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1. Introducció 
La proposta del nou pla de recerca (NPR) és elaborada pels propers 2 anys amb el 
desig que l’estructura fonamental (eixos i objectius) sigui més duradora en el temps. 
 
2. Antecedents i context 
En base a l’ideari de la Fundació Blanquerna, els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’ONU i els plans de recerca elaborats per algunes Universitats 
de la Xarxa Vives. 
 
3. Missió, visió i valors en recerca i innovació 

Missió: 
“Garantir una vida sana i promoure el benestar de les persones, 

prioritàriament en risc d’exclusió, des de la recerca global en salut amb la creació de 
nou coneixement i la seva transmissió.” 

 
Visió 
Consolidar el nostre àmbit de recerca a la Facultat de Ciències de la Salut 

Blanquerna-URL, el treball en xarxa i l’impacte en l’aposta docent de la Facultat 
 
Valors 
Inclusió. Interdisciplinarietat. Pluridimensionalitat de la persona. Equitat. 

Cooperació. Transparència. 
 
4. Visió estratègica. 

1. Creació d’un nou pla de recerca pels propers 2 anys. 
2. Creació i consolidació d’una nova estructura de recerca a la Facultat. 
3. Creació de grups de recerca, consolidació i acreditació dels existents. 
4. Establiment de  xarxes de cooperació. 
5. Implicació en el pla curricular. 

 
5. Eixos, objectius, línies d’acció i instruments. 
 

Eix 1. El valor i l’impacte social de la recerca 
Eix 2. Les persones dedicades a la recerca i la innovació 
Eix 3. L’organització de la recerca i la innovació 
Eix 4. Els recursos i les infraestructures 
Eix 5. La qualitat, l’avaluació i el reconeixement  
 
 
 

EIX 1. EL VALOR I L’IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA (ISR)  

Objectius: 
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1.1. Prioritzar un tipus de recerca basada en la missió i els valors establerts  

Línies d’acció: 

1.1.1 Fomentar la formació específica en la missió i valors.  

Instruments: 

1. Realitzar cursos o sessions de l’Oficina Suport Recerca 

(OSuRe) en desigualtats en salut, en inclusió, en medi ambient, 

en perspectiva de gènere, en equitat, en... 

 2. Dur a terme taller en Aprenentatge-Servei 

 3. Implementar formació específica en innovació 

4. … 

 1.1.2. Prioritzar projectes que contemplin aspectes de desigualtat en 

salut. 

Instruments:  

1. Ajudar especialment els projectes alineats amb la missió i els 

valors, prioritzant en l’obtenció de recursos: hores d’atenció, 

material, espais, finançament, intensificacions, viatges i 

congressos 

2. Afavorir la participació en projectes externs alineats amb la 

missió i els valors, facilitant contactes i creació de xarxa. 

3. Tenir cura de la presència de la perspectiva de gènere en els 

projectes proposats, a través d’accions de seguiment de 

projectes, i la proposta d’incorporació d’aquest criteri en el CER. 

4. ...  

1.1.3. Incorporar aquest tipus de recerca en els  programes formatius, 

especialment en els TFG i TFM  

Instruments:  

1. Presència de la recerca i innovació en el desenvolupament 

del pla curricular 
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 2. Realitzar activitats específiques en els Seminaris 

3. Alinear amb la missió i valors en els TFG i TFM proposats  

 4. Contemplar en el Doctorat la missió i valors de la recerca 

 5. ... 

Objectius: 

1.2. Valorar la generació de nou coneixement (intern) així com la seva 

transferibilitat (extern) pels futurs professionals que estem formant 

Línies d’acció: 

 1.2.1 Cooperació entre grups de recerca dins la Universitat (FCS-

URL) i afins a ella (ACM:Deusto, Comillas) 

Instruments:  

1. Fomentar el treball conjunt entre grups de recerca dins i fora 

la Universitat tenint projectes vius 

2.  Iniciar jornades i workshops amb institucions i centres 

externs a la FCSB. 

3. Relacionar grups dins la URL especialment CAFE, Pere 

Tarrés, Institut Borja Bioètica i Salut Mental Vidal i Barraquer 

iniciant un pla d’acció amb aquestes entitats. 

4. … 

 

 1.2.2.  Treballar en projectes amb ONG’s  

Instruments:  

1. Establir un pla d’acció amb les següents entitats, entre 

d’altres: Nutrició sense fronteres, Metges sense fronteres, 

Intermon, Arrels, Open arms… 

2. ... 

 1.2.3. Influir en les polítiques sanitàries realitzades en diferents àmbits  

Instruments:  
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1.Col·laborar ambCatSalut 

2.  ...amb Ajuntaments 

3. ...amb Acció ciutadana 

4. ...amb Comitè de Bioètica de Catalunya, Comitè d’Ètica de 

Serveis Socials de Catalunya 

5. … 

 1.2.4 Crear xarxa estatal i internacional en recerca 

Instruments:  

1. Fomentar la mobilitat del professorat 

 2. Promocionar que els recercadors ens afegim a xarxes 

internacionals  

3. Generar projectes vinculables a centres internacionals en 

recerca 

4. ... 

    

Objectius: 

 1.3. Contribuir de forma interdisciplinària a la salut i el benestar de les 

persones. 

Línies d’acció. 

1.3.1 Generar grups/línies de recerca interdisciplinaris  

Instruments: 

1. Crea grups interdisciplinaris 

   2. Generar línies de recerca interdisciplinàries 

3 …. 

 1.3.2. Generar projectes de recerca interdisciplinaris  

Instruments:  

1.Prioritzant la interdisciplinarietat en els projectes de recerca 

2. ... 
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 1.3.3. Contribuir a nous models de servei en l’àmbit de salut com a eina 

d’innovació 

Instruments:  

1. Participar interdisiciplinàriament en nous projectes 

d’innovació 

2. ... 

 

 Objectius/Línies d’acció/Instruments…. 

 

 
 
EIX 2. LES PERSONES DEDICADES A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ 
 

Objectius: 

 2.1. Augmentar el nombre d’investigadors 

Línies d’acció: 

2.1.1 Consolidar els grups de recerca existents  

Instruments: 

1. Donar suport a les publicacions 

2. Ajudar a la captació de recursos externs 

3. Incentivar en la participació en projectes internacionals 

4. ... 

 2.1.2. Augmentar el nombre de grups de recerca 

Instruments:  

1. Promocionar línies de recerca que puguin esdevenir nous 

grups 

2. ...   

 

Objectiu: 
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2.2 Vincular investigadors sèniors i juniors. 

Línies d’acció 

2.2.1 Codirigir TFM i tesis 

Instruments: 

1. Atraure investigadorssèniors de doctorat a través del nou 

programa de doctorat 

  2. Explorar la vinculació empresa-universitat a través de  

doctorats industrials 

          3. ... 

 2.2.2. Vinculació a projectes externs 

  Instruments:  

1. Oferir participar en projectes elaborats per investigadors 

sèniors 

2. ... 

 Objectius/Línies d’acció/Instruments…. 

 

 

EIX 3. L’ORGANITZACIÓ EN LA RECERCA I LA INNOVACIÓ 

 
Objectius: 

 3.1. Consolidar una nova estructura de recerca a la FCS Blanquerna-URL 

Línies d’acció: 

 3.1.1 Organitzar per grups (reconeguts o propis) i/o línies de recerca. 

Instruments:  

1. Continuar amb la consolidació del grup existent 

 2. Crear grups emergents propis 

 3. Crear líniees de recerca que puguin acabar sent grups propis 

i reconeguts. 
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 4. ... 

 3.1.2. Consolidar l’OSuRe i incorporar-hi una àrea d’innovació 

 Instruments:  

1. Incorporar la biblioteca a l’OSuRe 

 2. Augmentar la dedicació dels membres de l’OSuRE 

 3. Formar específicament en innovació i incorporar un perfil 

específic 

4. ... 

3.1.3. Crear secretaria específica recerca associada a l’OTRI 

Instruments: 

1. Incorporar un perfil de secretaria per recerca 

2. … 

 

3.1.4. Generar sinèrgies entre els elements de recerca que participen 

en la Facultat(vicedeganat - OSuRe- IP i responsables de línies de 

recerca - comissió doctorat - direcció de càtedres) 

Instruments: 

1. Crear la coordinació de recerca 

2. Implementar trobades de coordinació de la recerca 

3. ... 

  

Objectius: 

 3.2 Incentivar el treball en xarxa 

Línies d’acció: 

3.2.1 Establir convenis amb entitats que treballen en la mateixa línia de 

la missió i els valors (3r sector) 

Instruments: 
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1. Relacionar-nos amb aquestes entitats entre d’altres a nivell 

de recerca 

1. Nutrició sense fronteres 

2. Metges sense fronteres 

3. Intermon 

4. Arrels 

5. Open arms 

6. Adama 

7. ...  

 3.2.2. Fomentar la xarxa amb Blanquerna 

Instruments: 

1.Realitzar convenis amb recerca de Císter i Comunicació 

 3.2.3. Generar xarxa amb URL 

Instruments: 

1. Crear convenis de recerca amb Pere Tarrés, amb La Salle, 

amb l’IBB 

2. ... 

 3.2.4. Establir xarxa externa amb serveis de Salut 

   Instruments: 

1. Generar convenis de recerca  ambSalut comunitària amb AP 

2. Establir convenis de recerca amb Hospitals 

Objectius: 

 3.3 Estructurar la gestió en recerca 

Línies d’acció 

3.3.1 OSuRe 

Instruments: 

1. Consolidar estructura 

2. Donar a conèixer 
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3. ... 

 3.3.2. OTRI 

Instruments: 

1 Crear relació OSuRe-OTRI 

2. ... 

 3.3.3. Comitès d’ètica (CEIC, CER, Comissió, altres) 

Instruments: 

 1. Establir relació amb els diferents comitès 

2. Donar a conéixer... 

3.3.4. Crear Càtedres 

Instruments: 

1. Càtedra en Nutrició 

2. Activitat física terapèutica 

 

EIX 4. ELS RECURSOS I LES INFRAESTRUCTURES 
 

Objectius: 

 4.1 Gestionar espais, recursos i infraestructures 

Línies d’acció 

4.1.1 Optimitzar els espais físics i virtuals 

Instruments: 

1. Compartir espais externs propis amb CAFE 

2. Tenir un espai extern propi relacionat amb un centre sanitari 

3. Treure el màxim rendiment al laboratori i oficina de recerca, 

cuina i simulacions de la FCS  

4. Dilluns de recerca i d’OSuRe 

 4.1.2. Proporcionar recursos per la recerca 

Instruments: 
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1.Serveis (traduccions, serveis online de revistes, programari…) 

2. Equipaments: ordinadors, impressora, enregistradora veu, 

imatge,... 

3 Equips de mesura i de intervenció per a projectes de recerca 

 

Objectius: 

4.2. Finançament 

Línies d’acció 

4.2.1 Ajuts econòmics a la recerca 

Instruments: 

1. Concedir hores per publicació i per projecte de recerca 

finançat (es determinaran en funció de la dedicació FCS, de quartil, 

afiliació, de IP, etc.) 

2. Participació congressos: si es presenten resultats de recerca 

procedents d’estudis vinculats a la FCS (considerar pertinença agrup o 

línia de recerca FCS) 

3. Traduccions, revisió gramàtical, publicació open access 

 4.2.2.Overheads (determinar % segons OTRI-Tamarita) 

Instruments: 

1. Pactar alliberament de trams de docencia segons la grandària 

o la temporització i els ingressos del projecte  

2. Determinar tasques assumides per OTRI a càrrec de 

overheads 

  4.2.3. Cerca de convocatòries externes i internes (IP grups, OTRI) 

Instruments: 

1.Cerca de convocatòries competitives 

2. Cerca de finançament per transferència (Industria i Serveis)  

3. Gestió dels diners que es reben 
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 4.2.4 Intensificacions per la recerca 

Instruments:  

1. Mantenir les intensificacions establertes per la URL 

2. estudiar la possibilitat de finançar estades estranger FCS 

 4.2.5. Obtenir finançament equipaments per la recerca  

Instruments:  

1. Participar en convocatòries URL-ACM 

2. Participar en convocatòries externes per equipaments i espais 

3. Participar d’espais en recerques amb centres ACM 

Objectius: 

4.3 Equipaments científics 

Línies d’acció: 

 4.3.1 Adquisició  

Instruments: 

1. Programari per a càlcul i anàlisi 

2. Equipaments de mesura i intervenció 

 4.3.2. Manteniment 

Instruments: 

1. Destinar partides a manteniment i suport tecnològic dels equips 

 4.3.3. Eficiència  

Instruments: 

1. Analitzar l’ús per recerca i docència del laboratori, potenciar 

l’ocupació per projectes, TFM, Doctorats, TFG, etc.  

2. espais de simulació: utilitzar per a projectes de recerca si es 

considera necessari 
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EIX 5. LA QUALITAT, L’AVALUACIÓ I EL RECONEIXEMENT 

 

Objectius: 

5.1 Implementar la qualitat en la recerca  

Línies d’acció 

5.1.1  Elaboració codi de bones pràctiques en recerca 

Instruments:  

1.Elaborar-lo 

2. Donar-los a conèixer 

 5.1.2. Relacions amb els diferents comitès ètics  

Instruments: 

1. Associar-se amb CEIC, 

2. Aclarir  projectes que han de passar per CER-URL 

3.  ... 

 5.1.3. Incorporar al SGIQ la recerca 

Instruments: 

1. Desenvolupar els procediments específics de la recerca   

2. Participar en la Comissió de Qualitat 

3. ... 

Objectius: 

 5.2. Avaluar el desenvolupament del Programa de Recerca 

Línies d’acció 

5.2.1 Avaluació interna 

Instruments: 

1.Auditoria anual dels instruments/indicadors establerts 

anteriorment (capacitat investigadora recursos humans i 

financers, publicació científica, treball en xarxa, i ISR) 

 5.2.2.  Avaluació externa per agències  
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Instruments: 

1.  El grup emergent passi a preconsolidat/consolidat per 

l’AGAUR 

2. Els grups propis passin a emergents per l’AGAUR 

 

Objectius: 

 5.3 Reconeixement de la recerca en la FSCB- URL 

Línies d’acció 

5.3.1 Visualització interna 

Instruments: 

1. Rendició de comptes en elbutlletí, en les plenàries, 

2. Donar a conèixer l’OSuRe, laboratori,  

3. Realitzar conjuntament el nou pla de recerca. 

 5.3.2.Visualització externa 

Instruments: 

1. Crear una pestanya de recerca dins la web Fac gestionat per 

cada grup. 

2. Fomentar el donar-se d’alta al Reserchaid o altres. 

3. ... 

 5.3.3. Establiment del treball per objectius /incentius  

Instruments: 

1. Col.laborar amb persones que estan amb altres grups de 

recerca amb reconeixement d’algunes hores per publicació. 

2. Remuneració/dedicacions. Hores de recerca/descàrrega de 

docència (intensificació de la recerca) a canvi de projectes amb 

finançament que s’estan realitzant/publicacions. 

3. Projectes amb finançament inclòs pel recercador que 

“compra” hores de docència 
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4. Becar  i/o facilitar estades d’I de recerca URL o períodes més 

curts (setmana o mig mes)  

5. Incorporar ajudants de docència/recerca pels grups existents. 

 Objectius/Línies d’acció/Instruments…. 

 

 


