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El Parc 

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) és un dels grans 

nuclis de recerca biomèdica del sud d’Europa que va celebrar el seu 10è 

aniversari el 2016. El PRBB té una massa crítica de 1.500 persones de 50 

països diferents, una despesa en R + D acumulada d’uns 90 M€ per any i 

un equipament científic d’avantguarda. 

 

El Consorci PRBB gestiona i manté el patrimoni del parc i les seves 

instal·lacions; a més, gestiona l’estabulari com a servei científic. El consell 

rector del Consorci PRBB està integrat per la Generalitat de Catalunya, 

l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i està presidit pel 

conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. La 

direcció del Consorci PRBB està a càrrec d’un director general i una 

administradora general, Jordi Camí i Marga Sala, respectivament. 

 

Visió: El Consorci PRBB proporciona una infraestructura científica oberta 

per tal que les institucions del parc puguin realitzar investigacions 

biomèdiques de nivell mundial. 

 

 

 

www.prbb.org  

 

http://www.prbb.org/
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Destacats 

 

Desè aniversari del PRBB 

El 15 de maig del 2006 el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

(PRBB) va ser inaugurat amb la promesa de convertir-se en actor principal 

en la recerca biomèdica al sud d'Europa. Durant deu anys aquesta 

iniciativa de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) ha pogut proporcionar una infraestructura científica 

oberta que permet a les institucions del Parc dur a terme recerca biomèdica 

competitiva d’àmbit internacional. Les dades sobre l'activitat científica, com 

ara les 1.200 publicacions i les 300 conferències científiques a l’any o el 

finançament de la UE, són excepcionals i similars a les de moltes 

universitats i institucions de recerca a Europa. En aquest temps, el PRBB 

ha demostrat ser capaç de jugar a la “Lliga de Campions” biomèdica, 

competint i atraient talent prometedor de tot el món i representant un punt 

sòlid al mapa del món de la recerca biomèdica. 

Les entitats independents de recerca ubicades al PRBB formen una 

coalició interinstitucional i estan connectades a través d’espais comuns i 

oberts. Representen avui dia una massa crítica de 1.500 persones 

procedents de 50 països, serveis tècnics i científics d'avantguarda, una 

gran diversitat de perspectives de recerca, des de molècules fins a 

poblacions, i científics premiats internacionalment.  

Jordi Camí, director general, veu el PRBB en el futur “amb una reputació 

igual o millor que l’actual i amb el desig que s’adapti a les transformacions 

tecnològiques que vénen. El fracàs seria que tot seguís igual. Potser no hi 

haurà els mateixos centres, o la mateixa distribució, però continuarà essent 

un marc internacional per fer-hi recerca d’excel·lència.” 

Vídeo commemoratiu: #10PRBB en Youtube 

PDF: Publicació Especial #10PRBB 

https://youtu.be/pbDITf9tnt0
http://www.prbb.org/system/uploads/ellipse/file/100/Encarte_Especial_10anys__Ellipse_93_.pdf
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L’acte de celebració 

El dia 5 de maig de 2016 el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 

(PRBB) va celebrar el 10è Aniversari de la seva creació. En un emotiu acte 

amb la presència de nombroses personalitats de la política i la ciència,  Ian 

Mattaj, director del Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL en les 

seves sigles en anglès), va iniciar la celebració amb una conferència en la 

que va destacar la importància del PRBB, que ha sabut situar-se al 

capdavant de la recerca biomèdica europea, captant talent internacional i 

facilitant la suma de coneixements i la transversalitat de la recerca. “El nou 

Francis Crick Institute que s’inaugurarà enguany a Londres és la resposta 

britànica al PRBB”, va bromejar el científic escocès.  

Jordi Camí, director general del PRBB va realitzar una retrospectiva dels 

darrers 10 anys. De com una idea sorgida a finals dels anys 80 i concebuda 

des de l’IMIM, actual Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, 

ha pogut esdevenir en aquesta gran infraestructura, “el millor lloc per fer 

recerca biomèdica de l’estat i possiblement del sud d’Europa”. El PRBB 

compta avui amb set centres de recerca punters que reuneixen una 

quantitat de talent inusual que ha sabut captar recursos competitius molt 

per damunt de la mitjana.  

Arcadi Navarro, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de 

Catalunya, i investigador d’un d’aquests set centres, el Departament de 

Ciències de la Salut i de la Vida  de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-

UPF), va destacar el paper de Camí en la creació d’aquest gran projecte. 

Les intervencions de Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra 

i de Davide Malmusi, director de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, van 

cloure l’acte a l’auditori del PRBB davant 250 persones. 

Una bona part de les 1.500 persones que hi treballen en els centres que 

conformen el PRBB van ser els protagonistes de la festa d’aniversari que 

va tenir lloc a continuació a la plaça interior del PRBB. L’orquestra i la coral 

del parc van amenitzar una jornada emotiva per a tots els implicats, on no 

hi va faltar el pastís i el cava per celebrar aquests deu anys d’èxits. 

 

Flickr: Imatges de la celebració 

 

  

https://www.flickr.com/photos/prbb/albums/72157665748984114
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L’IRAB s'instal·la a la planta -1 

Durant 2016 el nou Institut de Radiofarmàcia Aplicada de Barcelona, 

l’IRAB, s’ha establert definitivament al PRBB. Aquest laboratori ha estat 

creat com una empresa per a la producció i l’abastiment de radiofàrmacs 

per PET (tomografia per emissió de positrons) utilitzant el ciclotró ja 

instal·lat a la planta -1 del parc. 

El nou centre constarà de tres laboratoris dedicats a la producció de 

radiotraçadors amb equipaments d’última tecnologia, un laboratori de 

qualitat, un laboratori de producció i una zona tècnica del ciclotró. Un equip 

de vuit persones és l’encarregat de posar en marxa els laboratoris per a la 

síntesi de radiofàrmacs PET. Aquests radiofàrmacs d’aplicació per al 

diagnòstic per la imatge molecular serveixen per a la detecció i el 

seguiment de l’evolució de processos oncològics o neurològics, però també 

són útils en assajos clínics per al desenvolupament de nous fàrmacs.  

L’IRAB tindrà la seva pròpia producció d’FDG, anàleg de la glucosa marcat 

amb F-18. L’FDG és àmpliament utilitzat en oncologia per visualitzar les 

cèl·lules cancerígenes, caracteritzades pel seu consum anormalment 

elevat de glucosa. “El nostre objectiu és aconseguir la primera autorització 

de comercialització cap a la tardor de l’any 2017", diu la directora de l’IRAB, 

Mireia Alabart. 
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Concessió de fons FEDER 

El Consorci PRBB va adjudicar en un concurs públic les obres per 

l’adequació i el condicionament d’espais d’investigació a l’edifici del PRBB 

per la nova “Outstation” de l’EMBL i l’ampliació del departament CEXS-

UPF. Aquesta “Operació PRBB-EMBL-UPF” està cofinançada pel Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del 

Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 

687.500 €. 

L'objectiu de l’operació PRBB-EMBL-UPF és la instal·lació de l’EMBL 

Outstation a l'edifici del PRBB i l’arranjament de nous espais per a grups 

de bioenginyeria del departament de CEXS de la UPF, arran de la distinció 

“María de Maeztu”. Cal afegir que la ubicació de l’EMBL Outstation al PRBB 

suposa també la creació addicional d’una unitat conjunta de serveis 

cientificotècnics en mesoscòpia entre l’EMBL i el CRG. Diverses visites de 

delegats de l’EMBL han permès definir, amb satisfacció, els requeriments 

d’espais necessaris tant per a la pròpia Outstation com per a la Unitat 

conjunta EMBL-CRG. El trasllat del CMRB cap a un centre de recerca 

acreditat com a Institut d’Investigació Sanitari per part del ISC III, allibera 

uns espais que faciliten aquests canvis. 

 

 

Enquesta del PRBB sobre mobilitat dels residents 

Per tal de millorar la situació de l’aparcament de bicicletes al Parc es va 

crear un grup de treball amb la participació d’alguns usuaris/usuàries. Una 

de les primeres tasques d’aquest grup va ser conèixer la realitat pel que fa 

a mobilitat i necessitats dels residents. 

L’enquesta de mobilitat realitzada va rebre 546 respostes. Les dades van 

ser de màxima utilitat per la planificació d’un nou pàrquing per bicicletes a 

l’entorn de l’edifici del PRBB.    

 

PDF: Resultats complets de l’enquesta 

  

http://portal.prbb.org/uploads/information/resultats-enquesta-bici.pdf
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Quant temps trigues en arribar a la feina? 

0-30 min 290 53% 

30-45 min 141 26% 

45 min – 1 h 89 16% 

Més 26 5% 

 

“Més de la meitat dels residents 

arriben a la feina en menys de mitja 

hora.” 

 

Quin mitjà fas servir habitualment per arribar al 

PRBB? 

Cotxe individual 42 8% 

Cotxe compartit 7 1% 

Moto 35 6% 

Transport públic 148 27% 

Bicicleta pròpia 158 29% 

Bicing 85 16% 

Caminant 48 9% 

Un altre 23 4% 
 

“Un 45% dels residents vénen al Parc 

en bicicleta (pròpia o Bicing).” 
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Visita de l’alcaldessa de Barcelona 

El dissabte 1 d'octubre de 2016, per novè any consecutiu, els barcelonins 

van poder visitar les instal·lacions del PRBB. En aquesta ocasió, 

l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va voler unir-se a aquesta ja tradicional 

festa ciutadana per viure en primera persona la recerca que es fa al Parc. 

En qualitat de vicepresidenta primera del Consell Rector del PRBB, Colau 

va visitar dos laboratoris: en el primer va poder observar peixos zebra 

fluorescents i aprendre sobre el desenvolupament embrionari sota el 

guiatge de Laura Taberner i Iván Belzunce, dels laboratoris de la UPF 

dirigits per Berta Alsina i Cristina Pujades, respectivament. A la segona 

parada de la ruta, la comitiva va ser atesa per Samuel Miravet, qui els va 

explicar com al laboratori de Luis Serrano al CRG utilitzen l’ordinador per 

dissenyar bactèries amb la funció desitjada, i a continuació Eva Yus els va 

mostrar els bacteris al microscopi. Colau també va tenir ocasió de 

presenciar els tallers familiars que es realitzaven al pati interior de l'edifici, 

on va aprofitar per saludar el públic assistent. 

L’alcaldessa va estar acompanyada de Gemma Tarafa, comissionada de 

Salut de l’Ajuntament, així com d’altres membres del Consell Rector i dels 

directors i gerents dels centres que alberga el PRBB. Al final de la visita, 

Colau va donar les gràcies a tots els investigadors per la tasca de recerca 

de primer nivell que es du a terme al Parc, de la qual es va mostrar 

"orgullosa".  
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Estalvi energètic  

El departament de Serveis Generals del Consorci PRBB ha aconseguit 

amb diverses actuacions un estalvi energètic significatiu a l’any 2016. El 

consum de gas es va reduir un 30%, l’electricitat un 3% i l’aigua un 5%. 

Entre les actuacions destaquen l’eliminació de l’aigua calenta sanitària, la 

substitució de les calderes de vapor de l’estabulari i la instal·lació 

d’il·luminació LED (300) a les recepcions, els vestíbuls dels ascensors i 

altres àrees de l’edifici. El consum d’aigua es va reduir per posar en marxa 

una nova instal·lació per re-utilitzar l’aigua de rebuig del sistema de filtració 

Milipore.  

 

 

Excel·lència científica als centres del Parc 

Al 2016 els científics dels centres del PRBB han tingut, un cop més, uns 

excel·lents resultats de recerca d'alt impacte. Dels més de 1.200 articles 

originals en revistes indexades, 11 es van publicar a la revista Nature, 4 a 

Science, 30 en altres revistes del grup Nature i 5 a Cell. Aquestes dades 

són molt similars a les de l'any anterior i certament excepcionals en un 

context internacional. 

També és destacable l'activitat d'intercanvi científic amb investigadors 

internacionals. L'any passat van tenir lloc 268 conferències científiques, 43 

d’elles amb convidats de centres d’Espanya i 139 de l'estranger, 

procedents de 25 països diferents. La resta van ser conferències internes. 

Els conferenciants venien principalment dels EUA (43), el Regne Unit (16), 

França (10) i Alemanya (10). 

És especialment encoratjadora la tendència positiva en el percentatge de 

conferenciants convidats que són dones. El 2016, el 33% del total de 

conferenciants van ser dones. Fa tot just dos anys aquest percentatge no 

arribava al 10%.  

 

 

Demografia  

El PRBB continua creixent, ara ja més enllà del mateix edifici. Tot i que el 

nombre de residents és semblant al d’altres anys (1.468), fins a 443 

persones més treballen a entitats estretament associades al PRBB. 

El parc ha estat pràcticament ple des del seu inici, de manera que algunes 

institucions han hagut de proveir-se de nous espais (IBE-CSIC) i d’altres 

no s’han pogut traslladar o desplegar en la seva plenitud dins de l’edifici 

(CNAG, FPM). Hi ha hagut centres que han evolucionat cap a estructures 

més grans (del CREAL a l’ISGlobal) i empreses que s’han ubicat en espais 

propis (Acellera, IRAB). Així doncs, entre els que resideixen a l’edifici i els 
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que hi estan vinculats, la gran família del PRBB suma ja quasi 2.000 

persones. 

La distribució demogràfica dels residents no ha variat gaire en els darrers 

anys: el PRBB continua sent jove (un 46% del personal té menys de 36 

anys, i un 33%, entre 36 i 45) i femení, amb un 57% de dones, percentatge 

que disminueix entre els investigadors sènior (36%). El nombre 

d’estrangers també ha oscil·lat poc: són 356 persones -un 24% del total o 

un 31% del personal investigador- provinents de 51 països, sobretot d’Itàlia 

(80), Alemanya (42), França (36) i l’Índia (18). 
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Dades i estadístiques 2016 

Publicacions científiques dels investigadors del parc  

  2016 2015* 

Total 1.208 1.228 

Nature 11 12 

Science 4 6 

The Lancet 0 1 

The New Engl J Med 0 1 

Cell 5 1 

Altres grup Nature 30 21 

Altres grup Lancet 2 7 

(*)  Existeixen fluctuacions durant l’any en el nombre total de publicacions que estan en 
premsa al tancament de la memòria. Per aquesta raó els números presentats no 
coincideixen amb la memòria del 2015. 

 

 

Conferències científiques 

 2016 
Canvi 
anual 

2015 

Total 268 -3% 277 

Conferències internes 86 (32%)  81 

Conferències externes*1 182 (68%)  196 

“PRBB CRG Conferences”*2 55 -14% 63 

(*1) Ubicacions dels centres de recerca més representats: Estats Units (43), Espanya (43), 
Regne Unit (16), França (14), Alemanya (10), Suïssa (8)  

(*2) Al 2016 19 dels conferenciants van ser dones (35%). Al 2015 només n’hi va 
haver 12 (19%) 
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La demografia dels residents 

 2016 
%  

del total 
2015 

Residents 1.468  1.512 

Investigadors sènior 230 16% 206 

Investigadors postdoc 333 22% 330 

Estudiants de doctorat 282 19% 291 

Tècnics de recerca 335 23% 357 

Personal d’administració, suport i 
serveis 

288 20% 328 

Personal científic estranger 264 31% 258 

Personal estranger 365 24% 369 

Homes 644 43% 663 

Dones 835 57% 849 

 

PDF: Demografia dels residents del PRBB 

 

 

Personal / Centres 

 2016 2015 

Total 1.468 1.512 

IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques) 

372 349 

UPF (CEXS + IBE) 413 296 

Centre de Regulació Genòmica (CRG) 447 522 

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 
(CMRB) 

50 35 

ISGlobal (Campus Mar) 136 118 

Consorci PRBB 34 36 

IRAB 10 0 

Acellera S.L. 6 2 

https://prbbinformederesultats2016.files.wordpress.com/2017/03/demografia-2016-vs-rf.pdf
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Personal / Centres associats  

 2016  

Total 443  

CRG-CNAG 74  

Fundació Pasqual Maragall 49  

IBE-CSIC 58  

ISGlobal (Campus Clínic) 262  

   

+ Edifici 1.468  

   

Total personal àmbit PRBB 1.911  

 

Divulgació, visites i relacions exteriors 

 2016 
Canvi 
anual 

2015 

Jornada de portes obertes    

Visitants >3.500  >3.500 

Valoració visitants “Molt bona” 88%  80% 

Voluntaris 290 +2% 283 

Divulgació    

Activitats per a estudiants 30  26 

Assistents 2.256 +16% 1.949 

Visitants 48h BCN Open House 489 -4% 510 

Visitants grups diversos ciutadans 269 -100% 556 

Relacions externes    

Delegacions 27  30 

Assistents 601 +20% >500 

Total assistents* 7.115 +1% 7.015 

*sense visites dels centres    

  

Storify: Jornada de Portes Obertes del PRBB 2016 

PDF: Informe de la Jornada de Portes Obertes 

PDF: Entrevista a un científic 

PDF: Xerrades científiques per a estudiants 

  

https://storify.com/the_prbb/open-day-2016-curt
http://portal.prbb.org/uploads/information/informe-prbb-open-day_2016.pdf
https://prbbinformederesultats2016.files.wordpress.com/2017/03/seleccic3b3-imatges-entrevista-a-un-cientc3adfic-2016.pdf
https://prbbinformederesultats2016.files.wordpress.com/2017/03/resum-xerrades_tot_2016.pdf
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Presència a Internet i a les xarxes socials 

 2016 
Canvi 
anual 

2015 

Xarxes socials    

Twitter @the_prbb 7.692 +35% 5.700 

Fans de Facebook 3.085 +27% 2.436 

Linkedin 5.151 +55% 3.321 

Visites al Blog Redcedar 10.834 +3% 10.556 

Web extern    

Visites 82.067 -1% 82.614 

Usuaris 47.479 +1% 47.169 

Portal PRBB Inside    

Visites 39.403 +6% 37.085 

Usuaris 13.672 -1% 13.782 

 

PDF: Impacte mediàtic del PRBB  

 

 

Dades de consum i manteniment 

 2016 Canvi anual 2015 

Electricitat 13.570.698 kWh -2,86% 13.969.971 kWh 

Gas natural 4.548.500 kWh -28,26% 6.340.442 kWh 

Aigua 30.713 m3 -4,7% 32.229 m3 

Nitrogen líquid 267.810 litres +5,74% 253.277 litres 

Nitrogen gas 91.171 litres +10,22% 82.719 litres 

Diòxid de carboni 28.308 kg +25,65% 22.530 kg 

Residus/deixalles 258.700 kg +4,05% 248.635 kg 

Hores de neteja 1.075 h/setmana 0% 1.075 h/setmana 

 

  

https://prbbinformederesultats2016.files.wordpress.com/2017/03/prbb-impacte-mediatic-2016_def.pdf
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Ocupació de l’auditori i sales 

 2016 Canvi anual 2015 

Auditori    

Dies ocupats 109 +17% 93 

Esdeveniments 87  78 

Públic participant 9.826 +26% 7.823 

Actes Externs 7%  13% 

Actes Interns 93%  87% 

Sales Marie Curie, Charles 
Darwin, Ramón y Cajal 

   

Hores d’ocupació 4.577 +15% 3.967 

    

 

PRBB Intervals: Formació professional continuada 

Nombre de cursos: 38 

Participants 2016 2015 

Sci/Med Estudiants pre-doctorals 159 (35%) 181 (43%) 

Sci/Med Postdocs 151 (33%) 105 (25%) 

Sci/Med Investigadors Senior 34 (8%) 25 (6%) 

Sci/Med Metges 6 (1%) 9 (2%) 

Tècnics 42 (9%) 32 (8%) 

Administració & serveis 17 (4%) 16 (4%) 

Management 26 (6%) 36 (9%) 

Altres 17 (4%) 19 (4%) 

TOTAL 452 (100%) 423 (100%) 

 

Nombre de cursos 

 

 

 

 

 

 

PDF: Annual Report PRBB Intervals 

  

Tema  Nombre 

Leadership and career development 13 

Oral and writing presentation skills 18 

Citizen science skills 2 

Good science, Honest science 5 

Total 38 

https://prbbinformederesultats2016.files.wordpress.com/2017/03/prbb-intervals-programme-report-2016.pdf
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Dades de l’estabulari 

 2016 

Exportacions i importacions d'animals 
arreu del món 

700 

Biòpsies de ratolí per a genotipats 25.000 

Anàlisi de sang realitzats 1.000 

Irradiacions gamma realitzades a 
cèl·lules i ratolins 

800 

Participants en cursos d'acreditació 
d'investigadors en l'ús d'animals 
d'experimentació 

35 

 

 

Contractació pública 

 2016 

Procediments nous de contractació  13 

Mitjana d’estalvi 19% 

 

 

Pressupost 

 2016 

Pressupost total  >13M€ 

Ingressos 
Lloguer 

Estabulari 
Serveis generals 

Altres 

 
57,5% 
11,3% 
9,2% 
22% 
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Cronograma d’activitats dels departaments del Consorci PRBB 

 

 

 

Gener a Febrer de 2016 

Jornada de cinc dies "Record keeping and data management 

campaign for PRBB scientists“ organitzat pel grup de treball “PRBB 

Good Scientific Practice Working Group”. 

Canvi del sistema wifi del PRBB (Huawei) 

Nou sistema que re-utilitza l’aigua de rebuig del sistema de 

producció d’aigua pura, Millipore. 

Millora climatització al Centre de Processament de Dades (CPD) 

 

Març a Abril de 2016 

#EllipseViatgera: Concurs a Instagram (Storify) 

Trasllat de la FPM al Campus de la UPF 

Nova distribució d’espais a la planta 4 per al Consorci PRBB  

Instal·lació 300 downlights de baix consum 

Implementació nova normativa Generalitat quant als procediments 

d’experimentació amb animals 

L’IRAB s'instal·la a la planta -1 

Segona edició BioJúnior amb el lliurament del XI Premi PRBB 

(Notícia i Flickr) 

Concessió de fons FEDER (EMBL, UPF) 

  

https://prbbgoodpractice.wordpress.com/gsp-working-group/record-keeping-and-data-management-campaign/
https://prbbgoodpractice.wordpress.com/gsp-working-group/record-keeping-and-data-management-campaign/
http://bit.ly/StorifyEllipseViatgera
http://www.prbb.org/arxiu/noticia/1392
https://www.flickr.com/photos/prbb/albums/72157667210174171
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Maig a Juny de 2016 

10è Aniversari del PRBB amb acte institucional (Iain Mattaj), 

concert de la coral i orquestra, i festa per a residents. 

Esdeveniment per als runners del PRBB: “10 anys 10 Km” (Flickr) 

Nova porta d’accés a la recepció principal des de la plaça interior 

Simulacre d’evacuació de l’edifici  

Primer “Family Day” dels empleats del Consorci PRBB i de les 

empreses contractades (Veolia, Clece, Trablisa) 

Wikimarató biomèdica del PRBB 

Realització de l’Estudi ergonòmic per a cuidadors i tècnics que 

treballen en un Estabulari 

Concert d'estiu de la Coral i l'Orquestra del PRBB (Youtube) 

 

 

Juliol a Setembre de 2016 

Enquesta del PRBB sobre mobilitat dels residents (web) 

Festa d'estiu del PRBB (Flickr) 

Millora d'instal·lació del sistema de comunicació de la climatització 

Nou protocol de prevenció pel trasllat de mostres biològiques 

Publicació d’un article de l’estabulari a la revista Veterinary 

Pathology 

Inventari d’actius del PRBB 

Migració i actualització de tots els servidors web 

Actualització del sistema de videovigilància 

Feines de millora en l'escomesa elèctrica del Parc 

Implementació el nou Pla de Comunicació de Crisi 

PRBB Intervals participa a la “Vitae Conference” de Manchester i 

presenta un pòster  

https://www.flickr.com/photos/prbb/albums/72157666263544853
https://prbbinformederesultats2016.files.wordpress.com/2017/03/seleccic3b3-imatges-cprbb-familyday_04_06_16.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkmdYIy094YaoMCEr7KxvZcmZ03CUdWui
https://prbbinformederesultats2016.wordpress.com/2017/03/27/enquesta-del-prbb-sobre-mobilitat-dels-residents/
https://www.flickr.com/photos/prbb/albums/72157670772677102
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Octubre a Novembre de 2016 

Jornada de Portes Obertes dels centres del PRBB i visita de 

l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau (Flickr) 

Millores als seminaris de la plaça interior (HDMI) 

Millores en les instal·lacions d’aquàtics de l’estabulari 

Nova contractació de la Cafeteria-Restaurant del PRBB 

Informes favorables d’auditoria del manteniment i de l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades 

Concessió d’un ajut SUMA 2 de CERCA per l’Aliança d’Estabularis 

PCB-PRBB 

Adjudicació de les obres per a l’EMBL-UPF 

Instal·lació d’una nova il·luminació a les terrasses de l’auditori 

Posada en marxa d’un programari de gestió CAE 

Article sobre benestar animal a ALN Magazine (Link) 

Participació a les Jornades SECAL: sessions científiques i pòsters 

Disseny del Manual de procediments d’experimentació amb 

granotes 

Aprovació del manual de formació del Consorci PRBB 

 

 

  

https://www.flickr.com/photos/prbb/albums/72157673522525680
https://www.alnmag.com/article/2016/11/no-one-likes-live-alone-social-housing-lab-animals
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Desembre de 2016  

Concert de nadal de la coral i orquestra del PRBB (Flickr i Youtube) 

Publicació de la Demografia 2016 del PRBB (PDF) 

 

 

 

 

 

 

Versió web:  http://informederesultats2016.prbb.org   

  http://performancereport2016.prbb.org (anglès) 

 

 

Contacte: 

 

PRBB 

Doctor Aiguader, 88 

08003 Barcelona 

Tel.: +34 93 316 0000 

Fax: +34 93 316 0019 

comunicacio@prbb.org   

www.prbb.org 

https://www.flickr.com/photos/prbb/albums/72157676637724530
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkmdYIy094YYzgTXuAXrJBEt3scshdMPP
https://prbbinformederesultats2016.wordpress.com/2017/03/27/demografia-de-la-familia-de-centres/
http://informederesultats2016.prbb.org/
http://performancereport2016.prbb.org/
mailto:comunicacio@prbb.org

