- NOTA DE PREMSA -

L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) rep l'acreditació
de “Centre d'Excel·lència Severo Ochoa”
ISGlobal és el primer centre dedicat a la salut pública global que rep aquest reconeixement
de l'Agència Estatal de Recerca

Barcelona, 07 d’octubre de 2019.- L'Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal), centre impulsat per ”la Caixa”, és un dels sis centres espanyols que ha rebut
l'acreditació Centre d'Excel·lència Severo Ochoa atorgada per l'Agència Estatal de
Recerca, organisme adscrit al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquest
distintiu reconeix l'excel·lència i les contribucions científiques dels centres de recerca a
nivell nacional i internacional, el seu impacte social i empresarial, i la seva capacitat per a
atreure talent. ISGlobal és l’únic centre espanyol dedicat a la salut pública global que rep el
distintiu de Centre d'Excel·lència Severo Ochoa.
“La promoció de ciència interdisciplinària facilitarà el desenvolupament de ciència i
innovació d'avantguarda” afirma Manolis Kogevinas, director científic del programa
Severo Ochoa a ISGlobal. “Tenim l'oportunitat de reforçar la nostra capacitat per a
desenvolupar grans estudis i intervencions informatives de població a escala global”.
L'acreditació Severo Ochoa reforçarà la competitivitat del centre i la recerca
interdisciplinària a través d’un enfocament 3 x 3 que reforçarà tres àrees estratègiques
del centre amb tres nous grups de recerca, aplicant mètodes i tecnologies de frontera.
Els tres nous grups se centraran en: 1) tecnologia mòbil de salut per al diagnòstic i avaluació
de risc; 2) ciència de dades i big data, i 3) avaluació d'impacte en la salut i ciència
d'implementació. Aquests nous grups treballaran de forma interdisciplinària amb tres
àrees de recerca principals en les quals ISGlobal és reconegut internacionalment: 1)
malària i altres malalties infeccioses, 2) salut matern-infantil, i 3) salut urbana, clima i
malalties no transmissibles.
Antoni Plasència, director general d’ISGlobal, ha agraït el reconeixement atorgat pel
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i ha destacat que “aquesta acreditació
confirma l'èxit de la nostra visió que en un món globalitzat els problemes de salut no
entenen de fronteres, i de l'enfocament pioner basat en la promoció de ciència
interdisciplinària que integra la recerca sobre malalties transmissibles relacionades amb la
pobresa i la recerca sobre malalties cròniques i les seves causes mediambientals i
climàtiques”.
Per la seva part, Josep Maria Antó, director científic d’ISGlobal ha afegit que “ens brinda
una oportunitat única per a continuar treballant en la millora de la comprensió dels
problemes de salut complexos i per a contribuir a les necessitats urgents de la
implementació de l'agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).”
El distintiu Centre d'Excel·lència Severo Ochoa té com a objectiu finançar i acreditar
els centres i unitats públiques de recerca que compten amb programes de recerca de

frontera i altament competitius, i que es troben entre els millors del món en les seves
respectives àrees científiques. La concessió d'aquesta ajuda, que tindrà una validesa de
quatre anys, implica un finançament de quatre milions d'euros, a més d'accés preferent a
instal·lacions científiques, flexibilitat en la contractació d'investigadors o capacitat
d'atracció de mecenatge.
A més d’ISGlobal, per primera vegada, el Centro Internacional de Métodos Numéricos en la
Ingeniería (CIMNE), el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals (CREAF), el
Donostia International Physics Center (DIPC), i l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis
de l'Aigua (IDAEA) han aconseguit també l'acreditació ‘Severo Ochoa’, mentre que torna a
acreditar-se l'Institut de Bioingenieria de Catalunya (IBEC).
L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és un centre públic-privat, fruit
d'una innovadora aliança entre "la Caixa" i institucions acadèmiques i governamentals,
entre les quals es troben la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya, i l’Ajuntament
de Barcelona, per a contribuir a l'esforç de la comunitat internacional amb l'objectiu
d'afrontar els reptes de la salut en un món globalitzat. El centre consolida un node
d'excel·lència basat en la recerca que té el seu origen en els àmbits hospitalari (Hospital
Clínic i Parc de Salut MAR) i acadèmic (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu
Fabra) i que en el camp de la salut global acumula més de 30 anys d'experiència.
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