’e
excel·lència i el lideratg
ge.

OO3

Constituir pro
ogrames tra
ansversals en
e “medicin
na personaliitzada”, “estudis
clínics en alim
ments per a la salut” i “formació
“
i recerca en model porc
cí”.

OO4

In
nternacionallització, ide ntificant i po
otenciant grrups, línies i investigad
dors
d’’excel·lència
a amb lidera
ratge interna
acional o am
mb potenciaal per ser-ho.

OO5

In
ncrementar la producció
ó científica cooperativa
a, especialm
ment interna
acional.

OO6

Augmentar la
a presència
a en fòrums internacion
nals.

OO7

Potenciar la transferènc
t
cia dels resu
ultats de rec
cerca a la ppràctica clínica,
ap
plicant l’anà
àlisi de costt-eficàcia i mitjançant
m
contractes
c
dde serveis, patents,
p
ettc. en salut.

OO8

Donar suportt i potenciarr la creació de spin-offs
fs.

OO9

Posicionar-se
e com a cen
ntre de refe
erència en assajos
a
clín ics en alime
ents per
a la salut.

a de carrera
a que facilitii el desenvo
olupament pprofessiona
al.
OO10 Definir un pla
s recursos d
de formació i la utilitzac
ció d’eines aaudiovisuals.
OO11 Potenciar els
mpromís de la societat.
OO12 Captar l’atenció i el com
ntensificar i estructura
ar la comunicació in
nterna i exxterna (visualització
OO13 In
in
nternacional).
accés, la inccorporació i la renovació d’estrucctures tecno
ològiques
OO14 Promoure l’a
d’’acord amb la planifica
ació de les plataformes
p
de Catalunnya.
r
ecconòmics i financers
f
qu
ue garanteixxin la continuïtat i el
OO15 Aconseguir resultats
crreixement de
d la institucció.
es màximess cotes de qualitat
q
i res
sponsabilitaat social.
OO16 Aconseguir le

La conse
ecució dels
s objectiuss operatius
s es preve
eu mitjançaant el desp
plegamentt
de 39 accions.
a
La
L taula ssegüent mostra
m
la relació eentre els objectius
s
estratègiics, els objectius
o
operatius
s i les ac
ccions quue es prop
posen perr
complir-lo
os. A més
s, el pla ccompta am
mb indicadors d’activvitat i indicadors de
e
resultat.
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Accions de l’eix RECERCA:

INVESTIGACIÓ

OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

OE1. Generar
coneixement, dirigit
especialment als reptes
actuals en salut recollits
en les polítiques
sanitàries.

OBJECTIUS OPERATIUS

OO1. Alinear l’estratègia del nostre entorn
biosanitari amb les polítiques sanitàries i
de recerca i innovació de la European
Research Area, de l’Estat espanyol, del
Departament de Salut i de la UdL.

OO2. Promoure l’excel·lència i el
lideratge.

ACCIONS
A1. Consolidar les actuals línies de recerca, identificant i
potenciant els grups emergents, estimulant sinergies amb
els consolidats i impulsant l’enfocament a “Envelliment,
cronicitat i fragilitat” i “Alimentació per a la salut”.
A2. Definir un programa de recerca cooperatiu entre
l’IRBLleida i els actors del territori (UdL, Agrotecnio, Inspiris,
Parc Científic Agroalimentari), i en col·laboració amb
consorcis i xarxes europees, estatals i catalanes.
A3. Establir canvis organitzatius en àrees i línies de recerca
per estimular la col·laboració multidisciplinària i
multiinstitucional.
A4. Obtenir/mantenir acreditacions (ISCIII, CERCA),
reconeixements, premis i segells de qualitat.
A5. Construir una plataforma de suport de Big Data per
integrar bases de dades existents i futures.

OE2. Fomentar la
singularitat aprofitant els
avantatges del territori.

OO3. Constituir programes transversals
en “medicina personalitzada”, “estudis
clínics en aliments per a la salut” i
“formació i recerca en model porcí”.

A6. CREBA: desenvolupament de models porcins per a la
recerca.
A7. Estratègia de sinergies en recerca en alimentació per a
la salut.

10

A
Accions de l’eixx INTERNACIO
ONALITZACIÓ I DESENVOLU
UPAMENT DE NEGOCI:

INTERNACIONALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI

OB
BJECTIUS
ESTR
RATÈGICS

OB
BJECTIUS OPER
RATIUS

OO4. Intern
nacionalització, iidentificant i
potenciant g
grups, línies i invvestigadors
d’excel·lènccia amb lideratge
e internacional
o amb potencial per ser-ho.

AC
CCIONS
A8. Definir un
n programa deta
allat per a la inte
ernacionalització
ói
rendibilitat cie
entífica que ens faci atractius i visibles
v
per a la
indústria farm
macèutica, Tech Med i col·labora
acions nacionals
si
internacionals.
A9. Avaluar la productivitat dels
d
grups de rec
cerca amb
indicadors d’e
excel·lència.
A10. Establir la política d’ads
scripció d’investiigadors.

OE3. Posic
cionar-se
internacionalment en les
àrees sing
gulars i
d’excel·lèn
ncia.

A11. Reactivar i enfortir alian
nces estratègiqu
ues amb hospitals,
acadèmia i in
ndústria.

OO5. Increm
mentar la producció científica
cooperativa
a, especialment internacional.

A12. Liderar projectes i partic
cipar en xarxes amb projecció
internacional.
A13. Organitz
zar sessions info
ormatives per id
dentificar noves
oportunitats de
d finançament.
A14. Donar suport
s
als grups en la consecuciió de finançament
mitjançant la consolidació de
e l’oficina tècnica
a de projectes.
A15. Participar en lobbies intternacionals.

OO6. Augm
mentar la presèn
ncia en fòrums
internaciona
als.

A16. Organitz
zar un congrés internacional
i
en Envelliment,
cronicitat i fra
agilitat i/o alimen
ntació per a la sa
alut.
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A
Accions de l’eixx INNOVACIÓ I TRANSFERÈ
ÈNCIA:
OBJECTIU
US
ESTRATÈG
GICS

OBJECTIUS OPERATIUS

ACCIONS

TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ

A17. Crear una unitat de desenvolupamen
d
nt de negoci qu
ue
integri gestió del coneixem
ment, gestió de
e la innovació i
accions de trransferència.
OO7. Pottenciar la tran
nsferència dels
resultats de recerca a la p
pràctica clínica,
aplicant anàlisi de ccost-eficàcia i
mitjançant contractes de sserveis, patents,
etc. en salu
ut.
OE4. Estab
blir les bases
per augme
entar la
translació i la
transferència dels
resultats a la societat.

A18. Organitzar sessions fo
ormatives ad ho
oc sobre propieta
at
intel·lectual i creació d’emprreses.
A19. Generrar cultura inno
ovadora entre els
e professionals
assistencials
s.
A20. Definir el mapa d’oferta
a tecnològica priioritzada.

OO8. Dona
ar suport i potenciar la creació
de spin-offs
fs.

OO9. Possicionar-se com
m a centre de
referència en assajos clínics en aliments
per a la sallut.

A21. Promo
oure la partic
cipació de l’IR
RBLleida en le
es
acceleradore
es de projectes biosanitaris.
b
A22. Definir el marc d’actuac
ció sobre la prop
pietat intel·lectual
i creació d’em
mpreses.
A23. Poten
nciar la partticipació en assajos clínic
cs
(medicaments i alimentació), formant pa
art de xarxes i
plataformes.
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A
Accions de l’eixx PERSONES:
OB
BJECTIUS
ESTR
RATÈGICS

OB
BJECTIUS OPER
RATIUS

AC
CCIONS

A24. Diagno
osticar les necessitats en recurrsos humans pe
er
identificar pe
erfils científics i de gestió, i definir
d
un pla de
d
contractació alineat a la consecució
c
de finançament
f
qu
ue
segueixi les polítiques de co
ontractació de l’IRBLleida.
OO10. Definir un pla de ca
arrera que faciliti
el desenvolupament professsional.

PERSONES

OE5.
C
Conformar
un
centre a
atractiu per a
l’atracció i retenció de
d
talent.

A25. Detallarr i implementar el Pla de Carre
era Professional a
l’IRBLleida.
A26 Dissenyar un pla d’acció
d
proactiu
u per identific
car
candidats i in
ncentivar-los mitj
tjançant ajudes start-up
s
i espai de
d
laboratori.

OE6.
Fomentar
l
la
formació com a eix d
de
desenvolu
upament
professional.

OO11. Pote
enciar els recurssos de formació
ó
i la utilitzaciió d’eines audiovvisuals.

A27. Actualitzar el Pla de Fo
ormació de pers
sonal científic i de
d
gestió.

A28. Disseny
yar i promociona
ar programes Prre-Doc i Post-Do
oc
per atreure ta
alent.

13
PLA ESTRAT
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A
Accions de l’eixx SOCIETAT:
OB
BJECTIUS
ESTR
RATÈGICS

OB
BJECTIUS OPER
RATIUS

AC
CCIONS

SOCIETAT

A29. Dissenyar un Programa de Divulgació
ó de la Ciència de
d
l’IRBLleida.

OE7.
A
Augmentar
l
la
interacció
ó
amb
l
la
societat i fer-la partícip
de les activitats de
d
l’IRBLleida.

OO12. Cap
ptar l’atenció i el compromís de
la societat.

A30. Dissen
nyar i organitza
ar una Gal·la IRBLleida
I
per la
ciència implicant-hi els agen
nts socials.

A31. Constittuir un lobby soc
cial i empresaria
al amb presència
al Patronat.

OO13. In
ntensificar i estructurar la
comunicació
interna
i
externa
(visualització internacional)).

A32. Dissen
nyar un pla de comunicació i llançar la nov
va
imatge de marca de l’IRBLle
eida.
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A
Accions dels eixxos, INFRAESTRUCTURES i GESTIÓ I OR
RGANITZACIÓ
Ó:

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

INFRAESTRUCTUR
ES

OBJECTIUS ESTRATÈGIC
CS

OE8. Oferiir estructures i
organitzac
ció adequades
per al dese
envolupament
de les activitats del
centre.

OBJECTIUS OPER
RATIUS

AC
CCIONS
A33. Elaborar un mapa multiinstitucional de les
l
infraestructurres de Lleida.

OO14. Prom
moure l’accés, la
a incorporació i
la renovació
ó d’estructures te
ecnològiques
d’acord amb
b la planificació d
de plataformes
de Catalunyya.

A34. Elaborar un marc norma
atiu d’ús dels se
erveis
cientificotècnics.
A35. Crear co
onvocatòries ad hoc per cofinan
nçar projectes
estratègics.

OO15. Acon
nseguir resultatss econòmics i
financers qu
ue garanteixin co
ontinuïtat i el
creixement d
de la institució.
OE9. Profe
essionalitzar la
gestió per assegurar la
sostenibiliitat i la
responsab
bilitat social del
centre.

A36. Disseny
yar un pla de cap
ptació de finança
ament competitiu i
no competitiu
u.
A37. Disseny
yar un pla de me
ecenatge.
A38. Actualitz
zar els plans de qualitat integral i d’igualtat de
gènere.

OO16. Acon
nseguir les màximes cotes de
qualitat i ressponsabilitat soccial.

A39. Definir un
u programa de responsabilitat social
s
corporativ
va
dirigit a col·le
ectius en risc d’e
exclusió del territtori i a
associacions de pacients.
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3. ÀMBITS PRIORITARIS PER PROMOURE
L’EXCEL·LÈNCIA DEL PLA ESTRATÈGIC

El Pla Estratègic sorgeix tenint present la missió i la visió que finalment
reflecteixen un compromís per l’excel·lència en recerca, excel·lència en
recursos humans i excel·lència en gestió. Aquests tres àmbits concentren
l’essència del pla que es desplega en les accions que es mostren a
continuació.

3.1 Excel·lència en recerca
Es planteja abordar l’excel·lència en recerca enfortint les línies de recerca
existents a través de la col·laboració i reordenació interna de grups, l’abordatge
de noves àrees de coneixement i l’atracció de talent, mitjançant:







La re definició i ordenament de les àrees de recerca, potenciant la
integració dels grups emergents en grups consolidats (Pla d’Orientació i
Suport de Grups Emergents).
El desenvolupament d’activitats conjuntes entre investigadors i grups de
recerca de l’IRBLleida, Agrotecnio i Inspires, per potenciar les línies de
recerca amb major potencial en producció científica i lideratge
internacional.
El suport científic i tècnic per al desenvolupament de projectes de
recerca que integrin investigadors clínics (metges i infermeres) de la
xarxa assistencial amb l’objectiu d’accelerar l’aplicabilitat clínica.
El desenvolupament d’un programa detallat d’internacionalització per
fomentar la visibilitat de l’IRBLleida i la participació en projectes
internacionals.
L’avaluació contínua segons indicadors de qualitat de la recerca (vegeu
a sota).

L’àrea científica de l’IRBLleida quedarà estructurada en noves i agrupades
àrees de recerca en les quals col·laboraran diferents grups de recerca
procedents de les institucions participants.
El/els responsable/s científic/s d’aquestes àrees elaborarà/an un projecte
científic cooperatiu per als pròxims quatre anys en el qual es recullin els
objectius científics per a cada una i els recursos i els mitjans previstos per
aconseguir-los.
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posaran le
es bases per garan tir el func
cionament fluid dels processo
os de
Es p
supo
ort de l’oficcina mitjanç
çant:






Una un
nitat de desenvolup
d
pament de negoci, que dess d’una única
ú
perspecctiva podrà
à gestiona
ar els recu
ursos i les
s activitatss que gen
neren
ingresso
os (vegeu l’organigra
ama).
procediments i norm
Actualitzzació de processos,
p
mes comu nes d’aplic
cació
en el co
onjunt de l’institut qu
ue inclouen, entre altres, adsccripció a grups,
avaluacció de grup
ps, participa
ació en em
mpreses, no
ormes de qqualitat, ettc.
Mecanissmes i ein
nes comun
nes a tots els membres de l’IR
RBLleida. Entre
E
aquestss, cal desta
acar proce
essos comuns quant a formaciió, sisteme
es de
gestió únics
ú
i com
mpartits, l’e
existència de
d plataforrmes i infraaestructure
es de
recerca comunes i el desen
nvolupament d’activitats dirigidees a la difu
usió i
comuniccació de resultats d
de recerca i una major
m
vincculació am
mb la
societatt.
Actualitzzació del model de
e gestió, basat
b
en la
l filosofiaa de la millora
m
contínua
a de la qua
alitat.

3.1.1 Progra
ames tran
nsversals singulars
s per promoure l’e
excel·lènc
cia
L’esccenari de recerca i innovació a la bioreg
gió de Catalunya, esstatal i europeu
en e
el qual ess troba l’IRBLleida és molt competitiu
c
i amb u n elevat nivell
d’exccel·lència.
Per això, la nostra priorritat és de
esenvolupa
ar àrees de recerca singulars amb
encial d’acconseguir l’excel·lènccia. Aques
sts progra
ames ens permetran
n ser
pote
competitius i atractius
a
pe
er atreure ttalent i pote
encials parrtenariats eexterns.
posem tre
es program
mes que reuneixen
n les con
ndicions pper aconseguir
Prop
l’obje
ectiu plantejat:




ees d’imatg
ge vascula
ar, bioinformàtica i coomputació..
Expertisse a les àre
S’ajuste
en a les ten
ndències a
actuals en recerca i in
nnovació pper a la salut.
Aprofite
en les oporrtunitats terrritorials.

3.1.11.1 Programa per co
onstituir graans bases de dades (Big Data)) en l’àmb
bit de
l’aterom
matosi, malalties cròniiques i enve
elliment
Es trroba en de
esenvolupa
ament la b
base de da
ades AtherrOMA (OM
MA: Observ
vatori
Multtidisciplinarri d’Aterom
matosis), e
en la qual s’integren
n les següüents base
es de
dade
es i que esstà oberta a altres inccorporacions:
 AtheroC
CAT: pacie
ents amb risc cardio
ovascular elevat, pro
rocedents de 6
hospitalls de Catallunya i que
e abasta 6 especialita
ats.
 AtheroN
NEFRONA: pacients amb mala
altia renal crònica
c
dee 80 centre
es de
nefrolog
gia estatals, 3.000 pacients, i que ha
h compleert 4 anys
s de
seguime
ent.
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AtheroH
HIV: pacien
nts amb in
nfecció pe
er HIV de 3 hospitaals catalans i 1
hospitall de Madrid
d.
AtheroB
BUS: pacie
ents de l’Attenció Prim
mària de la
a província de Lleida amb
>1 facto
or de risc cardiovascu
c
ular.

Tote
es tenen en
e comú dades
d
d’im
matge vasc
cular parametritzadaa (ecografia no
invassiva), dade
es clínique
es, mostress en bioban
nc i consen
ntiment infformat.
Les unitats de
d suport internes són: Un
nitat de Bioestadíst
B
tica i Bio
ologia
Com
mputaciona
al i UDETMA (Unita
at de Diag
gnòstic i Tractamen
T
nt de Mala
alties
Atero
otrombòtiq
ques), així com el Servei de
d Metabo
olòmica i el Serve
ei de
Prote
eòmica, pe
er a la rece
erca de no
ous biomarrcadors de
el procés aateromatós. Les
unita
ats externe
es de bioin
nformàtica són: Inspiris i Eurec
cat. UDET
TMA s’integ
grarà
com a servei cientificotèc
c
cnic de l’IR
RBLleida.

ormació, reccerca i innovvació, utilitzzant el moddel porcí
3.1.11.2 Programa per a fo
L’IRB
BLleida se
e situa en un entorn
n de produ
ucció porc
cina dels m
més imporrtants
d’Eu
uropa.
Aque
esta activittat es desenvolupa al CREBA
A (vegeu la
a descripciió al capíto
ol 2).
Les seves instal·lacions d’avantgua
arda el fan
n idoni per a les següüents activiitats:





Formacció: s’adreç
ça foname
entalment a cirurgian
ns i a altrees especia
alitats
amb procedime
ents inte
ervencionis
stes. Aq
quest
proograma està
olupat i compta actua
alment amb una gran
n demandaa.
desenvo
Recerca
a: preparem un catàlleg de mod
dels porcin
ns idonis pper a l’estudi de
patologies, que puguin
p
atre
eure inves
stigadors externs.
e
Ell nostre in
nstitut
ue disposa
a del Centre Expeerimental Porcí
P
presenta la singularitat qu
(CEP), adjacent,
a
que
q perme
et l’observa
ació a llarg termini.
Innovacció: reuneix les cond
dicions pe
er desenvo
olupar devvices i gen
nerar
patents i convenis amb la indústria. Cal ressa
altar la impportància de
d la
innovacció en proc
cessos am
mb la posada a punt de nous m
models po
orcins
experim
mentals perr a l’estudi de diferen
nts patolog
gies. S’estàà treballan
nt, en
l’actualitat, en l’a
apnea de
el son, l’ic
ctus, la malaltia
m
reenal crònica i
l’aterom
matosi.

3.1.11.3 Alimen
ntació per a la salut
Disp
posem de noves
n
insttal·lacions idònies pe
er a aques
sta activitatt. Cal ente
endre
la diferència entre un as
ssaig de prrincipis farrmacològic
cs, a empraar puntualment
ont una malaltia,
m
i la utilitzacció dels aliments en
n l’àmbit dde l’alimen
ntació
enfro
funccional, la nutracèutiica, així com la recerca
r
en
n l’àmbit nutridinàm
mic i
nutriicinètic. El nostre cen
ntre comptta amb exp
pertesa i in
nstal·lacionns que aba
asten
des d’esquem
mes tipus living lab
b, útils pe
er a l’observació d els hàbits
s del
conssumidor, fins
f
a les
s de tecno
ologia bio
omèdica més
m
capdaavantera, amb
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b el Bioban
nc i els exxperts en clínica,
c
imp
prescindiblles per avaluar
interracció amb
les p
propietats funcionals
s d’un alim
ment o els efectes so
obre la saluut d’un estil de
vida determina
at.
L’entorn de recerca en tecnologia
t
dels alime
ents (Agrotecnio) i lees nombro
oses i
ents indústries agroalimentàriess del territo
ori ens ofe
ereixen opoortunitats per
p a
pote
la uttilització d’aquesta
d
plataforma
p
a especialitzada. En conjuncióó amb aqu
uests
darre
ers, oferim
m a la indústria agroalime
entària un
n ventall d’experte
esa i
expe
eriència en
n la valora
ació de prroductes i la creació
ó i sustenttació de noves
n
líniess de negoci. En aquest sentit, el conjuntt IRBLleida
a-Agrotecnnio pot oferrir un
prod
ducte clauss a la mà,, que com
mprèn des de la prod
ducció de l’aliment en
e el
secto
or primari i la seva selecció, attenent vecttors com la
a sostenibiilitat i tècniques
de b
biotecnolog
gia més capdavant
c
teres, fins a la sev
va avaluacció en mo
odels
precclínics mim
mètics de l’ésser hum
mà (mitjan
nçant el CREBA) i laa comprov
vació
final dels efecctes a travé
és d’estud
dis d’interve
enció en sistemàtica
s
a aprovada
a per
l’EFS
SA. Tot plegat,
p
amb l’experiè
ència i el suport de
e professioonals altament
qualificats, ofe
ereix una oportunitat d
de primera
a mà de va
aloració de la recerca
a.

3.2 Excel·lència en
n recurssos hum
mans
S’en
nforteix el compromís
c
s amb els rrecursos humans mittjançant:





La detecció i la me
entoritzaci ó d’investigadors em
mergents.
L’atraccció de tale
ent amb u
un Welcom
me Packag
ge que innclou retrib
bució
salarial competitiv
va i despatxxos.
La imp
plantació dels
d
proce
ediments recollits en
e el HRS
S4R per a la
contracttació i gesttió de la ca
arrera profe
essional de personall científic.
El disse
eny d’un pla
a de carre ra professional per homogeneï
h
ïtzar categories
professionals i crear
c
una
a cultura centrada en l’IRB Lleida com a
organitzzació centrral.

3.3 Desenvvolupam
ment de negoci
S’im
mpulsa la in
nteracció amb la indú
ústria i altre
es agents mitjançant:
m
:






La reordenació de l’activita
at científica
a i la conc
centració dde l’activita
at de
translacció a travé
és de la crreació d’un
na Unitat de Desenvvolupamen
nt de
Negoci, amb les
s funcions d’innovac
ció i trans
sferència de tecnologia;
d projecte
es estratèg
gics i capta
ació d’assa
ajos clínics .
impuls de
La posa
ada en valo
or de l’oferrta de serveis científic
cs i tecnolòògics.
L’impulss de pro
ojectes siingulars amb
a
la visualitzac
v
ció en l’à
àmbit
internaccional de les bases de dades i biobanc i l’oferta ttecnològica
a del
CREBA
A.
El comp
promís d’ac
conseguir el lideratge
e en assajos clínics pper a alime
ents.
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3.4 Excel·lència en
n gestió
ó
Es re
eforça la professiona
p
alització de
e la gestió mitjançantt:





El compromís co
onjunt per a la sosttenibilitat econòmicaa del centtre a
través de
d bones pràctique
es de ges
stió i mitja
ançant el compromíís de
millorar substanciialment la captació de recurso
os financeers compettitius,
especia
alment els internacion
i
nals.
L’amplia
ació d’un model
m
de g
gestió, bas
sat en la filosofia
f
dee la rendició de
resultatss als agen
nts d’interè
ès i a la societat en el
e seu conjjunt, que in
nspiri
totes less seves ac
ccions.
La pote
enciació de
el mecenattge i la creació d’un
n lobby terrritorial, so
ocial i
empresarial que doni
d
suportt a les activ
vitats de l’IRBLleida.

II·lustracció 3: Proposta del
d nou organig
grama amb la Un
nitat de Desenv
volupament de N
Negoci
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