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1. Presentació 

 

La memòria d’activitats de l’any 2017 conté la descripció de l’organització i funcionament de l’ICIQ 

durant el 2017 i els canvis d’aquest any respecte a l’any anterior; la descripció de les activitats 

científiques, de formació, de transferència i de divulgació més rellevants realitzades durant l’any; i la 

descripció dels resultats obtinguts en relació a les activitats de recerca i a l’obtenció de recursos. 

La memòria també descriu els objectius i els indicadors establerts en el contracte programa 2017-2020 

entre la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català d’Investigació Química [Contracte programa entre 

l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Empresa i Coneixement i 

la Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) per al període 2017-2020] i els resultats 

obtinguts en cadascun dels indicadors per a l’any 2017. 
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2. L’Institut – visió general 

 

L’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) és una fundació creada l’any 2000 pel Govern de la 

Generalitat de Catalunya. Pertany al sistema de centres de recerca de Catalunya (CERCA) i és membre 

fundador de The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). 

Des de la seva creació l’ICIQ està compromès en el desenvolupament de recerca d’excel·lència a la 

frontera del coneixement en l’àrea de la química (catàlisi, fotosíntesi artificial, activació de molècules 

petites, fotovoltaica molecular i muntatges molecular funcionals, tant des d’una perspectiva 

experimental com teòrica). L’Institut també té l’objectiu de formar la nova generació de químics a 

través d’una oferta de programes educatius i formatius d’alta qualitat per a estudiants de màster i per 

a investigadors pre-doctorals i post-doctorals. Finalment, l’ICIQ està també compromès amb la 

transferència de coneixement i tecnologia a la indústria química, farmacèutica i d’energia. 

La nostra missió és liderar des de la ciència molecular, estratègies transversals per a la resolució de 

problemes social i econòmicament rellevants, tals com els relacionats amb el canvi climàtic i el 

proveïment sostenible de primeres matèries i energia, contribuint a la implantació d’una economia 

basada en el coneixement i a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en la nostra àrea 

d’influència. 

Per a assolir aquests objectius, l’ICIQ defineix les següents estratègies: 

- Una selecció rigorosa dels investigadors principals (Group Leaders) d’acord amb criteris 

d’excel·lència. 

- La promoció de joves investigadors per a iniciar carreres de recerca independents. 

- Autonomia de recerca dels Group Leaders. 

- Instal·lacions d’última generació (edifici i equipament). 

- Serveis de suport a la recerca altament especialitzats: equipament científic / propietat 

industrial / transferència de tecnologia / gestió de projectes. 

- Una administració no burocràtica i eficient enfocada a donar suport a la recerca. 

- Mecanismes propis de reclutament i de desenvolupament de carrera professional per a Group 

Leaders, investigadors post-doctorals i investigadors pre-doctorals. 

- Promoció d’un entorn internacional i impulsió de col·laboracions científiques internacionals. 

- Una organització transparent1 i sòlida amb sistemes de gestió i governança amb 

responsabilitats i mecanismes de presa de decisió clarament definits. 

                                                           
1 Des de l’any 2015 es disposa del portal de la transparència ICIQ (http://goo.gl/hqJBxk), per a donar compliment 
a la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El portal recull, 

http://goo.gl/hqJBxk
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La recerca de l’ICIQ es centra en dues àrees principals: Catàlisi i Energies Renovables. 

Catàlisi, en el seu sentit més ampli, és el focus de recerca principal de l’Institut. Les activitats en aquesta 

àrea cobreixen tots els aspectes d’aquesta disciplina: catàlisi homogènia, heterogènia i 

enantioselectiva; organocatàlisi; fotocatàlisi; catàlisis supramolecular; el desenvolupament de nous 

lligands i catalitzadors i de processos catalítics innovadors; l’elucidació de mecanismes de reacció 

catalítics i el disseny i simulació de reactors catalítics. 

L’ICIQ veu la catàlisi com una eina clau per a la resolució de reptes social i científicament rellevants en 

les àrees de canvi climàtic, sostenibilitat, salut i energia. L’objectiu general d’aquesta àrea de recerca 

és descobrir processos catalítics nous i útils amb aplicacions en aquests dominis. L’ICIQ realitza un 

esforç per a portar aquests processos i productes a aplicacions industrials. 

Les energies renovables: La recerca en aquest camp té l’objectiu de contribuir al desenvolupament de 

les fonts d’energia renovables des del punt de vista de la química. La recerca es centre en la generació 

d’hidrogen a partir d’aigua per processos sostenibles, el desenvolupament de dispositius fotovoltaics 

més eficients i la conversió de CO2 a combustibles líquids i matèries primeres per a la indústria química. 

 

  

                                                           
d’una forma entenedora, la informació pel que respecte a: a-) Informació Institucional i organització; b-) 
Informació econòmica i pressupostària i c-) Contractació i convenis. També s’inclouen altres documents que es 
considera poden ser d’interès per als ciutadans, com per exemple aquesta memòria o la memòria científica. 
El portal de la transparència de l’ICIQ s’actualitza sempre que es produeix un canvi de documentació rellevant i, 

com a mínim, es realitza una revisió de la informació el 31 de gener i el 31 de juliol de cada any. El portal disposa 
d’una plantilla per a facilitar la sol·licitud d’informació. 
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3. Governança i organització 

3.1. Governança 

L’ICIQ es regeix pels següents òrgans: el Patronat, el Consell Científic Assessor (Scientific Advisory 

Board), el Consell Industrial Assessor (Business Advisory Board) i el Director. 

El Patronat és l’òrgan superior pel que fa a la representació i governança de la fundació ICIQ. Està 

presidit pel Conseller d’Economia i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya i té el rector de la 

Universitat Rovira i Virgili (URV) com a vice-president. Incorpora fins a un màxim de 14 membres, 

inclosos el Director General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, 5 membres en representació 

de la Generalitat de Catalunya, 2 representants de la URV i 4 membres del Consell Industrial Assessor. 

El Consell Científic Assessor (CCA) està compost per investigadors en l’àrea de la química de reconegut 

prestigi internacional, presidit pel professor del MIT Stephen L. Buchwald (Figura 1). El CCA es 

responsabilitza del reclutament i avaluació periòdica dels investigadors principals i assessora el 

Patronat i el Director en l’estratègia de recerca de l’ICIQ. Garanteix que la gestió científica de l’Institut 

compleixi estàndards internacionals. Durant el 2017 no s’han produït canvis en la composició del CCA. 

Figura 1: Membres del Consell Científic Assessor el 2017 

  

Chair 
Prof Stephen L. Buchwald 
Massachussets Institute of Technology (USA) 
 
Members 

 

Prof Thomas Carell  
Ludwig-Maximilians Universität München 
(Germany) 

Prof Erick M. Carreira 
ETH Zentrum, Zürich (Switzerland) 

Prof James Durrant 
Imperial College London (United Kingdom) 
Prof Alois Fürstner 
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung 
(Germany) 
Prof Jeffrey R. Long 
University of California Berkeley (USA) 
Prof Pedro J. Pérez 
Universidad de Huelva (Spain) 
Prof Julius Rebek, Jr 
The Scripps Research Institute (USA) 

Prof Christopher A. Hunter 
University of Cambridge (United Kingdom) 
Prof Jesús Jiménez-Barbero 
Centro de Investigación Cooperativa en 
Biociencias, CIC bioGUNE (Spain) 
Prof David MacMillan 
Princeton University (USA) 
Prof Andreas Pfaltz 
University of Basel (Switzerland) 
Prof Melanie Sanford 
University of Michigan (USA) 

Prof Walter Thiel 
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, 
(Germany) 

Prof George M. Whitesides 
Harvard University (USA) 
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El Consell Industrial Assessor assessora el Director en la transferència al món industrial de les 

tecnologies generades a l’ICIQ. Esta format per representants de quatre companyies químiques: 

Repsol, Covestro, BASF i Esteve. Durant el 2017, es va produir un canvi en el representant de Repsol: 

la Sra. María Dolores Blanco González, Investigadora Sènior en materials avançats, va substituir el Sr. 

Juan Miguel Moreno Rodríguez, Director de Tecnologia Química. Es mantenen els representants de les 

altres empreses: el Dr. Benjamin Messeguer, responsable d’investigació i desenvolupament de 

Polyurethane Systems Iberia en representació de Covestro; el Sr. Gustavo Alonso, Responsable de 

Relacions Institucionals BASF Espanya en representació de BASF i el Dr. Eduard Valentí Vall, Regulatory 

Affairs Director & Pharmaceutical Quality Head & NME CM&C Head en representació d’ Esteve. 

El Director, seguint els consells dels altres organismes de govern, defineix l’estratègia i línies 

científiques de l’ICIQ. Conjuntament amb el CCA es responsabilitza de la selecció i avaluació periòdica 

dels investigadors principals de l’ICIQ. També és el responsable de les relacions institucionals de 

l’Institut. 

 

3.2- Organització 

L’ICIQ compta amb una estructura de gestió simple i robusta liderada per un Comitè de Direcció. 

Aquest està compost pel Director (Prof. Miquel A. Pericàs), el Director Administratiu i Gerent (Dr. Lluís 

Solà), la responsable de l’Àrea de Suport a la Recerca (Dr. Gisela Colet), el vice-director d’afers 

acadèmics (Prof. Antonio M. Echavarren), el vice-director d’afers BIST (Prof. Pau Ballester), la 

responsable del Departament de Projectes (Dra. Lorena Tomàs) i la responsable de Comunicació i 

Imatge (Sra. Ariadna Goenaga) que actua com a secretària. El comitè de direcció coordina els diferents 

aspectes de la gestió de l’ICIQ que s’organitza d’acord amb els següents principis bàsics: 

- Assignació racional i eficient de recursos i alt grau d’autonomia dels grups de recerca. 

- Suport administratiu i logístic complet als grups de recerca. 

- Serveis de suport a la recerca amb funcionament independent però interconnectats per a 

assegurar una operativitat òptima. 

- Sistema analític de gestió pressupostària. 

- Política activa d’obtenció de recursos competitius. 

- Política activa de transferència de coneixement i tecnologia al sector industrial i d’obtenció de 

recursos fruit de col·laboracions amb el sector privat. 

- Política activa de comunicació científica tant a nivell intern com extern i voluntat explícita de 

divulgació dels resultats de la recerca a la societat. 
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Addicionalment, l’Institut compta, des de l’any 2015, amb el Comitè d’Afers Acadèmics, format pel 

Director i tres Group Leaders de l’ICIQ: els Professors A. M. Echavarren, P. Ballester i F. Maseras. La 

funció d’aquest comitè és la d’assistir al Director i al Consell Científic Assessor en els processos de 

selecció de personal investigador a tots els nivells. 

Durant l’any 2017 es va crear el Grup Intern d’Estratègic Científica (Internal Scientific Strategy Group), 

que assisteix al Director de l’ICIQ sobre qüestions específiques d’estratègia científica com ara: objectius 

de recerca específics i reptes científics, perfils dels nou Group Leaders de l’ICIQ i el posicionament de 

l’ICIQ respecte a l’estratègia de recerca de la UE. Aquest grup està integrat pels membres de la Comissió 

Acadèmica i els investigadors de l’ICIQ guardonats amb una ajuda de la ERC.  

L’Institut s’organitza segons l’organigrama de la figura 2 en tres grans Àrees: Recerca, Suport a la 

Recerca i Gestió, i la Unitat de Comunicació i Imatge dependent directament de Direcció. Cada Àrea 

està liderada per un responsable reportant al Director. El Director de l’ICIQ és també el responsable de 

l’Àrea de Recerca. 

Àrea de Recerca: Formada per 19 grups de recerca independents, cadascun dirigit per un Group Leader 

(veure apartat 3.3 pels detalls). Durant l’any 2017, no s’han produït noves incorporacions ni baixes 

d’investigadors principals (Group Leaders). 

Àrea de Gestió: Responsable de la gestió dels aspectes financers, de recursos humans i d’informàtica i 

telecomunicacions, i del funcionament i manteniment de l’edifici i les infraestructures de l’ICIQ. L’Àrea 

de Gestió és responsable també de les activitats de transferència de coneixement i tecnologia, de les 

Unitats de Desenvolupament Tecnològic i de les Unitats Mixtes ICIQ-Indústria. Conjuntament amb el 

Director de l’ICIQ és responsable del Departament de Projectes. 

Durant l’any 2017 es va enfortir el Departament de Recursos Humans en dos àmbits clau per a l’atracció 

i desenvolupament de talent a l’ICIQ: el reclutament d’investigadors i la 

formació i desenvolupament de carrera. Per una banda, és va incorporar 

a la Dra. Lorna Piazzi com a Talent Aquisition Officer. La Lorna es 

responsabilitzarà d’adaptar els processos i polítiques de reclutament de 

l’ICIQ d’acord amb el pla d’acció definit en el HRS4R i coordinarà i donarà 

suport en tots els processos de reclutament de l’Institut, tant de 

personal investigador com de personal d’estructura. També 

s’encarregarà dels procediments de benvinguda del nou personal a 

l’ICIQ. 
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Figura 2: organigrama ICIQ 2017 
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Per altra banda, es va incorporar a la Sra. Leticia Chico com a Learning 

and Development Officer. La Leticia tindrà, entre d’altres, la 

responsabilitat de definir i executar un pla de formació per a 

investigadors, sobretot dirigit a investigadors pre-doctorals i post-

doctorals, addicional al desenvolupament del seu projecte de recerca 

a l’ICIQ, amb un èmfasi especial en soft-skills. També donarà suport als 

investigadors en els seus plans de desenvolupament de carrera i 

definirà i executarà les necessitats formatives del personal 

d’estructura de l’Institut. 

Per altra banda, a mitjans d’any es va crear el Departament de Projectes que agrupa sota una mateixa 

responsabilitat totes les unitats de l’ICIQ implicades en la sol·licitud i 

justificació de projectes de recerca competitius: Enfortiment 

Institucional, Projectes de Recerca i Col·laboracions Internacionals i 

Gestió de Projectes de Recerca. El nou Departament reporta tant al 

Director com al Director Administratiu i està liderat per la Dra. Lorena 

Tomás. La finalitat de la nova organització és potenciar encara més la 

capacitat de l’ICIQ en l’obtenció de projectes competitius d’agències 

finançadores públiques i de donacions. El Departament té la missió de 

definir (conjuntament amb Direcció) i executar la política de captació de 

recursos competitius de l’ICIQ; responsabilitzar-se de les aplicacions a projectes competitius 

institucionals; donar suport als investigadors en la captació de recursos competitius; gestionar els 

projectes coordinats i responsabilitzar-se de la justificació financera, les auditories i la comunicació 

amb les agències finançadores. 

Àrea de Suport a la Recerca: Proporciona la instrumentació científica necessària per a portar a terme 

les activitats de recerca de l’Institut. També garanteix suport científic i tècnic en l’ús òptim de la 

instrumentació i les seves aplicacions. Durant l’any 2017 no hi ha hagut canvis en aquesta Àrea. 
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3.3. Àrea de Recerca 

L’Àrea de recerca de l’ICIQ està constituïda per 19 grups de recerca, cadascun liderat per un 

investigador/a principal. Els científics responsables de grup poden tenir caràcter permanent o ocupar 

una posició no consolidable del programa d'incorporació d'investigadors joves (Starting Career 

Programme). Tots ells gaudeixen de plena autonomia per a desenvolupar la seva activitat 

investigadora en temàtiques concretes dins de les àrees generals de recerca de l’Institut. A 

continuació, s'enumeren els grups de recerca de l'Institut amb una breu descripció del seu àmbit de 

recerca i algun assoliment rellevant durant el 2017. 

Ballester, Pau (orcid.org/0000-0001-8377-6610) 

Construcció i estudi d’arquitectures complexes basades en autoensamblatge molecular 

El Prof. Ballester treballa en intentar entendre i aplicar processos d’autoensamblatge molecular per a 

construir estructures interconnectades grans i funcionals, és a dir màquines moleculars. Una segona 

àrea d’interès és el disseny i aplicació dels contenidors moleculars. Aquests són arquitectures 

moleculars o supramoleculars amb una cavitat interna prou gran per a incloure o encapsular altres 

molècules. També col·labora amb grups especialitzats en la producció de dispositius de detecció 

proporcionant els receptors del grup per a la seva implementació als dispositius. El Prof. Ballester ha 

estat professor visitant a Scripps i Estrasbourg, ha rebut el premi de química orgànica RSC Janssen Cilag 

el 2012 i actualment actua com a coordinador científic de la NOAH H2020-MSCA-ITN-2017. 

Bo, Carles (orcid.org/0000-0001-9581-2922) 

Química computacional 

El grup del Prof. Bo aplica i desenvolupa mètodes computacionals per abordar problemes de reactivitat 

química tant en reaccions catalitzades per metalls con en reaccions organocatalítiques lliures de 

metalls, en sistemes supramoleculars i en química de polioxometalats. El grup utilitza els mètodes 

basats en la teoria de la densitat funcional (DFT) i les simulacions moleculars com a eines bàsiques per 

a elucidar mecanismes de reacció i les propietats en solució. El grup, participa activament en la 

promoció de la publicació en obert i en el desenvolupament de workflows avançats a través de la seva 

plataforma ioChem-BD.org. 

Echavarren, Antonio M. (orcid.org/0000-0001-6808-3007) 

Química organometàl·lica de metalls de transició i aplicacions en síntesi 

El grup del Prof. Echavarren se centra en la invenció de nous mètodes sintètics i en el desenvolupament 

de solucions originals basades en metodologia pròpia per a la síntesi total de productes naturals i no 

naturals. Les contribucions científiques més importants han estat en l'àmbit de la catàlisi homogènia 
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d'or, on han establert els fonaments mecanístics que han guiat el descobriment de noves 

transformacions i han introduït els catalitzadors d'or, que són, actualment, utilitzats de forma rutinària 

per la majoria de grups de recerca. També han demostrat la utilitat de nous mètodes sintètics en el 

context de la síntesi de molècules complexes, tant productes naturals biològicament rellevants com 

molècules d'interès en la ciència de materials. El Prof. Echavarren va rebre el Premi Arthur C. Cope 

Scholar Award l’any 2015 i el Kurt Alder Lectureship de la Universitat de Colònia el 2017. 

Galán-Mascarós, José Ramón (orcid.org/0000-0001-7983-9762) 

Materials de química de coordinació per aplicacions relacionades amb energia 

L'equip del Prof. Galán-Mascarós es dedica al desenvolupament de materials moleculars híbrids amb 

propietats a mida. Mitjançant un disseny i selecció adequats de building blocks, linkers orgànics i centres 

metàl·lics, s'enfronten a reptes molt diferents, des de materials intel·ligents per a dispositius tèrmics / òptics 

de baix cost, fins a electrocatalitzadors nanoestructurats destinats a participar en sistemes de combustibles 

solars. Recentment, el grup ha descrit uns òxids moleculars discrets (polioxometalats) de metalls abundants a 

la terra amb activitat sense precedents per a promoure el trencament d'aigua en condicions àcides (Nat. 

Chem. 2018, 10, 24), on només els metalls nobles havien estat candidats viables fins ara, fent inviable l'ús 

ampli d'hidrogen electrolític net i sostenible com a vector d'energia. 

García-Suero, Marcos (orcid.org/0000-0001-9796-7768) 

Noves regles de reactivitat química en síntesi química 

El principal objectiu del grup del Dr. Suero és generar catalíticament espècies de carboni reactives no 

explorades encara i estudiar el seu comportament envers enllaços de carboni-hidrogen. La seva 

estratègia consisteix en descobrir noves regles de reactivitat del carboni, no només pel disseny i 

descobriment de noves reaccions químiques si no també en el seu ús per a construir complexitat 

molecular. Recentment, han estat pioners en la generació catalítica de radicals diazometil com a 

equivalents directes d'espècies monovalents de carbí. Aquest descobriment, publicat a la revista 

Nature, va revelar clarament el comportament dual radical-carbè dels carbins, i va permetre el 

descobriment d'enfocaments de desconnexió diferents per a la construcció de centres quirals. 

Kleij, Arjan (orcid.org/0000-0002-7402-4764) 

Activació de molècules petites i conversió a la síntesi de productes de química fina i biopolímers 

El grup del Prof. Kleij es centra en la conversió de molècules petites com el CO2 en compostos 

heterocíclics d'utilitat en la síntesi de productes de química fina i farmacèutics. Més específicament, la 

conversió decarboxilativa d'aquests heterocicles i estructures relacionades s'utilitza per a descobrir 

noves transformacions estèreo i enantioselectives amb l'objectiu final de proporcionar sintons per a 

objectius sintètics més rellevants i complexos. A més, compostos de la biomassa com els terpens 

http://orcid.org/0000-0001-9796-7768
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s'utilitzen per a dissenyar diversos tipus de polièsters i policarbonats amb noves propietats d'interès 

potencial per a la indústria. En aquest sentit, el grup ha desenvolupat un procés per a preparar 

carbonats de poli-limonè tèrmicament resistents, com una alternativa potencial a policarbonats lliures 

de BPA. 

Llobet, Antoni (orcid.org/0000-0002-6176-5272) 

Inspirats per la natura: fotosíntesi artificial 

El grup del Prof. Llobet porta a terme recerca en el camp de la catàlisi redox utilitzant complexos 

metàl·lics de transició per a l'oxidació i reducció de substrats orgànics i inorgànics d'interès tecnològic. 

El seu objectiu general és comprendre els diversos factors que afecten l'eficiència i la selectivitat dels 

catalitzadors, amb especial atenció a l'estructura electrònica i a la disposició espacial del metalls de 

transició. El grup es centra específicament en l'oxidació catalítica d'aigua a dioxígen molecular, tenint 

en compte les implicacions d'aquesta reacció per a nous esquemes de conversió d'energia basats en 

la fotosíntesi artificial. L'objectiu final consisteix en la generació de combustibles nets i renovables amb 

alta densitat energètica. 

Lloret, Julio (orcid.org/0000-0001-9173-1105) 

Transformacions catalítiques promogudes per llum: fuels i productes de química fina solars 

El grup del Prof. Lloret-Fillol s’inspira en la natura per a abordar qüestions fonamentals amb un gran 

potencial tecnològic que romanen sense resoldre. En l'actualitat pretenen transferir conceptes de la 

fotosíntesi artificial a la síntesi orgànica, per dur a terme transformacions endergòniques utilitzant llum 

solar com a motor. Aquests estudis permetran el desenvolupament de metodologies noves i més 

ecològiques per a la transformació de molècules orgàniques (ERC-Consolidator Grant). En aquest 

sentit, han desenvolupat catalitzadors biomimètics basats en metalls abundants per a la reducció 

d'aigua i CO2, catalitzadors que també són altament actius en la reducció fotocatalítica de compostos 

orgànics així com en l’activació d’enllaços C-X. 

López, Núria (orcid.org/0000-0001-9150-5941) 

Catàlisi heterogènia teòrica 

El grup de la Prof. López es dedica a l'estudi de fenòmens catalítics per mitjans teòrics. Amb aquesta 

finalitat, utilitzen DFT juntament amb models microcinètics i altres equacions en continu. El grup té 

una gran experiència estudiant xarxes de reacció complexes que tenen lloc en metalls, òxids, àtoms 

individuals i qualsevol tipus de material que pugui servir de catalitzador. Recentment, han ampliat el 

seu camp de recerca per incloure electro i fotocatàlisi. 
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Martín, Rubén (orcid.org/0000-0002-2543-0221) 

Construint complexitat a través de la funcionalització catalítica de matèries primeres químiques 

La recerca del grup del Prof. Martín es centre en descobrir el potencial de la funcionalització catalítica 

de matèries primeres químiques per a la síntesi de compostos valuosos a partir de precursors simples 

i abundants. Recentment, han descrit una tecnologia catalítica capaç de fixar el diòxid de carboni en 

hidrocarburs saturats i insaturats per a preparar àcids grassos, building blocks clau en la fabricació de 

polímers, detergents, cosmètics o productes farmacèutics (Nature 2017, 545, 84). La investigació del 

grup ha rebut nombroses distincions, com ara els tres últims premis Eli Lilly per al millor doctorat a 

Espanya (2015-2017), així com els Premis OMCOS 2017, Liebig 2017, Bristol i Myers Squibb 2018 i 

Hirata 2018. 

Maseras, Feliu (orcid.org/0000-0001-8806-2019) 

Catàlisi homogènia computacional per a aplicacions pràctiques 

El Prof. Maseras aplica la química computacional a l'estudi de l'estructura i la reactivitat de complexos 

de metalls de transició, amb especial èmfasi en la catàlisi homogènia. Algunes de les reaccions en què 

han aconseguit resultats més rellevants són en l'acoblament creuat i l'activació d’enllaços C-H. En un 

futur proper, el grup preveu treballar en reaccions d'acoblament oxidatiu, acoblament reductiu, 

organocatàlisi i fotocatàlisi. També estan interessats en l'aplicació de models estadístics al tractament 

de quantitats massives de resultats computacionals. 

Melchiorre, Paolo (orcid.org/0000-0001-8722-4602) 

Descobriment i elucidació mecanística de nous processos organocatalítics fotoquímics 

La investigació del Prof. Melchiorre pretén connectar dos àmbits d'activació molecular, la fotoquímica 

i la organocatàlisi, per a proporcionar nous marcs de reactivitat química per al desenvolupament de 

transformacions asimètriques impulsades per llum. Recentment, han demostrat que el potencial 

sintètic dels intermedis organocatalítics no es limita a l'estat fonamental, sinó que es pot expandir 

explotant la seva activitat fotoquímica. En portar un intermedi organocatalític a un estat 

electrònicament excitat, l'excitació lumínica obre la porta a camins de reacció diferents a les vies 

organocatalítiques convencionals de l'estat fonamental. Els mètodes fotoquímics resultants 

proporcionen nous camins sintètics per a la síntesi de molècules quirals, que no es podien aconseguir 

amb les metodologies tradicionals. En un article recent de revisió, el grup descriu les motivacions 

científiques per combinar la fotocatàlisi i l'organocatàlisi (Nature 2018, 554, 41-49). 
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Muñiz, Kilian (orcid.org/0000-0002-8109-1762) 

Catàlisi innovadora per a la formació d’enllaços carboni - hidrogen 

El grup del Prof. Muñiz s'ocupa del descobriment de noves transformacions químiques que 

proporcionin accés directe a molècules que contenen nitrogen, les quals són clau en una varietat de 

compostos d'interès biològic i farmacèutic. Recentment, el grup ha dissenyat nous reactius 

monomèrics de iode hipervalent que incorporen enllaços de iode- nitrogen sense precedents. D’aquest 

projecte n’ha resultat una metodologia de diaminació enantioselectiva nova. A banda, el grup treballa 

en l’expansió del concepte de química d'oxidació d'halurs, que, recentment, ha resultat en una sèrie 

de reaccions d'aminació d'enllaços C-H no funcionalitzats catalitzades per halogenurs. Aquestes 

reaccions proporcionen accés a heterocicles alifàtics nitrogenats que no eren accessibles fins ara. 

Palomares, Emilio (orcid.org/0000-0002-5092-9227) 

Dispositius electrònics moleculars 

El grup del Prof. Palomares treballa en la síntesi i caracterització de molècules i materials amb 

propietats òptiques i elèctriques. Mitjançant aquests materials, el grup fabrica i caracteritza dispositius 

electrònics, incloent-hi cel·les solars, díodes emissors de llum i sensors. Addicionalment, totes les 

reaccions de transferència de càrrega interfacial es caracteritzen mitjançant l'ús d'espectroscòpia 

transitòria foto-induïda avançada, en condicions d'operació. Recentment, el grup ha descrit la 

preparació de cel·les solars orgàniques amb una eficiència superior al 10% i cel·les solars de perovskita 

amb una eficiència del 19%. Aquests valors d'eficiència es troben entre els millors publicats en la 

literatura científica i han estat possibles gràcies a l'estudi i minimització de les pèrdues de 

recombinació de càrregues. El grup aspira a comprendre la relació entre l'estructura molecular i la 

funció dels dispositius. 

Pérez-Temprano, Mónica H. (orcid.org/0000-0003-4815-7990) 

Estudis mecanístics pel desenvolupament de nous processos catalítics 

El grup de la Dr. Pérez-Temprano es dedica al desenvolupament de nous mètodes de catàlisi amb 

cobalt a través del coneixement detallat del procés catalític. Per a desenvolupar els seus projectes 

d'investigació, apliquen diferents enfocaments, des de la química orgànica sintètica fins als estudis 

mecanístics, incloent-hi la captura d'intermedis de reacció altament reactius. 

Pericàs, Miquel A. (orcid.org/0000-0003-0195-8846) 

Sistemes catalítics immobilitzats per a processos asimètrics de flux continuo 

El grup del Prof. Pericàs participa en un ampli programa de recerca destinat a desenvolupar un conjunt 

complet de catalitzadors immobilitzats en polímeres i en nanopartícules magnètiques amb 

característiques optimes pel que respecte a activitat catalítica, estereoselectivitat i cicle de vida. 

L'objectiu final d'aquesta investigació és el desenvolupament de versions en flux continuo dels 

http://orcid.org/0000-0002-5092-9227
http://orcid.org/0000-0003-4815-7990
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processos de síntesi orgànica catalítica i enantioselectiva més rellevants, contribuint d'aquesta manera 

a una pràctica més sostenible de la síntesi química. Pel seu treball pioner, el grup és reconegut com un 

dels líders en el camp. Els seus objectius actuals impliquen el desenvolupament de solucions comercials 

per a l'aplicació de metodologies catalítiques de flux continuo a la producció. 

Shafir, Alexandr (orcid.org/0000-0002-8127-2299) 

Mètodes d’acoblament directe amb halògens per a la construcció d’enllaços C-X i C-C 

El Dr. Shafir investiga el desenvolupament d'acoblaments C-H dirigits per halògens, tals com una nova 

reacció de -arilació emprant dicarboxilats d'ariliodes senzills. Aquest acoblament, sense l’ús de 

metalls, es realitza mitjançant una reordenació de iodoni-Claisen inusual i condueix a un enllaç C-C a 

la posició orto dels iodoarens. També han descrit una reacció de formació de 1,5-imidazoles dirigida 

per halògens, per a la qual es va desenvolupar una nova família de reactius de iode. Com a part dels 

estudis mecanístics del grup, han aportat les primeres evidències experimentals per a fenòmens 

d'activació importants que tenen lloc habitualment en reactius de iode (III). Aquest resultat va ser 

reconegut amb un premi Thieme Journal 2017 al Dr. Shafir. 

Urakawa, Atsushi (orcid.org/0000-0001-7778-4008) 

Catàlisi heterogènia i espectroscòpia In Situ/Operando 

El grup del Prof. Urakawa investiga processos catalítics heterogenis tals com la conversió de diòxid de 

carboni, els catalitzadors d'automoció i el splitting d'aigua per a la producció d'hidrogen, els quals 

tenen un paper fonamental en el desenvolupament sostenible minimitzant els impactes ambientals i 

l’energia utilitzada. El grup ha desenvolupat el procés més eficient de conversió de diòxid de carboni a 

metanol conegut fins ara. El grup fa un ús extensiu d'eines espectroscòpiques in situ i operando (en 

condicions de treball) tant al laboratori com en sincrotrons. D’aquesta forma, desenvolupa 

catalitzadors i processos catalítics eficients, de forma racional i ràpida, basant-se en coneixements 

holístics dels llocs i espècies actives i dels gradients químics dins dels reactors catalítics a través de 

monitoratge directe. 

Vidal, Anton (orcid.org/0000-0001-7926-1876) 

Disseny d’eines eficients per a catàlisi asimètrica 

El Prof. Vidal treballa en el disseny de catalitzadors asimètrics eficients i en l'estudi del seu ús per a 

preparar compostos bioactius i valoritzar matèries primeres químiques. Els aspectes crucials d'aquest 

treball inclouen el disseny modular dels catalitzadors utilitzant mètodes de preparació versàtils 

(transformacions orgàniques i inorgàniques o processos supramoleculars) i l'estudi computacional dels 

cicles catalítics. En resposta a l'aspiració de l'ICIQ de fomentar projectes en col·laboració amb la 

indústria, el Prof. Vidal també ha dirigit els seus esforços en el camp de la catàlisi per a objectius 

industrials.  
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3.4. The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) 

El BIST va desenvolupar el 2017 diverses activitats relacionades amb les tres grans línies d’acció de la 

seva missió:  

• el desenvolupament de recerca combinada de les diverses disciplines dels seus centres i la 

compartició d’infraestructures científiques; 

• l’avanç en una estratègia comuna de transferència de coneixement i tecnologia;  

• i el desplegament d’una oferta conjunta i multidisciplinària de postgrau internacional 

d’excel·lència. 

Més concretament, el 2017, el BIST va llençar la primera 

edició del Màster en Recerca Multidisciplinària en 

Ciències Experimentals. El màster té un contingut 

important de formació a través de la realització d’un 

projecte de recerca en un dels 7 centres de recerca del 

BIST, complementat amb una formació en habilitats 

professionals transversals (seminaris i tècniques en ciència 

interdisciplinària, estadística i anàlisi de dades, 

responsabilitat en la recerca i comunicació científica). L’ICIQ va acollir 3 estudiants del màster durant 

el 2017. 

El 2017 també es va llençar la primera convocatòria de projectes IGNITE, amb l’objectiu de promoure 

la col·laboració científica entre investigadors de la comunitat BIST, facilitant l’intercanvi de 

coneixement entre diferents àrees de recerca i explorant noves aproximacions per a reptes científics 

complexos. L’ICIQ va participar en 4 projectes (Fase I) en col·laboració amb el IRB, IFAE, ICFO i ICN2. El 

projecte amb l’ICN2 ha estat seleccionat per al desenvolupament de la segona fase. 

El BIST continua executant el programa de formació en talent iniciat en el 2016, dirigit a investigadors 

dels set centres BIST, amb l’objectiu de formar els investigadors en habilitats complementàries a la 

recerca i enfortir el seu desenvolupament de carrera investigadora. El 2017, es van realitzar els quatre 

cursos següents: 

From Science to Business (impartit per ESADE) – programa de formació dirigit a investigadors centrat 

en mostrar com funciona el sector industrial i com les empreses creen valor; i a fomentar 

l’emprenedoria científica com una alternativa de desenvolupament professional per a un científic. 

Leadership in Action (impartit per CRAC VITAE) – programa de formació dirigit a investigadors post-

doctorals centrat en la millora de les seves competències de lideratge i gestió d’equips. 
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Gradschool (impartit per CRAC VITAE) – programa de formació dirigit a investigadors pre-doctorals 

dissenyat per a desenvolupar competències transferibles: comunicació, treball en equip, creativitat, 

innovació, resolució de conflictes i gestió de projectes. 

Leadership and management skills for Junior PI (impartit per HFP Consulting) – programa de formació 

dirigit a Group Leaders juniors, que desenvolupa les competències de lideratge, gestió d’equips i 

recursos, i de resolució de conflictes entre d’altres. 
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4. Pla Estratègic 2017-2021 

Durant l’any 2017, es va definir el Pla Estratègic de l’ICIQ pel període 2017-2021, document que ha 

d’esdevenir la guia que marqui el funcionament de l’Institut en els propers anys. 

Per a complir la missió durant el període 2017-2021, el Pla preveu centrar els esforços en els següents 

reptes estratègics: 

• Potenciar el nivell d'excel·lència científica que ha posicionat l'ICIQ com una institució de recerca de 

primer nivell. 

• Transformar l'ICIQ en una plataforma de talent, en la qual els investigadors joves es trobin en el 

centre de l'acció de l'Institut, assegurant una educació i formació en recerca de gran nivell i recolzant 

investigadors amb talent en totes les etapes de la seva carrera professional. 

• Completar i consolidar un model d'innovació i de transferència de tecnologia que permeti augmentar 

les capacitats de l'ICIQ pel que fa a l'explotació dels seus resultats de recerca i la seva transferència 

a la indústria i la societat. 

En establir l'estratègia per assolir aquests reptes, ens comprometem a adoptar principis de recerca i 

innovació responsables en tota la nostra acció. 

D’acord amb els reptes estratègics descrits, el Pla s’estructura en les següents quatre prioritats 

estratègiques: Recerca, Talent, Innovació i Institucional. Per a cadascuna de les prioritats s’han definit 

els següents objectius. 

Recerca - Potenciar l'excel·lència científica que ha posicionat l'ICIQ com una institució de recerca de 

primer nivell internacional. 

• Fomentar una cultura col·laborativa i cohesionada en què els reptes socials, com la sostenibilitat o 

l'energia, es considerin objectius corporatius que guiïn l'estratègia de recerca de l'ICIQ. 

• Definir i desenvolupar un nou programa de recerca en l'àmbit de la biologia química (Chemical 

Biology) generant, al mateix temps, aliances estratègiques amb altres centres de recerca en el 

context del BIST. 

• Oferir un entorn de treball atractiu per a fomentar grups de recerca amb un alt potencial de lideratge 

científic internacional. 

Talent – Maximitzar el potencial dels investigadors de l’ICIQ. 

• Millorar els sistemes d'atracció de talent i les polítiques de selecció d’investigadors. 

• Posicionar l'ICIQ com una marca de prestigi per a atreure i desenvolupar talent. 

• Oferir una cartera d'activitats de formació que acompanyin la carrera científica per facilitar 

l'ocupabilitat dels nostres investigadors. 
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• Desenvolupar una estratègia de talent més enllà de l'Institut mateix. 

Innovació - Implicació creixent en l'economia de l'energia i la sostenibilitat. 

• Adaptar l'organització de l'ICIQ per a fomentar el desenvolupament de negoci i millorar la 

coordinació entre les unitats comercials de l'ICIQ per a abordar les oportunitats de negoci. 

• Millorar els processos de transferència de tecnologia, especialment els relacionats amb la concessió 

de llicències i la creació de spin-offs. 

• Creació d'espais de col·laboració proactius amb els grups d'interès (ICIQ Innovation Community). 

Institucional - Realització d'una investigació responsable i inclusiva. 

• Alinear l'activitat de l'ICIQ amb els principis de Recerca i Innovació Responsables (RRI). 

•  Assegurar recursos financers i humans per a mantenir les activitats de l'ICIQ. 

Globalment, s’han definit més de 40 accions a portar a terme per a assolir els objectius estratègics 

suara esmentats. 
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5. Recursos humans 

Durant l’any 2017 un total de 498 persones han estat treballant a l’ICIQ (Taula 1).2 Aquestes, 

representen 344 persones comptabilitzades a jornada completa (EJC) i suposen un increment molt 

petit del 1,2% respecte a les persones treballant a l’ICIQ l’any 2016 (340 EJC pel 2016). Les variacions 

més importants, tot i que poc significatives, s’han produït en les categories d’investigadors post-

doctorals, investigadors pre-doctorals i estudiants de grau i màster. 

Taula 1: Distribució del personal ICIQ del 2017 per categories laborals, gènere i origen 

Categoria 
Total Dones 

Origen 
internacional 

Número1 EJC Número1 EJC Número1 EJC 

Grup Líders Sènior 15 15,0 1 1,0 3 3,0 

Grup Líders Starting Career 
Programme 

4 4,0 1 1,0 1 1,0 

Investigadors post-doctorals 
Àrea de Recerca 

138 88,6 40 25,6 85 52,3 

Investigadors de projecte 
viver d'empreses 

31 25,7 16 12,7 13 9,0 

Investigadors pre-doctorals 160 100,3 60 38,8 86 48,9 

Estudiants de grau/màster 39 13,5 10 2,7 12 3,3 

Tècnics de laboratori 
Grups de Recerca 

11 9,2 5 5,0 1 1,0 

Tècnics Àrea de Suport a la Recerca 36 27,5 19 14,6 5 2,6 

Total personal investigació 4352 284,3 1532 101,9 2062 121,1 

Gestió i administració 64 59,8 40 37,1 4 3,9 

Total Personal ICIQ 498 343,7 192 138,6 210 125,0 

1.) Les persones que durant el 2017 han tingut més d’una categoria professional, apareixen 
comptabilitzades en ambdues. 2.) En el total, les persones que han estat en dues categories 
professionals, només han estat comptabilitzades una vegada 

La diferència entre número de persones i EJCs és important en l’Àrea de Recerca, sobretot pel que 

respecte a investigadors post-doctorals, investigadors pre-doctorals i estudiants de grau i màster. Tant 

pels investigadors pre-doctorals com pels post-doctorals, aquesta diferència s’explica pel fet que es 

troben en les etapes inicials de desenvolupament de la seva carrera investigadora, etapes que 

                                                           
2 S’han considerat totes les persones que han treballat a l’ICIQ durant el 2017, tant aquelles que tenen relació 
laboral amb l’Institut com aquelles persones que tenen relació laboral amb una altre institució i que s’han 
desplaçat a l’Institut per a una estada relacionada amb un projecte (aquest segon grup correspon a investigadors 
que s’incorporen a l’ICIQ en estades d’investigació de durada molt variable superior a 10 dies). 
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impliquen una gran mobilitat. Pels estudiants de grau i màster la diferència s’explica pel fet que les 

seves estades a l’ICIQ són per períodes curts ja que les compatibilitzen amb els estudis. 

Globalment, l’ICIQ presentava el 2017 un bon balanç de gènere, que es manté des de fa uns anys en 

un 40 % de dones i un 60 % d’homes. El balanç es manté raonablement equilibrat tant en el personal 

d’administració i gestió (62 % dones / 38 % homes) com en la part de recerca (36 % dones – 64 % 

homes). En l’àrea de recerca, el balanç de gènere es va desequilibrant a mesura que s’avança en els 

diferents nivells de la carrera científica: a nivell pre-doctoral, hi havia un 39 % d’investigadores, a nivell 

post-doctoral un 29 % d’investigadores i a nivell d’investigadors principals, el percentatge 

d’investigadores baixava fins el 10 %. 

Pel que respecte a l’origen dels investigadors, durant el 2017, un 42 % eren d’origen internacional, la 

qual cosa demostra la gran capacitat de l’ICIQ per a atreure investigadors d’arreu. El percentatge 

d’investigadors d’origen internacional s’ha mantingut estable en els últims anys al voltant del 40% (42% 

el 2017; 36% el 2016 i 40% el 2015). La capacitat d’atracció de talent internacional es dóna sobretot a 

nivell d’investigadors pre-doctorals i post-doctorals, però també a nivell d’investigadors sènior. 

En aquests moments, un 17,4 % del personal de l’ICIQ es dedica a tasques de gestió i administració, 

mentre que el 82,6 % restant està consagrat a tasques de recerca. La proporció de personal dedicat a 

tasques de recerca s’ha mantingut estable respecte a anys anteriors (82,6% el 2017; 82,5% el 2016 i 

82,0% el 2015). 

Respecte al previst en els indicadors de personal del contracte programa, la situació ha estat la 

següent. 

Número de dones com a caps de grup (indicador 13): Durant l’any 2017 hi havia dues dones com a 

cap de grup (Group Leader) a l’ICIQ, una sènior i una altre en el marc del Programa Starting Career 

Programme, complint-se el valor previst en l’indicador del contracte programa que era de 2. 

Número de persones en projectes de col·laboració industrial (indicador 14): Durant l’any 2017 el viver 

d’empreses de l’ICIQ va comptar amb 31 investigadors (26 EJC) implicats en projectes de col·laboració 

industrial, un nombre superior a l’any 2016 (23 EJC), complint-se amb escreix el valor previst en 

l’indicador del contracte programa que era de 24. 
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L’agost del 2017 l’ICIQ va obtenir l’acreditació de “Human 

Resources Excellence in Research” atorgat per la Comissió 

Europea. Aquesta acreditació reconeix el compromís de 

l’Institut en implementar polítiques i bones pràctiques per 

assolir els estàndards de la Comissió Europea en la gestió de 

recursos humans científics. A través de la implementació dels 

principis de la Carta Europea pels Investigadors i el Codi de 

Conducta pel Reclutament d’Investigadors, l’ICIQ pretén generar un entorn de treball favorable i 

estimulant que permeti continuar atraient els millors investigadors a nivell mundial. 

En aquest sentit es donaria compliment a l’Indicador 10 del Contracte programa que fa referencia a 

Mantenir el compliment de les condicions del segell HRS4R. 

Per altra banda, com una de les accions del pla d’igualtat impulsat per l’ICIQ a través del Social 

Involvement Committe (SIC),3 el 2017, es va aprovar el protocol de Prevenció i Acció contra 

l’Assetjament en el Treball. Aquest protocol, aborda el tractament de l’assetjament en les seves quatre 

manifestacions principals: assetjament sexual, per raó de gènere, laboral i discriminatori. Està alineat 

amb la preocupació i compromís de l’ICIQ per a prevenir, evitar, resoldre i sancionar els supòsits de 

qualsevol tipus d’assetjament que pogués produir-se, com a requisit indispensable per a garantir la 

dignitat, integritat i igualtat en el tracte de tot el personal de l’Institut i per a la creació d’un ambient 

de treball respectuós i saludable. 

Finalment, durant el 2017, es va continuar amb la formació relacionada amb la seguretat en el treball 

i la prevenció de riscos que es va concretar en el següents cursos: 

 Formació inicial en prevenció de riscos laborals a més de 150 persones en català, castellà i anglès. 

 Formació específica en l’ús de Desfibril·ladors Externs (DEA), en diferents sessions i fins a 40 

persones formades en el seu ús amb la col·laboració de la Creu Roja. 

 Jornada Safety Day, sobre la prevenció d’accidents de trànsit i la seguretat vial, amb la col·laboració 

del RACC i l’associació STOP accidentes. 

  

                                                           
3 Social Involving Comittee (SIC): Grup de treball format per dos representants de cadascun dels diferents 
col·lectius de l’Institut (personal de gestió, tècnics de laboratori i de suport a la recerca, investigadors pre-
doctorals, investigadors post-doctorals i investigadors principals), amb l’objectiu de potenciar la participació dels 
investigadors i treballadors de l’ICIQ en el funcionament general de l’Institut, sobretot en aspectes relacionats 
amb la millora dels entorns laboral, social i ambiental. 
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6. Equipament i infraestructures científiques 

L’equipament i infraestructures científiques d’ús comú, es gestionen des de l’Àrea de Suport a la 

Recerca de l’Institut, que garanteix el manteniment dels equips, el suport tècnic als investigadors i el 

desenvolupament de noves aplicacions. Durant l’any 2017, s’han adquirit els següents equipaments 

d’ús comú (taula 2). 

Taula 2: Equipament científic d’ús comú adquirit el 2017 

Entrada Equip Unitat 

1 Impressora 3D FDM Taller Mecànic 

2 Garbelladora automàtica per a pols de sinteritzat Taller Mecànic 

3 Bomba hidràulica Taller Mecànic 

4 Làser per a cristal·litzar Difracció de RX 

5 Accessori per a muntar cristalls a baixa temperatura Difracció de RX 

6 Espectrofotòmetre UV-Vis 
Espectroscòpia i 

Cinètica 

7 
Accessori per a mesurar fluorescència a temperatura 
baixa i agitar alhora 

Espectroscòpia i 
Cinètica 

 

Els equips més singulars adquirits durant l’any 2017 són els següents: 

 Bomba hidràulica pel taller mecànic. Permet realitzar proves de pressió en els reactors fabricats 

al taller, augmentant l’autonomia a l’hora de dissenyar i fabricar reactors a mida de les necessitats 

dels investigadors. 

 L’Accessori per a muntar cristalls a baixa temperatura als difractòmetres de monocristall. Amplia 

el ventall de compostos mesurables per difracció de raigs-X.  

 L’Espectrofotòmetre d’UV-Vis. Permet irradiar la mostra alhora que s’està mesurant. Aquest 

equip és d’extraordinària utilitat per als grups que treballen en fotocatàlisi. 

Des de l’Àrea de Suport a la Recerca s’han organitzat les següents accions formatives amb l’objectiu 

de fomentar un bon ús de l’equipament científic de l’ICIQ i augmentar els coneixements que tenen els 

investigadors de l’Institut de les tècniques disponibles, per a, així, treure’n el màxim rendiment. 

 Seminari sobre fluorescència. A càrrec del responsable de la Unitat d’Espectroscòpia i 

Cinètiques de Reacció, Dr. Fernando Bozoglián, amb una durada de 2h.  

 Sessió informativa sobre els recursos disponibles a la intranet en relació a la Unitat de 

Ressonància Magnètica Nuclear (RMN). A càrrec del responsable de la Unitat d’RMN, Dr. 

Gabriel González, amb una durada de 45’. 
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 Tres seminaris sobre aspectes bàsics d’espectrometria de masses i el funcionament de la 

Unitat d’Espectrometria de Masses d’Alta Resolució. A càrrec de la Dra. Noemí Cabello i la Sra. 

Carly Chedotal, responsable i tècnica de la Unitat.  

 Curs sobre el funcionament del reactor d’hidrogenació en flux continu H-Cube. A càrrec de la 

Sra. Ildikó Kovács, especialista d’aplicacions de l’empresa ThalesNano. Durada de 3 h. 

 Curs sobre els termoplàstics en la impressió 3D. Organitzat per l’ICIQ en l’àmbit del BIST, i 

desenvolupat al centre tecnològic EURECAT de Cerdanyola del Vallès amb una durada de 8h.  

 Curs sobre tècniques d’anàlisi tèrmica: DSC, TGA i DMTA. Amb una durada de 6 h i a càrrec del 

Sr. Francesc Català especialista de producte de Mettler Toledo i el Dr. Jordi Cerón, responsable 

de Crysforma a l’ICIQ. 

 Sessions informatives trimestrals sobre l’Àrea de Suport a la Recerca, el seu funcionament i les 

tècniques i instrumentació que es posen a disposició dels investigadors. A càrrec de la 

Responsable d’Àrea, Dra. Gisela Colet, amb una durada de 1 hora. 
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7. Resultats de la recerca 

7.1 Publicacions científiques 

7.1.1 Anàlisi bibliomètric 

La recerca portada a terme a l’ICIQ dóna lloc, de forma directa, a publicacions científiques. Al llarg de 

l’any 2017 s’han publicat 173 articles científics, indexats a la base de dades Web of Science, on figura 

l’ICIQ com a institució d’origen. El conjunt de publicacions esmentades es recull en l’Annex 1 (pag. 84). 

Les taules 3 i 4 mostres les revistes científiques a les quals l’ICIQ ha publicat al llarg del 2017 ordenades 

pel número d’articles publicats, i les taules 5 i 6, mostren les revistes en les quals s’ha publicat 

ordenades per la seva posició en els quartils dins de la seva especialitat científica. Dins de cada quartil, 

estan ordenades, de major a menor factor d’impacte de la revista. 

 
Taula 3: Revistes científiques on l’ICIQ ha publicat el 2017 ordenades pel número d’articles publicats 

Revista FI (2016) Quartil Número 

Angewandte Chemie - International Edition 11.99 1 21 

ACS Catalysis 10.61 1 19 

Journal of the American Chemical Society 13.86 1 13 

ChemSusChem 7.23 1 8 

Chemistry – A European Journal 5.32 1 7 

Physical Chemistry Chemical Physics 4.12 1 7 

Green Chemistry 9.13 1 5 

Chemical Science 8.67 1 5 

Journal of Materials Chemistry A 8.87 1 4 

Organic Letters 6.58 1 4 

Chemical Communications 6.32 1 4 

European Journal of Organic Chemistry 2.83 2 4 

Catalysis Science and Technology 5.77 1 3 

Advanced Synthesis and Catalysis 5.65 1 3 

Journal of Organic Chemistry 4.85 1 3 

Synthesis (Germany) 2.65 2 3 

Energy and Environmental Science 29.52 1 2 

ACS Applied Materials and Interfaces 7.50 1 2 

Journal of Catalysis 6.84 1 2 

ChemCatChem 4.80 1 2 

Journal of Physical Chemistry C 4.54 1 2 

Crystal Growth & Design 4.06 1 2 

Dalton Transactions 4.03 1 2 

Organic and Biomolecular Chemistry 3.56 1 2 

RSC Advances 3.11 2 2 

Chemical Reviews 47.93 1 1 

Nature 40.14 1 1 

Nature Materials 39.74 1 1 

Chemical Society Reviews 38.62 1 1 

Nature Chemistry 25.87 1 1 

Advanced Materials 19.79 1 1 

Advanced Energy Materials 16.72 1 1 

ACS Nano 13.94 1 1 

Coordination Chemistry Reviews 13.32 1 1 

Advanced Functional Materials 12.12 1 1 

Applied Catalysis B: Environmental 9.45 1 1 
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Taula 4: Revistes científiques on l’ICIQ ha publicat el 2017 ordenades pel número d’articles publicats (cont.) 

Revista FI (2016) Quartil Número 

ACS Central Science 7.94 1 1 

Biosensors Bioelectronics 7.78 1 1 

Nanoscale 7.37 1 1 

Carbon 6.34 1 1 

Macromolecules 5.84 1 1 

Catalysis Today 4.64 1 1 

Microchimica Acta 4.58 1 1 

Scientific Reports 4.26 1 1 

ChemElectroChem 4.14 1 1 

Topics in Current Chemistry 4.03 2 1 

Organometallics 3.86 1 1 

Faraday Discussions 3.59 2 1 

International Journal of Hydrogen Energy 3.58 1 1 

CrystEngComm 3.47 1 1 

Dyes and Pigments 3.47 1 1 

Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry 3.40 1 1 

New Journal of Chemistry 3.27 2 1 

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 3.18 2 1 

ChemPhysChem 3.08 1 1 

Journal of Physical Chemistry A 2.85 2 1 

ChemPlusChem 2.80 2 1 

Theoretical Chemistry Accounts 2.16 3 1 

Synlett 2.15 2 1 

Tetrahedron Asymmetry 2.13 2 1 

Journal of Chemistry 1.30 3 1 

Advances in Materials Science and Engineering 1.30 3 1 

Helvetica Chimica Acta 1.07 3 1 

ACS Energy Letters   1 

ACS Sensors   1 

Applied Materials Today   1 

ChemistrySelect   1 

 
Taula 5: Revistes científiques on l’ICIQ ha publicat el 2017 ordenades pel quartil en que apareixen. S’indica 
també les que es troben dins del primer decil. Dins de cada quartil, estan ordenades pel factor d’impacte de la 
revista 

Revista FI (2016) Decil Quartil Número 

Chemical Reviews 47.928 1 1 1 

Nature 40.137 1 1 1 

Nature Materials 39.737 1 1 1 

Chemical Society Reviews 38.618 1 1 1 

Energy and Environmental Science 29.518 1 1 2 

Nature Chemistry 25.870 1 1 1 

Advanced Materials 19.791 1 1 1 

Advanced Energy Materials 16.721 1 1 1 

ACS Nano 13.942 1 1 1 

Journal of the American Chemical Society 13.858 1 1 13 

Coordination Chemistry Reviews 13.324 1 1 1 

Advanced Functional Materials 12.124 1 1 1 

Angewandte Chemie - International Edition 11.994 1 1 21 

ACS Catalysis 10.614 1 1 19 

Applied Catalysis B: Environmental 9.446 1 1 1 

Green Chemistry 9.125 1 1 5 

Journal of Materials Chemistry A 8.867 1 1 4 
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Taula 6: Revistes científiques on l’ICIQ ha publicat el 2017 ordenades pel quartil en que apareixen. S’indica també 
les que es troben dins del primer decil. Dins de cada quartil, estan ordenades pel factor d’impacte de la revista 
(continuació) 

Revista FI (2016) Decil Quartil Número 

Chemical Science 8.668 1 1 5 

ACS Central Science 7.939 1 1 1 

Biosensors Bioelectronics 7.780 1 1 1 

ACS Applied Materials and Interfaces 7.504 1 1 2 

Nanoscale 7.367 1 1 1 

ChemSusChem 7.226 1 1 8 

Journal of Catalysis 6.844 1 1 2 

Organic Letters 6.579 1 1 4 

Macromolecules 5.835 1 1 1 

Advanced Synthesis and Catalysis 5.646 1 1 3 

Catalysis Today 4.636 1 1 1 

Microchimica Acta 4.580 1 1 1 

Dyes and Pigments 3.470 1 1 1 

Carbon 6.337  1 1 

Chemical Communications 6.319  1 4 

Catalysis Science and Technology 5.773  1 3 

Chemistry – A European Journal 5.317  1 7 

Journal of Organic Chemistry 4.849  1 3 

ChemCatChem 4.803  1 2 

Journal of Physical Chemistry C 4.536  1 2 

Scientific Reports 4.259  1 1 

ChemElectroChem 4.136  1 1 

Physical Chemistry Chemical Physics 4.123  1 7 

Crystal Growth & Design 4.055  1 2 

Dalton Transactions 4.029  1 2 

Organometallics 3.862  1 1 

International Journal of Hydrogen Energy 3.582  1 1 

Organic and Biomolecular Chemistry 3.564  1 2 

CrystEngComm 3.474  1 1 

Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry 3.403  1 1 

ChemPhysChem 3.075  1 1 

Topics in Current Chemistry 4.033  2 1 

Faraday Discussions 3.588  2 1 

New Journal of Chemistry 3.269  2 1 

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 3.176  2 1 

RSC Advances 3.108  2 2 

Journal of Physical Chemistry A 2.847  2 1 

European Journal of Organic Chemistry 2.834  2 4 

ChemPlusChem 2.797  2 1 

Synthesis (Germany) 2.650  2 3 

Synlett 2.151  2 1 

Tetrahedron Asymmetry 2.126  2 1 

Theoretical Chemistry Accounts 2.162  3 1 

Journal of Chemistry 1.300  3 1 

Advances in Materials Science and Engineering 1.299  3 1 

Helvetica Chimica Acta 1.071  3 1 

ACS Energy Letters    1 

ACS Sensors    1 

Applied Materials Today    1 

ChemistrySelect    1 
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En el contracte programa 2017-2020, es va definir el següent objectiu estratègic general: Potenciar 

l’excel·lència en la producció científica mitjançant la publicació d’articles en revistes especialitzades de 

reconegut prestigi. Per tal d’avaluar el nivell d’excel·lència de la producció científica de l’ICIQ es van 

proposar els següents tres indicadors: 

a) Indicador 3 - Nombre d’articles (calculat com la mitjana dels últims tres anys, incloent l’any en que 

es comptabilitza el valor). 

b) Indicador 5 - Nombre d’articles a revistes del primer quartil d’especialitat (calculat com la mitjana 

dels últims tres anys, incloent l’any en que es comptabilitza el valor). 

c) Indicador 4 - Factor d’impacte mitjà: Mitjana ponderada del factor d’impacte de totes les 

publicacions de l’ICIQ al llarg de l’any per a les quals aquest paràmetre sigui assequible (calculat com 

la mitjana dels últims tres anys, incloent l’any en que es comptabilitza el valor). 

L’any 2017, l’ICIQ va publicat 173 articles científics, indexats a la base de dades Web of Science, on 

figura l’ICIQ com a institució d’origen. L’any 2016 se’n havien publicat 171 i l’any 2015 150. La mitjana 

d’articles científics publicats en els últims tres anys (2015-2017) és de 165, número que compleix amb 

el valor establert en l’indicador 3 del contracte programa que era de 154. 

Per altre banda, les taules 5 i 6 mostren les publicacions científiques de l’any 2017 ordenades pel 

quartil en el que es troben dins del seu domini científic. La majoria de publicacions de l’ICIQ del 2017 

ho varen ser en el domini científic Química multidisciplinària (73; 42 %), seguit de Química física (21; 

20 %), Química orgànica (21; 12 %) Tecnologia científica sostenible (8; 4,7 %), Ciència de materials (8; 

4,7 %) i Física atòmica, química molecular (8, 4,7%). La resta, 19 publicacions, foren en altres 9 àmbits 

i 1 no estava indexada. 

De les publicacions de l’ICIQ durant l’any 2017, 148 (86%) ho varen ser en revistes científiques 

indexades en el primer quartil en els seus respectius dominis científics (valors de 147 i 132 pels anys 

2016 i 2015 respectivament). La mitjana d’articles científics en revistes del primer quartil d’especialitat 

pels tres últims anys (2015-2017) és de 142, número que compleix amb el valor establert en l’indicador 

5 del contracte programa que era de 131. 

La mitjana ponderada del factor d’impacte de totes les publicacions de l’ICIQ al llarg de l’any 2017, per 

a les quals aquest paràmetre és assequible, ha estat de 8,99 (valors de 7,8 i 7,6 pels anys 2016 i 2015 

respectivament). El factor d’impacte mitjà dels últims 3 anys ha estat de 8,13, número que compleix 

amb el valor establert en l’indicador 4 del contracte programa que era de 6,53. 

En la figura 3 es mostren les publicacions de l’ICIQ pel quinquenni 2013-2017 agrupades, a nivell 

percentual, en funció del factor d’impacte de les revistes. Es manté l’increment estable de les 
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publicacions a revistes amb factors d’impacte (FI) superiors a 5 dels últims anys (69 % el 2017 respecte 

a 67 % el 2016, 66% el 2015, 64% el 2014 i 61% el 2013). El 2017 s’observa un increment molt rellevant 

de les publicacions en revistes amb factor d’impacte superior a 10, degut, en bona part, a que s’han 

incrementat notablement les publicacions a la revista ACS Catalysis i aquesta revista ha incrementat 

considerablement el seu índex d’impacte l’últim any. El percentatge de publicacions en revistes amb 

FI inferior a 3 pel 2017 s’ha mantingut en el nivell dels últims 5 anys (entre 7-10%). 

 
Figura 3: Publicacions ICIQ en el quinquenni 2013-2017 agrupades percentualment per factor 
d’impacte (FI) de les revistes 

 

 

7.1.2. Publicacions en accés obert 

En els últims anys, l’ICIQ ha assumit un compromís ferm de facilitar l’accés de la investigació que es 

realitza a l’Institut a la comunitat científica i al públic en general. Així, seguim una política de publicar 

en accés obert, en la mesura del possible, els resultats de la nostra recerca, com a forma de millorar la 

circulació de coneixement i la innovació. Aquest compromís s’alinea amb un dels pilars del programa 

de Responsible Research and Innovation de la Comissió Europea i és una de les accions del nostre Pla 

Estratègic pel període 2017-2021. 

Durant el 2017, 25 de les 173 (14,5 %) publicacions de l’Institut ho van ser en accés obert des de la 

data de la seva publicació (Gold Open Access), observant-se una lleugera disminució respecte el 2016 

(19%) i mantenint el percentatge del 2015 (15 %). 
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El contracte programa 2017-2020 inclou un indicador (Indicador 6) que fa referència al percentatge de 

publicacions en accés obert sobre el total de publicacions de l’Institut i que per a l’any 2017 s’havia 

fixat en un 17%. Per tant, aquest any no s’hauria assolit completament aquest indicador. 

Per altra banda, les publicacions no accessibles en Gold Open Access, ho són a través del repositori de 

publicacions de l’ICIQ (http://openaccess.iciq.es/) en Green Open Access. En el repositori, es dóna 

accés lliure a l’última versió de la publicació abans de la maquetació final, complint el temps d’embarg 

que estipula cada revista i que sol ser de 6 o 12 mesos. És a dir, les publicacions del repositori són 

d’accés obert al cap de 6 o 12 mesos de la seva publicació. 

 

 

7.1.3. Publicacions en portades o contraportades de revistes 

El 2017, les següents 15 publicacions de l’ICIQ, d’un total de 173 (8,7%), foren distingides per a ser 

portada o contraportada de prestigioses revistes científiques. 

[1] CO2 Catalysis. Kleij, A. W.; North, M.; Urakawa, A. ChemSusChem 2017, 10, 1036-1038.  

[2] Capturing Elusive Cobaltacycle Intermediates: A Real-Time Snapshot of the Cp*Co-III-Catalyzed 
Oxidative Alkyne Annulation. Sanjose-Orduna, J.; Gallego, D.; Garcia-Roca, A.; Martin, E.; Benet-
Buchholz, J.; Perez-Temprano, M. H. Angewandte Chemie, International Edition 2017, 56, 12137-
12141. 

[3] Dioxoiodane Compounds as Versatile Sources for Iodine(I) Chemistry. Muniz, K.; Garcia, B.; 
Martinez, C.; Piccinelli, A. Chemistry – A European Journal 2017, 23, 1539-1545. 

 [4] CO2 Activation over Catalytic Surfaces. Alvarez, 
A.; Borges, M.; Jose Corral-Perez, J.; Giner Olcina, J.; 
Hu, L.; Cornu, D.; Huang, R.; Stoian, D.; Urakawa, A. 
ChemPhysChem 2017, 18, 3135-3141.  

[5] How to make an efficient and robust molecular 
catalyst for water oxidation. Garrido-Barros, P.; 
Gimbert-Surinach, C.; Matheu, R.; Sala, X.; Llobet, A. 
Chemical Society Reviews 2017, 46, 6088-6098. 

[6] Enhanced photoelectrochemical water splitting 
of hematite multilayer nanowire photoanodes by 
tuning the surface state via bottom-up interfacial 
engineering. Tang, P.; Xie, H.; Ros, C.; Han, L.; Biset-
Peiro, M.; He, Y.; Kramer, W.; Rodriguez, A. P.; 
Saucedo, E.; Galan-Mascaros, J. R.; Andreu, T.; 
Morante, J. R.; Arbiol, J. Energy & Environmental 
Science 2017, 10, 2124-2136. 

http://openaccess.iciq.es/
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[7] Modular Synthesis of Triazole-Based Chiral 
Iodoarenes for Enantioselective Spirocyclizations. 
Hempel, C.; Maichle-Moessmer, C.; Pericas, M. A.; 
Nachtsheim, B. J. Advanced Synthesis & Catalysis 
2017, 359, 2931-2941. 

[8] Fatty acid based biocarbonates: Al-mediated 
stereoselective preparation of mono-, di- and 
tricarbonates under mild and solvent-less 
conditions. Pena Carrodeguas, L.; Cristofol, A.; 
Fraile, J. M.; Mayoral, J. A.; Dorado, V.; Herrerias, C. 
I.; Kleij, A. W. Green Chemistry 2017, 19, 3535-3541.  

[9] cis-4-Alkoxydialkyl- and cis-4-
Alkoxydiarylprolinol Organocatalysts: High 
Throughput Experimentation (HTE)-Based and 
Design of Experiments (DoE)-Guided Development 
of a Highly Enantioselective aza-Michael Addition 
of Cyclic Imides to alpha,beta-Unsaturated 
Aldehydes. Arenas, I.; Ferrali, A.; Rodriguez-Escrich, 
C.; Bravo, F.; Pericas, M. A. Advanced Synthesis & 

Catalysis 2017, 359, 2414-2424. 

[10] Dual cobalt-copper light-driven catalytic reduction of aldehydes and aromatic ketones in 
aqueous media. Call, A.; Casadevall, C.; Acuna-Pares, F.; Casitas, A.; Lloret-Fillol, J. Chemical Science 
2017, 8, 4739-4749. 

[11] Strategies for the Synthesis of Higher Acenes. Dorel, R.; Echavarren, A. M. European Journal of 
Organic Chemistry 2017, 14-24.  

 [12] Interfacial acidity in ligand-modified ruthenium nanoparticles boosts the hydrogenation of 
levulinic acid to gamma-valerolactone. Albani, D.; Li, Q.; Vile, G.; Mitchell, S.; Almora-Barrios, N.; 
Witte, P. T.; Lopez, N.; Perez-Ramirez, J. Green 
Chemistry 2017, 19, 2361-2370. 

[13] Substitution of native silicon oxide by titanium 
in Ni-coated silicon photoanodes for water splitting 
solar cells. Shi, Y.; Han, T.; Gimbert-Surinach, C.; Song, 
X.; Lanza, M.; Llobet, A. Journal of Materials Chemistry 
A 2017, 5, 1996-2003. 

[14] A Stereoconvergent Cyclopropanation Reaction 
of Styrenes. del Hoyo, A. M.; Herraiz, A. G.; Suero, M. 
G. Angewandte Chemie, International Edition 2017, 
56, 1610-1613. 

[15] Hybrid Palladium Nanoparticles for Direct 
Hydrogen Peroxide Synthesis: The Key Role of the 
Ligand. Lari, G. M.; Puertolas, B.; Shahrokhi, M.; 
Lopez, N.; Perez-Ramirez, J. Angewandte Chemie, 
International Edition 2017, 56, 1775-1779. 
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7.2. Recerca destacada 

Durant l’any 2017, la recerca realitzada a l’ICIQ va assolit fites rellevants i va ésser destacada en 

diferents publicacions científiques de gran prestigi. A continuació se’n recullen les principals. 

La Prof. Núria López va publicar un article a la revista Nature Materials (Nat. Mater. 2017, 16, 328-

334), on es descriu com la superfície de certs materials i 

catalitzadors està més desordenada del que es pensava. Les 

terminacions superficials són responsables del 

comportament químic i físic dels materials. Entendre-les pot 

permetre predir-ne el comportament i dissenyar materials 

segons les nostres necessitats. Utilitzant càlculs 

computacionals (més de 50000 simulacions) en el 

superordinador Mare Nostrum del Barcelona 

Supercomputing Center, el grup de la Prof. López ha pogut calcular l'entropia configuracional de 

diversos materials i ha demostrat que moltes superfícies són dinàmiques. Entendre millor aquests 

processos portarà a desenvolupar catalitzadors i sensors millors i més eficients. 

El grup del Prof. Miquel A. Pericàs va desenvolupar la primera anel·lació de Robinson asimètrica en flux 

continuo (ACS Catalysis 2017, 7, 1383-1391). Aquesta reacció permet obtenir productes sintètics claus 

per a la indústria farmacèutica com les cetones 

de Wieland-Miescher i Hajos-Parrish. Aquestes 

molècules s’utilitzen en la preparació de fàrmacs 

com el Paclitaxel (Taxol), un antitumoral molt 

comú, antibiòtics i esteroides. El procés 

desenvolupat, permet portar a terme la síntesi 

d’aquestes cetones de forma molt selectiva, en 

condicions suaus i, en la majoria dels casos, de forma molt ràpida. Els catalitzadors es poden emprar 

de forma contínua almenys durant 24 hores i són fàcilment reciclables sense afectar la seva eficiència. 

Els fotoreceptors dels nostres ulls tenen molècules sensibles (ions 

imini) que canvien la seva estructura quan s’exciten amb llum solar. 

Imitant aquestes reaccions naturals, el grup del Prof. Paolo 

Melchiorre va crear uns catalitzadors derivats de l’aminoàcid natural 

prolina que, en reaccionar amb els substrats de reacció, formen ions 

imini, els quals s’activen amb llum LED porpra i permeten obtenir 

productes químics impossibles de sintetitzar per altres vies. Aquesta 
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investigació, que permet sintetitzar diversos productes farmacèutics de forma enantioselectiva, en 

condicions suaus i sense utilitzar metalls, es va publicar a la prestigiosa revista científica Nature 

Chemistry (Nature Chemistry 2017, 9, 868-873). 

El grup del Prof. Rubén Martín va idear una forma de transformar hidrocarburs sense refinar i diòxid 

de carboni en productes de valor afegit com àcids grassos. Aquesta reacció innovadora utilitza 

catalitzadors de níquel, un metall abundant i 

molt barat, temperatura ambient i pressions 

atmosfèriques. La metodologia permet partir 

de mescles d’olefines i transformar-les en un 

únic àcid gras de forma selectiva controlant la 

temperatura. Tot plegat fa que el procés sigui 

sostenible i molt atractiu per a la indústria 

química, que produeix àcids grassos per fer 

sabons, plàstics com el niló, i colorants. 

Aquesta investigació va resultar en el segon 

article de l’ICIQ publicat a Nature (Nature 2017, 545, 84-88) una de les revistes científiques més 

prestigioses a nivell mundial. 

La producció industrial de policarbonat planteja un problema mediambiental important: requereix la 

utilització de bisfenol A, un producte potencialment carcinogen. El grup del Prof. Arjan Kleij va 

desenvolupar una nova alternativa 

sostenible, que es basa en la combinació 

de dos productes de rebuig, el limonè (una 

substancia natural que s’obté de les peles 

de llimones i taronges) i diòxid de carboni 

(ACS Catalysis 2017, 7, 3860-3863). 

Emprant aquests productes sostenibles i 

abundants, el grup de recerca pot obtenir 

un policarbonat amb propietats tèrmiques millorades (temperatura de transició vítria i temperatura 

de fusió més elevades) que el que es deriva del petroli. El nou polímer és de producció més sostenible 

i més resistent i, per tant, més segur per a l’ús quotidià. Diverses empreses han demostrat el seu interès 

per aquesta tecnologia per preparar bio-plàstics. 
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Els acens són els fils de grafè més fins que existeixen: hidrocarburs aromàtics policíclics, formats per 

enllaços de benzè fusionats linealment. L’equip del Prof. Antonio M. Echavarren, en col·laboració amb 

un grup d’investigadors polonesos, va ser capaç de sintetitzar i caracteritzar completament el nonacè, 

amb nou anells de benzè fusionats, un 

dels acens més llargs que mai s’han 

preparat en un laboratori (ACS Nano 

2017, 11, 9321-9329). A més, els 

autors van estudiar les propietats 

electròniques d’aquesta molècula 

utilitzant els Scanning Tunnelling Spectroscopy. Materials com el nonacè podrien utilitzar-se per a 

desenvolupar nous dispositius electrònics com díodes LED. 

La divisió de la molècula d’aigua amb electricitat (electròlisis) és la forma més neta d’obtenir hidrogen. 

Fins ara, els catalitzadors més eficients per aquest procés eren òxids d’iridi, un metall poc abundant i 

car i que limita el procés a nivell industrial. El 

grup del Prof. José Ramón Galán-Mascarós va 

descobrir un catalitzador de cobalt i tungstè, 

dos metalls barats i abundants, que permet 

trencar l’aigua, de forma molt eficient i 

utilitzant voltatges molt petits, convertint el 

procés en altament competitiu (Nature 

Chemistry 2017, 9, 868-873). Emprant aquests 

catalitzadors, podrien trencar-se les molècules 

d’aigua amb només l’energia que ens dóna un 

panell solar. Per altra banda, varen descobrir que suportar el catalitzador en un material hidrofòbic 

millorava l’eficiència del procés i que aquest descobriment és general per a tots els catalitzadors. 

Actualment, estan investigant nous materials hidrofòbics per a estimular els processos de water 

splitting per a la generació d’hidrogen. 
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El grup de la Dra. Mónica H. Pérez Temprano va identificar i 

caracteritzar, per RMN i raigs X de monocristall, un intermedi 

cobaltocíclic que permet entendre el mecanisme pel qual 

complexos de cobalt (Cp*COIII) catalitzen la funcionalització 

d’enllaços C-H (Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 12137-12141). 

En concret, l’intermedi caracteritzat permet elucidar el 

mecanisme d’una reacció oxidativa d’anul·lació d’alquins. Els 

catalitzadors de cobalt estan esdevenint alternatives més 

econòmiques i accessibles que el rodi i pal·ladi per a la funcionalització d’enllaços C-H. Els investigadors 

també han trobat unes condicions de reacció que permeten càrregues de catalitzador extremadament 

baixes (1% molar).  

 

 

7.3. Reconeixements als investigadors de l’ICIQ 

Durant l’any 2017, els següents investigadors de l’ICIQ han rebut reconeixements a la seva carrera o a 

la seva activitat científica. 

Professor Antonio M. Echavarren – “Kurt Alder Award 2017”, premi atorgat per la Universitat de 

Colònia (Alemanya) en reconeixement a investigadors destacats en química orgànica. El Professor 

Echavarren va oferir la Kurt Alder Lectureship dins del 20th European Symposium on Organic Chemistry 

(ESOC) que enguany va tenir lloc a Colònia entre el 2 i el 6 de juliol.  

Professor Julio Lloret-Fillol – membre de la “Young Academy of Europe”, iniciativa europea per a 

reunir a científics joves destacats per a que aportin la seva opinió sobre la ciència i les polítiques 

científiques. El Professor Lloret-Fillol és un dels pocs químics en aquesta xarxa multidisciplinar. 

Professor Rubén Martín – “OMCOS Award 2017”, reconeixement de la International Symposia on 

Organometallic Chemistry Directed Towards Organic Synhtesis (OMCOS) a científics excel·lents, de 

menys de 40 anys, que hagin realitzat contribucions significatives en el camp de la química 

organometàl·lica i la síntesi orgànica. Atorgat durant la OMCOS 19, organitzada per la IUPAC a Corea 

el passat mes de juny. 

El Professor Martín també va obtenir el “Liebig Lectureship Award”, premi que reconeix treballs 

científics transcendents en química orgànica. El premi l’atorga la societat química Gesellschaft 

Deutscher Chemiker (GDCh) i inclou una sèrie de conferències en diverses ciutats alemanyes. 
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El Professor R. Martín també ha estat convidat a ponències internacionals com a reconeixement a 

l’excel·lència científica de la seva investigació: la “Genetech Lectureship in Organic Chemistry” de la 

Universitat d’Illinois at Urbana-Champaign (Estats Units); la “Bristol-Myers-Squibb Lectureship” del 

Boston College (Estats Units) i la “Pharmaron Lectureship” de la Universitat de Toronto (Canada). 

Dr. Alexandr Shafir – “2017 Thieme Chemistry Journals Award”. Premi atorgat pel comitè editorial de 

les revistes SYNTHESIS, SYNLETT, i SYNFACTS a joves investigadors amb un gran potencial en el camp 

de la síntesi química i la catàlisi. 

Professor Atsushi Urakawa – “Outstanding Young Researcher Award”, rebut a la 15th International 

Conference on Carbon Dioxide Utilization (ICCDU), a Shangai (Xina) el juliol. 

Dr. Ruth Dorel – estudiant de doctorat en el grup del Prof. A. M. Echavarren. Va rebre el premi “RSEQ-

Reaxys Young Researcher Award”, atorgat per la RSEQ (sección Jóvenes Investigadores Químicos) i 

Elsevier a investigadors joves (menors de 40 anys) que hagin utilitzat bases de dades com Reaxys en la 

realització de la seva tesi doctoral. La Dr. R. Dorel també ha estat galardonada amb el “Premi Josep 

Castells 2017”, de la secció catalana de la RSEQ, a la millor tesi doctoral. 

Eloísa Serrano –estudiant de doctorat en el grup del Prof. Rubén Martín. Va rebre el premi “2017 RSEQ-

Lilly Awards” per a estudiants de doctorat. Com a reconeixement, l’Eloísa va presentar el seu treball 

en una ponència convidada durant la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ a Sitges, el juny. 

Eloísa Serrano també va quedar finalista en el premi “Predoc-Mestrelab” dels IX Premios Suschem 

Jóvenes Investigadores Químicos, en reconeixement per la publicació científica “Nickel-Catalyzed 

Reductive Amidation of Unactivated Alkyl Bromides” (Angew. Chem. Int. Ed., 55, 2016, 11207-11211). 

Dr. Ignacio Funes – estudiant de doctorat en el grup del Prof. Feliu Maseras. Va ser guardonat amb el 

“Premi Josep Castells 2017”, de la secció catalana de la RSEQ, a la millor tesi doctoral (juntament amb 

la Dr. R. Dorel). 

El Dr. I. Funes va ser un dels 20 finalistes del programa de divulgació “Falling Walls Lab” que ofereix la 

possibilitat a destacats investigadors de presentar les seves idees innovadores, projectes de recerca i 

iniciatives socials. El Dr. I. Funes va realitzar un discurs sobre la utilitat de la química computacional 

per al descobriment de mètodes per a obtenir nous combustibles a partir d’energia solar i aigua. 

Jesús San José – estudiant de doctorat en el grup de recerca de la Dr. Mónica Pérez-Temprano. Va 

rebre el premi “Best talk Award” durant la COST-CHAOS training school que va tenir lloc a Tallin 

(Estònia) a l’agost. CHAOS és una COST Action dedicada a activació C–H en síntesi orgànica. 

  

http://www.iciq.org/research/research_group/dr-alexandr-shafir/
https://www.thieme.de/en/thieme-chemistry/thieme-chemistry-journals-awardees-2017-107362.htm
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8. Activitats de formació científica 

Durant el 2017, l’ICIQ ha continuat desenvolupant les seves activitats de formació científica dirigides a 

estudiants de grau i graduats. Actualment, aquestes activitats comprenen les estades d’estiu (ICIQ 

Summer Fellowships) i les estades en pràctiques per a estudiants de grau. Addicionalment, s’ofereixen, 

per a graduats, el Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, conjuntament amb la URV, el Màster 

en Recerca Multidisciplinària en Ciències Experimentals, en el marc del BIST i el Programa d’estudis 

pre-doctorals. 

8.1. Formació per a estudiants de grau 

A través del programa de beques d’estiu, l’Institut ofereix 10 ajudes a 

estudiants excepcionals de grau per a realitzar una estada de tres 

mesos en els laboratoris dels grups de recerca de l’ICIQ. Els estudiants 

seleccionats 

gaudeixen de l’oportunitat de desenvolupar un 

projecte de recerca sota la tutoria i supervisió 

d’un investigador post-doctoral en les àrees de 

catàlisi i energies renovables. El programa de 

beques d’estiu es va iniciar l’any 2008 i, des de 

l’any 2011, ha estat parcialment finançat per 

l’Obra Social la Caixa. 

Taula 7: Estudiants del programa Summer 
Fellowships 2017 

Nom Universitat de procedència Grup de recerca 

Matthew Wheatley Sheffield Fallam University (UK) Prof. Kilian Muñiz 

José Manuel González Universidad de Oviedo (Spain) Prof. Rubén Martín 

Marcel Buen 
Universitat Autònoma de Barcelona 

(Spain) 
Prof. Julio Lloret-Fillol 

Alba Helena Pérez Universidad de Salamanca (Spain) Prof. Antonio M. Echavarren 

Raül Lleberia Universitat Rovira i Virgili (Spain) Dra. Mónica Pérez-Temprano 

Eduardo da Concepción Universidad de Vigo (Spain) Dr. Marcos García Suero 

Lorena Baranda Universidad de Valladolid (Spain) Prof. Pau Ballester 

Marc Domingo 
Universitat Autònoma de Barcelona 

(Spain) 
Prof. Núria López 

Maeve Gielty University College of Dublin (Ireland) Prof. Arjan Kleij 

Javier Zamudio Universidad de Málaga (Spain) Prof. Antoni Llobet 
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Per altra banda, durant l’any 2017, s’ha potenciat la col·laboració amb diverses universitats catalanes 

per a que estudiants de grau en química realitzin pràctiques curriculars a l’ICIQ. 

Ambdós iniciatives, són una gran oportunitat pels estudiants per a conèixer les activitats de recerca de 

l’Institut i per a gaudir d’un entorn de recerca internacional de primer nivell. 

Per a l’ICIQ, aquests programes són un mecanisme per a fomentar vocacions científiques i per a captar 

talent científic. Així, tres estudiants del programa de beques del 2017 s’han incorporat a l’ICIQ per a 

portar a terme estudis de màster. Des de l’any 2011, 22 estudiants del programa de beques d’estiu 

s’han reincorporat a l’ICIQ com a investigadors pre-doctorals. 

 

 

8.2. Formació per a estudiants de grau 

8.2.1. Estudiants de màster 

Graduats en química, i graus relacionats, tenen l’oportunitat d’incorporar-se a l’ICIQ a través de dos 

programes de màster: El Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular, organitzat conjuntament amb 

la URV i el Màster en Recerca Multidisciplinària en Ciències Experimentals, organitzat conjuntament 

amb la UPF i el BIST en el marc del BIST. 

El Màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular és un curs d’un any i 60 crèdits 

(http://goo.gl/r6nSDW), es porta a terme completament en anglès i proporciona una formació 

científica de nivell avançat que implica no només coneixements teòrics de l'àmbit, sinó també 

l'aprenentatge de noves tècniques de síntesi de productes, de desenvolupament de catalitzadors i de 

gestió de processos químics respectuosos amb el medi ambient, així com de disseny computacional. 

Prioritàriament orientat a la investigació, capacita els estudiants per a dur a terme tasques de recerca 

i desenvolupament, així com activitats innovadores en la indústria. Consisteix en un semestre de 

classes teòriques i un semestre de recerca en el laboratori, per a la realització del treball de fi de 

màster, sota la supervisió d’un grup líder de l’ICIQ. 

El Màster en Recerca Multidisciplinària en Ciències Experimentals s’ha descrit en l’apartat 3.4. 

L’ICIQ ofereix un programa d’ajudes per a la realització dels projectes de recerca del màster en un dels 

grups de recerca de l’Institut. Durant l’any 2017 (cursos acadèmics 2016-2017 i 2017-2018), 20 

graduats varen gaudir d’aquesta ajuda (17 pel màster amb la URV i 3 pel màster amb la UPF en el marc 

del BIST). 
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8.2.2. Investigadors pre-doctorals 

Graduats amb màster de tot el món tenen l’oportunitat d’incorporar-se a l’ICIQ per a seguir un 

programa de formació individual a través de l’execució d’un projecte de recerca, sota la tutoria i 

supervisió d’un grup líder de l’ICIQ, que els porta a la redacció d’una tesi doctoral i a l’obtenció del títol 

de doctor en química. L’ICIQ disposa del seu propi programa de beques de doctorat des de l’any 2009. 

Les beques de doctorat ICIQ (des del juny de 2012 contractes pre-doctorals segons l’article 21 de la 

Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació 14/2011) tenen una durada de quatre anys i una dotació 

econòmica comparable a les beques FPI del MINECO. 

Durant l’any 2017 l’ICIQ va tenir 160 estudiants de doctorat (100 estudiants comptabilitzats com EJC). 

Durant el 2017 es van llegir 32 tesis doctorals desenvolupades a l’ICIQ i dirigides per grup líders de 

l’Institut (Taules 8, 9, 10 i fotografies adjuntes). En el contracte programa 2017-2020 es va definir 

l’indicador 7 relacionat amb les tesis doctorals : Tesis llegides i dirigides per investigadors de l’ICIQ 

(mitjana dels últims 3 anys, incloent l’any en què es comptabilitza el valor). L’any 2015 es van presentar 

17 tesis i el 2016, 15. Per tant, la mitjana de tesis llegides en els últims 3 anys (2015-2017) és de 21,3, 

complint el valor previst per a l’indicador que era de 18. 

Taula 8: Tesis doctorals ICIQ 2017 

Data Nom Títol Tesi Grup 

27.01 
Marta 

Rodríguez 
Catalytic Systems Adapted to Glycerol Medium. 

Applications in Selective Processes 

Prof. M. À. Pericàs / 
Prof. M. Gómez 

(UTPS) 

27.01 
Cayetana 

Zárate 
C-Heteroatom Bond Formation via Ni-catalyzed C-O 

Bond Cleavage 
Prof. R. Martín 

10.02 Ruth Dorel 
New Annulation Strategies: From Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons to Natural Products 

Prof. A. M. 
Echavarren 

13.03 
Víctor 

Fernández 
A Computational Approach to the Mechanism of 

Light-Driven Reactions in Solution 
Prof. F. Maseras 

15.03 
Carmen A. 

Mak 
Controlled Multifunctionalization of Magnetic 

Nanoparticles for Applications in Catalysis 

Prof. M. À. Pericàs / 
Dr. T. Pellegrino (IIT-

UNIGE) 

17.03 
Martín 

Romero 
Development of Hypervalent Iodine (III) – Mediated 

Chemical Reactions 
Prof. K. Muñiz 

24.03 
Sergio Roso 

Casares 
Synthesis and Gas Sensing Properties of Single 

Crystalline Metal-Oxide Nanostructures 

Prof. A. Urakawa / 
Prof. E. Llobet 
Valero (URV) 

24.03 
José Ramón 

Romero 
Interlocked Architectures Based on a Bis-

Calix[4]pyrrole Macrocycle for Ion-Pair Recognition 
Prof. P. Ballester 

07.04 
Patricia 
Llanes 

Fernández 

Aproximaciones a una Química más Sostenible: 
Inmovilización de Catalizadores en Polímeros y 

Catálisis Asimétrica en Sistemas Bifásicos Fluorados 

Prof. M. À. Pericàs / 
Dr. C. Rodríguez / 
Dr. M. S. Sayalero 
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Taula 9: Tesis doctorals ICIQ 2017 (continuació) 

Data Nom Títol Tesi Grup 

28.04 Pilar Calleja 
Gold-Catalyzed Synthesis of 5 and 6-Membered 

Rings for the Construction of Molecular Diversity 
Prof. A. M. 
Echavarren 

04.05 
Zhouting 

Rong 
Gold(I)-Catalyzed Stereoselective Polycyclizations 

Prof. A. M. 
Echavarren 

16.05 Bart Herlé 
Stereoselective Cyclopropanation via Gold(I)-

Catalyzed retro-Buchner Reactions 
Prof. A. M. 
Echavarren 

09.06 
Mª del Pilar 
Maldonado 

Illescas 

Spin Crossover Phenomena: Towards Molecule-
based Memories and Switches 

Prof. J. R. Galán-
Mascarós 

15.06 
Ana 

Bahamonde 
Development and Mechanistic Understanding of 

Photochemical Reactions 
Prof. P. Melchiorre 

04.07 Leticia Peña 
Synthesis of Biobased Polymers Derived from 

Terpenes 
Prof. A. W. Kleij 

20.07 
Nicola 

Lucchetti 
New Perspectives in Aromatic aminations Using 

Hypervalent Iodine(III) Reagents 
Prof. K. Muñiz 

21.07 
Bárbara 

Rodríguez 
García 

Prussian Blue Derivatives as Smart Materials for 
Technological Applications 

Prof. J. R. Galán-
Mascarós 

18.09 
Rodrigo 
García 
Muelas 

Theoretical Studies of Chemical Processes for 
Biomass Conversion on Metal Catalysts 

Prof. N. López 

20.09 Ignacio Funes 
Computational Chemistry for Homogeneous Redox 

Catalysis 
Prof. F. Maseras 

22.09 Laura Fra 
New Applications of Iodine(III) Reactivity: Synthesis 

and Functionalization of Heterocycles 
Prof. K. Muñiz 

17.10 
Giacomo 
Filippini 

Development of Radical Processes Triggered by the 
Photochemical Activity of Transient Organic 

Intermediates 
Prof. P. Melchiorre 

19.10 
Roc Matheu 
Montserrat 

Seven-Coordinate Complexes for Water Oxidation 
Catalysis: From Molecular Characterization to Solid 

State Photocatalysis 
Prof. A. Llobet 

23.10 
Łukasz 

Wozniak 
New Strategies for Enantioselective Catalysis of 

Photochemical Reactions 
Prof. P. Melchiorre 

25.10 
Víctor 

Laserna 
Small Molecule Activation for the Formation of 

Heterocyclic Compounds 
Prof. A. W. Kleij 

26.10 
Marta Blasco 

Ahicart 

Earth Abundant Materials for Electrocatalytic 
Water Oxidation: Enhancing Efficiency and Robust 
Performance in Acidic, Neutral and Alkaline Media 

Prof. J. R. Galán-
Mascaró 

30.10 
Joan Ramon 
Lao Mulinari 

Rhodium Catalysis in Enantioselective 
Hydrogenative Transformations: From the Design 

of New Ligands to Reactions of Atypical Substrates 
Prof. A. Vidal 

31.10 
Jeroen 

Rintjema 
Aluminum-Catalyzed Coupling of Carbon Dioxide 

and Cyclic Ethers 
Prof. A. W. Kleij 

08.11 Qiang Li 
Density Functional Theory Studies of Biomass 

Coversion on Metal Surfaces: From Small to Large 
Molecules 

Prof. N. López 

13.11 
Michael 
Higham 

Theoretical Studies of Heterogeneous Catalysis for 
Halogen Chemistry 

Prof. N. López 
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Taula 10: Tesis doctorals ICIQ 2017 (continuació) 

Data Nom Títol Tesi Grup 

20.11 
Rositha 
Kuniyil 

Computational Mechanistic Studies on the 
Transition Metal Catalyzed Activation of Carbon 

Dioxide 
Prof. F. Maseras 

24.11 
Daniel 

Hernández 
Alonso 

Calix[4]pyrrole-based Receptors for Biologically 
Relevant Polar Molecules: From Organic to 

Aqueous Media 
Prof. P. Ballester 

11.12 Yichen Wu 
Hypervalent Iodine as Directing Tool in Iodine-

Retentive Transformation of C-H Bonds 
Prof. A. Shafir 

 
 
 

 

  
Dra. Marta Rodríguez (27.01.2017) Dra. Cayetana Zárate (27.01.2017) 

  
Dra. Ruth Dorel (10.02.2017) Dr. Víctor Fernández Álvarez (13.03.2017) 

  
Dra. Carmen A. Mak (15.03.2017) Dr. Martín Romero (17.03.2017) 
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Dr. Sergio Roso Casares (24.03.2017) Dr. José Ramón Romero (24.03.2017) 

  
Dra. Patricia Llanes Fernández (07.04.2017) Dra. Pilar Calleja (28.04.2017) 

  
Dr. Zhouting Rong (04.05.2017) Dr. Bart Herlé (16.05.2017) 

  
Dra. Mª del Pilar Maldonado Illescas (09.06.2017) Dra. Ana Bahamonde (15.06.2017) 
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Dra. Leticia Peña (04.07.2017) Dr. Nicola Lucchetti (20.07.2017) 

  
Dra. Bárbara Rodríguez García (21.07.2017) Dr. Rodrigo García Muelas (18.09.2017) 

  
Dr. Ignacio Funes (20.09.2017) Dra. Laura Fra (22.09.2017) 

  
Dr. Giacomo Filippini (17.10.2017) Dr. Roc Matheu Montserrat (19.10.2017) 
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Dr. Łukasz Wozniak (23.10.2017) Dr. Víctor Laserna (25.10.2017) 

  
Dra. Marta Blasco Ahicart (26.10.2017) Dr. Joan Ramon Lao Mulinari (30.10.2017) 

  
Dr. Jeroen Rintjema (31.10.2017) Dr. Qiang Li (08.11.2017) 

  
Dr. Michael Higham (13.11.2017) Dra. Rositha Kuniyil (20.10.2017) 
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Dr. Daniel Hernández Alonso (24.11.2017) Dra. Yichen Wu (11.12.2017) 

 
 

9. Simpòsiums i Programa de seminaris 

Durant l’any 2017 l’ICIQ va mantenir el seu compromís en l’organització de congressos i simpòsiums 

científics internacionals i va continuar el programa de seminaris internacional en l’àmbit de la química. 

 

9.1. Programa de seminaris 

El programa de seminaris té lloc des del 2004 i des de l’any 2012 està patrocinat per l’empresa BASF. 

El programa va convidar, el 2017, a 38 químics de prestigi internacional per a impartir un seminari en 

un dels diferents camps de la química (Taules 11 i 12). El 2017, es van incorporar al programa dos 

conferenciants del món industrial (Eli Lilly and Company and Bristol-Myers Squibb) amb un triple 

objectiu: a) evidenciar, als investigadors de l’institut, 

recerca d’alt nivell que es porta a terme al sector industrial; 

b) mostrar trajectòries professionals de recerca 

alternatives a les que es desenvolupen en entorns 

acadèmics i c) enfortir la relació amb agents de recerca del 

sector industrial per a promoure col·laboracions 

científiques. 

També es va convidar a dues editores científiques de Wiley-

VCH amb un seminari sobre ètica i integritat en les 

publicacions científiques. 

Tots els conferenciants del programa de seminaris, durant la visita a l’ICIQ, tenen reunions individuals 

amb els diferents grups de recerca de l’Institut per a conèixer la recerca que porten a terme i com a 

mecanisme per articular possibles col·laboracions científiques en àrees d’interès mutu. 
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Taula 11: Conferenciants al programa de seminaris ICIQ 2017 

17.01.2017 Prof. Ben G. Davis University of Oxford (United Kingdom) 

Títol: Conference Fèlix Serratosa 2017 

23.01.2017 Prof. Mamoru Tobisu Graduate School of Engineering, Osaka University (Japan) 

Títol: Catalytic Transformations of Strong Sigma-Bonds 

03.02.2017 Prof. Patrick Holland Yale University (USA) 

Títol: Metal Ligand Cooperation in Catalyzed Dehydrogenations 

24.02.2017 
Dr. Karen Hindson & Dr. Haymo 
Ross 

Wiley VCH, Weinheim (Germany) 

Títol: Society Publishing at Wiley-VCH / Dealing with Scientific Misconduct – a Part of an Editor’s day-to-day Work 

03.03.2017 Prof. Alfonso Espada Eli Lilly and Company, Madrid (Spain) 

Títol: Hydrogen/Deuterium Exchange Mass Spectrometry in the Drug Discovery Scene: A New Tool for Characterizing 
Protein Ligand Interactions 

10.03.2017 Dr. José Alemán Universidad Autónoma de Madrid (Spain) 

Títol: From Mono to Bi-functional Catalytic Systems for the Construction of Organic Molecules 

30.03.2017 Prof. Bas de Bruin Universiteit van Amsterdam (The Netherlands) 

Títol: Redox Activity of Carbene Ligands; Convergent and Divergent Radical-type Pathways of “Carbene Radicals” 

06.04.2017 Dr. Francisco González Bobes 
Bristol-Myers Squibb Chemical and Synthetic Development, New 
Jersey (USA) 

Títol: Process Chemistry in the Pharmaceutical Industry: General Concepts and Selected Examples 

11.04.2017 Prof. Rafal Klajn Weizmann Institute of Science (Israel) 

Títol: Synthetic Confined Spaces as Tools for Manipulating chemical Reactivities 

18.04.2017 Prof. László Kürti Rice University, Houston (USA) 

Títol: Practical Direct Electrophilic Amination of Olefins and Aromatic Systems 

28.04.2017 Prof. Masahiro Terada Tohoku University (Japan) 

Títol: New Aspects of Enantioselective Catalysis by Chiral Brønsted Acids and Bases 

02.05.2017 Prof. Christopher E. D. Chidsey  Standford University (USA) 

Títol: Atomic-Layer-Deposited Metal-Oxide Alloys on Silicon Photoanodes for Water Oxidation 

12.05.2017 Prof. Masahiro Murakami  Kyoto University (Japan) 

Títol: Photon-Assisted Organic Synthesis 

19.05.2017 Prof. Declan G. Gilheany  University College Dublin (Ireland) 

Títol: Asymmetric Grignard Synthesis of Tertiary Alcohols 

26.05.2017 Dr. Jan Streuff Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Germany) 

Títol: Radical Reactions under Catalyst-Control: Titanium(III)-Catalyzed Reductive Umpolung Processes 

31.05.2017 Prof. Dr. Robert Wolf   Universität Regensburg (Germany) 

Títol: Benzylic C-H Bond Oxygenation and Oxidative Chlorination by Flavin Photocatalysis 

02.06.2017 Prof. Dr. Nuno Maulide  Universität Wien (Austria) 

Títol: Organic Synthesis with Rearrangements: Adventures in Total Synthesis 

05.06.2017 Prof. Dr. Daniela A. Wilson  Radboud University Nijmegen (The Netherlands) 

Títol: Autonomous Self-assembled Particles for Biomedical Applications 

12.06.2017 Prof. Dr. Erwin Reisner  University of Cambridge (United Kingdom) 

Títol: Solar-driven Catalysis with Hybrid Semiconductor Systems 

14.06.2017 Prof. Gary A. Molander  University of Pennsylvania (USA) 

Títol: Fast Bioorthogonal Chemistry: Discovery, Development and Applications 
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Taula 12: Conferenciants al programa de seminaris ICIQ 2017 (continuació) 

19.06.2017  Prof. J. C. Scaiano  University of Ottawa (Canada) 

Títol: Click Nanocatalysis, One Molecule at a Time 

23.06.2017 Prof. Barry M. Trost Stanford University (USA) 

Títol: A Challenge for Total Synthesis of Bioactive Targets: Atom Economy 

07.07.2017 Prof. Samuel Sánchez 
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)(Spain) & Max-Planck- 
Institut für Intelligent Systeme, Stuttgart (Germany) 

Títol: Catalysis for Powering Nanomotors and their Applications 

14.07.2017 Prof. Dr. Armido Studer  Westfälische Wilhelms-Universität, Münster (Germany) 

Títol: Electron-Catalysis 

17.07.2017 Prof. Jun-Li Hou  Fudan University, Shanghai (China) 

Títol: Synthetic Tubular Molecules Mimicking the Function of Channel Proteins 

08.09.2017 
2017 Marcial Moreno Lectureship 
– Prof. Rubén Martín  

Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)(Spain).  

Títol: Ni-Catalyzed Reductive Carboxylation Reactions 

14.09.2017 Prof. Kate A. Jolliffe  The University of Sydney (Australia) 

Títol: Cyclic Peptides and Peptidomimetics: Synthesis and Applications in Supramolecular Chemistry 

15.09.2017 
Prof. Dr. Dennis G. H. 
Hetterscheid  

Universiteit Leiden (The Netherlands) 

Títol: Iron Based Molecular Electrocatalysts for the Water Oxidation Reaction 

20.09.2017  Prof. Takashi Ikawa  Osaka University (Japan) 

Títol: How to Handle Violent “Benzynes”? 

02.10.2017  Prof. Takuya Hashimoto Kyoto University (Japan) 

Títol: Pursuit of New Catalyst Designs 

06.10.2017  Prof. Dr. Kristen Zeitler  Universität Leipzig (Germany) 

Títol: New Approaches for Multicatalytic Transformations 

20.10.2017 Dr. Jordi Bures  University of Manchester (United Kingdom) 

Títol: Better Understanding for Better Reactions 

14.11.2017 Prof. Liviu Mirica  Washington University in St. Louis (USA) 

Títol: The Organometallic Reactivity of High-Valent Pd and Ni Complexes 

01.12.2017 Prof. Marc Robert Université Paris Diderot (France) 

Títol: Molecular Catalysis of the CO2 Reduction with Highly Active Fe Complexes. From CO2 to CO and then CH4 

12.12.2017 Prof. Berit Olofsson Stockholm University (Sweden) 

Títol: Regiospecific N-Arylation of Nitrogen Nucleophiles under Mild and Metal-Free Conditions 

15.12.2017 Dr. Didier Bourissou  Université Paul Sabatier (France) 

Títol: Transition Metal Reactivity Under Ligand Control  

20.12.2017 Prof. Dr. Karol Grela  University of Warsaw (Poland) 

Títol: Making Olefin Metathesis Work: Current Advances and Retreats 

21.12.2017 Prof. Dr. Guy Bertrand   University of California San Diego (USA) 

Títol: Stable Carbenes and Related Species: Powerful Tools in Organic, Inorganic and Organometallic Chemistry 
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9.2. Conferències i simpòsiums 

L’organització de congressos i simpòsiums permet a l’ICIQ enfortir diversos dels seus objectius 

estratègics: a) incrementar la visibilitat internacional del centre, b) enfortir les col·laboracions de 

recerca internacionals, c) potenciar la captació de talent científic, sobretot pel que respecte a 

investigadors post-doctorals i a investigadors pre-doctorals i d) contribuir a la formació científica dels 

nostres investigadors. Durant l’any 2017, es van organitzar, des de l’ICIQ, els següents simpòsiums. 

09-10 de maig – Aportando valor al CO2. La  segona edició d’aquest congrés es va dur a terme a les 

instal·lacions de l’ICIQ i es va organitzar en col·laboració amb la Plataforma Tecnológica Española del 

CO2 (PTECO2) i la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible (SusChem-España). La 

trobada va reunir experts 

internacionals en la utilització i 

transformació del CO2, i va esdevenir 

un punt de trobada on compartir els 

avenços en aquesta matèria dins i fora 

de l’estat espanyol. L’objectiu principal d’aquestes jornades va ser reunir tots els agents implicats, des 

del punt de vista científic i tecnològic, passant també pel món empresarial, per tal d’oferir una visió 

global de les tecnologies disponibles al mercat i dels seus usos. Per part de l’ICIQ hi van participar els 

Prof. Atsushi Urakawa i Arjan Kleij. 

05-09 de juny – ETSF Young Researchers’ Meeting (YRM). Trobada anual d’estudiants de màster i 

doctorat i investigadors post-doctorals vinculats a l’estudi de les propietats òptiques i electròniques 

dels materials a partir de mètodes teòrics i 

computacionals. La trobada s’organitza 

anualment en el marc de la European 

Theoretical Spectroscopy Facility (ETSF) i 

l’organitzen els mateixos estudiants. En 

aquesta edició, van responsabilitzar-se de la 

organització dos estudiants de l’ICIQ: el 

Damien Cornu (investigador post-doctoral) i la Franziska Hegner (estudiant de doctorat). Aquestes 

jornades estan pensades per a posar en comú avenços recents en desenvolupament de mètodes, 

algoritmes i la seva implementació, així com aplicacions en materials reals. Els participants tenen la 

possibilitat de mostrar la seva feina de recerca, així com intercanviar idees, aprendre noves tècniques, 

obrir horitzons cap a possibles col·laboracions i nous projectes i millorar les seves habilitats de 

presentació en públic. 
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15-16 de juny – ICIQ PhD Day 2017. 

Primera edició d’un esdeveniment fet 

per i per a la comunitat d’estudiants de 

doctorat de l’ICIQ (75 participats), amb 

l’objectiu de posar en comú aspectes 

científics d’interès pels membres que hi 

participen. Les jornades varen consistir en conferències invitades, presentacions curtes i sessions de 

pòsters on els assistents van tenir l’oportunitat de fer presentacions d’aspectes relacionats amb els 

seus camps de recerca, i es van crear espais pensats especialment per l’intercanvi d’idees i 

coneixements. 

Es pretén que el PhD Day es converteixi en una activitat anual i permeti enfortir la comunitat de 

doctorands ICIQ, així com dotar als organitzadors amb habilitats transversals i permetre als assistents 

millorar les seves habilitats de presentació científica. 

25-27 de setembre – German-Spanish Symposium on 

Frontiers in Chemistry. Cimera bilateral organitzada pel 

comitè format pel Professors Kilian Muñiz (ICIQ i ICREA) i 

Martin Oestreich (Technische Universität Berlin) amb la 

intenció de reunir investigadors en química de primera línia d’ambdós països. Les jornades es van dur 

a terme íntegrament a les instal·lacions de l’ICIQ. L’objectiu principal no es va centrar únicament en 

acollir jornades de seminaris, sinó també en crear un espai d’intercanvi d’idees i d’opinions en camps 

punters de recerca d’interès per a l’ICIQ, com la catàlisi molecular per a la síntesi de productes o la 

química biològica (chemical biology). Des d’un primer moment es va considerar prioritari atraure la 

màxima presència d’investigadors joves i crear espais pensats per a la comunicació i participació dels 

assistents al simpòsium. 

27-29 de setembre – ICIQ School. Jornades de seminaris dirigides a la comunitat d’investigadors de 

màster i doctorat, amb la presència de ponents de primera línia en el camp de la química tant del món 

acadèmic com del sector industrial. Les xerrades van girar al voltant de camps com la catàlisi, la síntesi 

orgànica, així com també mètodes millorats per a la preparació de building blocks de rellevància 

sintètica en laboratoris farmacèutics i acadèmics. 
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10. Participació en plataformes tecnològiques 

Amb l’objectiu de potenciar la visibilitat de l’ICIQ a nivell internacional i facilitar la seva participació en 

projectes en col·laboració europeus, dintre del programa marc H2020, l’Institut forma part de les 

següents plataformes Europees, en les quals participa activament assistint, entre d’altres activitats, a 

les assemblees generals i als Brokerage Events que s’organitzen. 

SusChem España: L’ICIQ és membre de la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible, 

SusChem, i és membre fundador del grup especialitzat “CO2 com a primera matèria”. 

SusChem: A través de la participació a SusChem España, l’ICIQ és també membre de SusChem Europa 

(European Technology Platform for Sustainable Chemistry).  

SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency). L’ICIQ és membre 

d’investigació d’SPIRE, una Public and Private Partnership contractual del programa marc H2020 que 

representa a set sectors industrials entre els quals es troba el sector químic. El 2017, l’ICIQ ha participat 

en la Task Force Structure & Review de l’associació que pretén aconseguir una millor gestió dels grups 

de treball interns. 

N.ERGHY (Research on Fuel Cells and Hydrogen). N.ERGHY és un grup d’investigació de la Fuel Cells and 

Hydrogen Joint Undertaking, una agrupació públic-privada institucional que gestiona els seus propis 

fons dins del programa marc H2020. L’ICIQ, a través del Prof. Galán-Mascarós, forma part d’una de les 

Task Forces per a la definició de prioritats de recerca dins del camp d’hidrogen i piles de combustible. 

EERA (European Energy Research Alliance): Aliança Europea de recerca en energia. L’ICIQ participa 

activament en dos dels seus Joint Programmes: 

- AMPEA - Advanced Materials and Processes for Energy Application, com a membre plenari. 

- Photovoltaic Solar Energy, com a associat. 

SECPHO – Southern European Cluster in Photonics and Optics. Cluster format per empreses, centres 

tecnològics i grups d’investigació orientats a promoure la innovació tecnològica mitjançant l’aplicació 

de tecnologies fotòniques, o tecnologies basades en la llum. 

European Cluster on Catalysis: l’ICIQ forma part d’aquest clúster que pretén aglutinar els principals 

actors Europeus, tant acadèmics com industrials, dins del camp de la catàlisi, per a unir esforços i 

millorar la competitivitat europea i escalar posicions a nivell mundial. 

Joint Laboratory for Energy and Environmental Catalysis: El Prof. Atsushi Urakawa és membre adjunt 

d’aquest projecte, impulsat des de la City University a Hong Kong, que agrupa a destacats investigadors 

en el disseny eficient de catalitzadors per a aplicacions en energia i medi ambient. 
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COST Actions (European Cooperation in Science and Technology). COST Actions actives el 2017 en les 

que participa l’ICIQ: 

 CM1205: Catalytic Routines for Small Molecule Activation (CARISMA) 

 CM1402: From molecules to crystals – how do organic molecules form crystals? (CRYSTALLIZE) 

 CA15106: C-H Activation in Organic Synthesis (CHAOS) 

 MP1307: Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic 

Solar Cells by complementary characterization techniques (StableNextSol) 

CO2 Value Europe: Nova plataforma tecnològica Europea formada per socis acadèmics i industrials i 

que té com a objectiu principal promoure el desenvolupament i l’arribada al mercat de noves solucions 

per a convertir el CO2 en productes de valor afegit, contribuint a la reducció global de les emissions de 

CO2 i a la diversificació de les matèries primeres disponibles. L’ICIQ n’és soci fundador. Aquesta 

iniciativa prové del Projecte Europeu SCOT (Smart CO2 transformation), finalitzat el 2016 i que tenia 

com a objectiu definir l’agenda Europea d’investigació i innovació en aquest camp. 
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11. Ajudes i projectes de recerca 

L’ICIQ és molt actiu en promoure la participació dels seus investigadors en projectes de recerca 

competitius de les administracions catalana, espanyola i europea. La participació en projectes de 

recerca potencia la col·laboració científica amb grups d’investigació i empreses a nivell internacional, 

permet abordar reptes científics que no seria possible portar a terme de forma individual i suposen 

una contribució molt rellevant al finançament de l’Institut. 

Durant el 2017 es van aconseguir 15 nous projectes de recerca (Taula 13), 10 projectes del MINECO i 

5 projectes europeus. Cal destacar que tots els investigadors que varen sol·licitar un projecte del 

MINECO dins el “Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de 

la Sociedad” i el “Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia” 

el varen obtenir. Del MINECO, també es varen obtenir dos accions de dinamització per a preparar 

sol·licituds a programes de la ERC, un projecte de dinamització de la xarxa d’excel·lència Consolider en 

catàlisi i un projecte del programa Redes y Gestores per l’enfortiment del Departament de Projectes 

de l’ICIQ. 

L’any 2017 es varen obtenir 5 projectes del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, tots ells 

del pilar d’excel·lència. En concret, els Prof. Martín i Galán-Mascarós obtingueren un projecte ERC 

Proof of Concept cadascun, els Prof. Pericàs i Ballester obtingueren dos Innovative Training Networks 

(ITN) com a coordinadors i el Prof. Llobet obtingué una altre ITN com a beneficiari. 

Durant l’any 2017, destaquen els dos projectes europeus que han estat concedits a l’ICIQ com a 

coordinador. Els dos projectes s’emmarquen dins les accions “Marie Skłodowska Curie” del programa 

Horizon 2020 de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, ajuts enfocats a la formació i 

desenvolupament professional del personal investigador. 

El projecte NOAH és una xarxa de formació innovadora (ITN) formada per un consorci de 9 institucions 

europees incloent les empreses Covestro i Mind the Byte. El projecte està liderat pel Prof. Pau Ballester 

de l’ICIQ, ha rebut 2,5 milions d’euros de la Comissió Europea i està 

enfocat en el disseny de noves tecnologies d’encapsulació molecular. 

La xarxa NOAH formarà a deu investigadors pre-doctorals en un 

programa de formació que inclou l’exposició dels estudiants de 

doctorat a un entorn no-acadèmic, a través de la seva contractació a 

les empreses de la xarxa o en estades de curta-mitja durada als socis dels sector privat que formen 

part del consorci.  
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Taula 13: Projectes de recerca competitius obtinguts durant l’any 2017 

Títol projecte Organisme IP Import (€) 

Contenedores moleculares y supramoleculares 
basados en calix[4]pirroles aril-extendidos y super 
aril-extendidos: estudios fundamentales (CTQ2017-
84319-P) 

MINECO 
Pau 
Ballester 

161.000 

Abordando Reactividad Compleja desde la Quimíca 
Computacional (CTQ2017-88777-R) 

MINECO Carles Bo 78.000 

Síntesis estereo y enantioselectiva para la 
valorización de heterociclos funcionales (CTQ2017-
88920-P) 

MINECO Arjan Kleij 108.000 

Transferencia monoelectrónica y tratamientos 
estadísticos en catálisis homogénea computacional 
(CTQ2017-87792-R) 

MINECO 
Feliu 
Maseras 

105.000 

Diseño de sistemas de oxidación basados en haluros 
para la formación de enlaces C-N (CTQ2017-88496-R) 

MINECO 
Kilian 
Muñiz 

213.000 

Diseño de herramientas catalíticas enantioselectivas: 
aplicación a la preparación de moléculas bioactivas y 
a la valorización de materias (CTQ2017-89814-P) 

MINECO Anton Vidal 93.000 

Activación de moléculas pequeñas: de responsables 
del cambio climático a materias primas renovables y 
sostenibles (EUIN2017-87980) 

MINECO 
Mónica 
Pérez-
Temprano 

3.605 

Estudio de vibraciones de baja frecuencia criticas en 
reacciones cataliticas heterogeneas (EUIN2017-
89041) 

MINECO 
Atsushi 
Urakawa 

3.600 

Encarando los retos que la sociedad tiene planteados 
mediante investigación colaborativa en catálisis 
(CTQ2016-81923-REDC) 

MINECO 
Miquel 
Pericàs 

41.500 

Fortalecimiento del Departamento de Proyectos ICIQ 
(ECT-2017-0309) 

MINECO 
Miquel 
Pericàs 

158.900 

Enabling Technologies and Drug Discovery: 
Continuous Flow Processes to Discover Novel 
Antiviral Inhibitors (766058-VIRO-FLOW) 

REA (CE) 
Miquel 
Pericàs 

708.919 

Network of Functional Molecular Containers with 
Controlled Switchable Abilities (765297-NOAH) 

REA (CE) 
Pau 
Ballester 

495.746 

European School on Artificial Leaf : Electrodes 
Devices (765376-eSCALED) 

REA (CE) Toni Llobet 151.478 

Late-stage catalytic carboxylation techniques with 
labelled carbon dioxide: new opportunities for 
radiolabelling (755251-LABEL-DIOX) 

ERCEA (CE) 
Rubén 
Martín 

149.750 

Separation membranes for carbon dioxide removal 
from gas streams (780255-MEMCARB) 

ERCEA (CE) 
JR Galán-
Mascarós 

150.00 

El projecte VIRO-FLOW és una ITN amb un enfocament industrial, concretament en la modalitat de 

doctorats industrials (EID-European Industrial Doctorate). VIRO-FLOW està format per l’ICIQ, a través 

de la seva unitat tecnològica ERTFLOW, i per l’empresa AiCuris, i està liderat pel Prof. Miquel A. Pericàs 
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i la Dra. Esther Alza. La xarxa VIRO-FLOW ha rebut 0,75 milions 

d’euros i formarà a tres doctors que portaran a terme la seva 

tesi doctoral entre AiCuris i l’ICIQ (18 mesos a cada institució). 

El projecte es proposa integrar els avantatges de la química en 

flux en combinació amb tecnologies de bioassaig micro-fluídic 

in vitro per al desenvolupament de nous fàrmacs pel tractament i cura de les infeccions produïdes pel 

virus de l’Hepatitis B (HBV).  

Les taules 14-20 mostren tots els projectes finançats per agències públiques vigents durant el 2017, 

així com la quantia obtinguda i l’investigador principal (IP). 

Taula 14: Projectes de recerca competitius de la Unió Europea vigents el 2017 

Títol projecte Import (€) Període IP 

Advancing Gold Catalysis (CATGOLD) 2.499.060 2013-18 Echavarren 

Towards a Greener Reduction Chemistry by Using 
Cobalt Coordination Complexes as Catalysts and Light-
driven Water Reduction as a Source of Reductive 
Equivalents  
(648304-GREENLIGHT_REDCAT) 

1.999.063 2015-20 Lloret-Fillol 

Light-Driven Asymmetric Organocatalysis                              
(681840-CATA-LUX) 

2.000.000 2016-21 Melchiorre 

Catalytic reductive carboxylation of unactivated 
olefins with carbon dioxide (713677-OLE-DIOX)  

149.500 2016-17 Martín 

A novel platform for user-friendly spectroscopy at very 
low temperatures and under strong magnetic fields 
(713539-U-SPEC)  

150.000 2016-18 
Galán-
Mascarós 

Pilot Plant Production of Controlled doped 
Nanoporous Carbonaceous Materials for Energy and 
Catalysis Applications (686163-POROUS4APP) 

334.707 2016-20 López 

Entrepreneuring Dynamic Selforganized Interfaces In 
Photocatalysis: A Multidisciplinary Training Network 
Converting Light Into Products (PhotoTrain) 

463.345,92 2016-20 Melchiorre 

ICIQ International Postdoctoral Mobility Programme 
(291787-ICIQ-IPMP) 

2.028.752 2012-18 Lluís Solà 

Critical Raw materials Elimination by a top-down 
Approach To hydrogen and Electricity generation 
(721065-CREATE) 

350.625 2017-20 
JR Galán-
Mascarós 

An Artificial Leaf: a photo-electro-catalytic cell from 
earth-abundant materials for sustainable solar 
production of CO2-based chemicals and fuels (732840-
A-LEAF) 

879.712,50 2017-20 

Galán-
Mascarós, 
López, Lloret-
Fillol 

Enabling Technologies and Drug Discovery: Continuous 
Flow Processes to Discover Novel Antiviral Inhibitors 
(766058-VIRO-FLOW) 

708.919 2017-21 Pericàs 

Late-stage catalytic carboxylation techniques with 
labelled carbon dioxide: new opportunities for 
radiolabelling (755251-LABEL-DIOX) 

149.750 2017-19 Martín 
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Taula 15: Projectes de recerca competitius de la Swiss National Science Foundation vigents el 2017 

Títol projecte Import (€) Període IP 

Carbon Dioxide Hydrogenation: New Synthetic 
Perspectives for Chemical Energy Carriers 

252.259 2014-17 Urakawa 

 

Taula 16: Projectes de recerca competitius de la Japan Science and Technology Agency vigents el 2017 

Títol projecte Import (€) Període IP 

Oxidative upgrading of light alkanes by unsteady-
state operation 

355.293 2016-20 Urakawa 

 

Taula 17: Projectes de recerca competitius de la Generalitat de Catalunya vigents el 2017 

Títol projecte Import (€) Període IP 

Química Organometàl·lica en Síntesi Orgànica (2014 
SGR 818) 

33.600 2014-17 Echavarren 

Galán Mascarós Research Group (2014 SGR 797) 28.800 2014-17 
Galán-
Mascarós 

Grup de Catàlisis Redox ( RED-CAT ) (2014 SGR 915) 27.000 2014-17 Llobet 

Theoretical Heterogeneous Catalysis Group (T-
HeCat) (2014 SGR 145) 

30.100 2014-17 López 

Grup d'activació catalítica d'enllaços inerts - 
CATINERT (2014 SGR 884) 

25.800 2014-17 Martín 

Modelatge computacional de la catàlisi homogènia 
(2014 SGR 409) 

18.000 2014-17 Maseras 

Melchiorre Group (2014 SGR 1059) 38.400 2014-17 Melchiorre 

Muñiz's Group (2014 SGR 889) 15.000 2014-17 Muñiz 

Grup de recerca en matèries i dispositius 
optoelectrònics (2014 SGR 763) 

17.200 2014-17 Palomares 

Grup de Recerca en Sistemes Catalítics Modulars 
(SICAM) (2014 SGR 827) 

30.100 2014-17 Pericàs 

Urakawa research group (2014 SGR 893) 12.900 2014-17 Urakawa 

 
Taula 18: Projectes de recerca competitius de l’administració de l’estat vigents el 2017 

Títol projecte Import (€) Període PI 

Avances en nuevos métodos para la formación 
directa de los enlaces carbono-carbono, carbono 
nitrógeno y más allá (CTQ2013-46705-R) 

148.830 2014-17 Alex Shafir 

Receptores y sensores sintéticos para la detección 
supramolecular de moléculas de bajo peso 
molecular relacionadas con la salud (CTQ2014-
56295-R) 

206.910 2015-17 Pablo Ballester 

Nanocápsulas de óxidos metálicos y complejos de 
metales de transición: abordando los retos de la 
sociedad desde la nanociencia molecular y la 
catálisis (CTQ2014-52824-R) 

108.900 2015-17 Carles Bo 

Desarrollo de nuevas metodologías eficientes para 
la síntesis de bio-carbonatos (CTQ2014-60419-R) 

151.250 2015-17 Arjan Kleij 
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Taula 19: Projectes de recerca competitius de l’administració de l’estat vigents el 2017 (continuació) 

Títol projecte Import (€) Període PI 

Catálisis homogénea computacional: fotones, 
dioxigeno, dióxido de carbono (CTQ2014-57761-R) 

156.090 2015-17 Feliu Maseras 

Desarrollo de nuevas reacciones de oxidación de 
hidrocarburos basadas en catalizadores de yodo en alto 
estado de oxidación (CTQ2014-56474-R) 

250.470 2015-17 Kilian Muñiz 

Modularidad y regulación distal en sistemas catalíticos 
como estrategias eficientes en síntesis 
estereoselectiva. Aplicación a la síntesis de compuestos 
con interés biológico (CTQ2014-60256-P) 

134.310 2015-17 Anton Vidal 

Soluciones desde la Química de Coordinación para el 
Desafío Energético: Materiales Avanzados para 
transformación y almacenamiento de Energía 
(CTQ2015-71287-R) 

135.520 2016-18 
JR Galán-
Mascarós 

Simulaciones teóricas en catálisis homogénea: bases 
para una industria circular                                                                       
(CTQ2015-68770-R) 

135.520 2016-18 Núria López 

Carboxilación de materia orgánica con dióxido de 
carbono catalizada por metales de transición                                
(CTQ2015-65496-R) 

234.740 2016-18 Rubén Martín 

Sistemas Catalíticos Inmovilizados Robustos para la 
Producción Sostenible de Productos Químicos de Alto 
Valor Añadido (CTQ2015-69136-R)  

326.700 2016-19 
Miquel A. 
Pericàs 

FLOW4HEALTH Desarrollo de procesos en flujo 
continuo para la indústria químico farmacéutica (RTC-
2016-5807-1) 

441.441 2016-19 
Miquel A. 
Pericàs 

Catalizadores electrofílicos avanzados para la síntesis 
de sistemas complejos (CTQ2016-75960-P) 

440.440 2016-19 
Antonio 
Echavarren 

Nuevos Conceptos para la Activación Asimétrica de 
Pequeñas Moléculas a Través de Catálisis Fotoredox y 
Metálica (CTQ2016-75311-P) 

84.700 2016-19 
Marcos Garcia 
Suero 

Catalizadores moleculares para la descomposición del 
agua por medio de la luz solar (CTQ2016-80058-R) 

272.250 2016-19 Antonio Llobet 

Reducciones químicas mediadas por la luz. De 
combustibles a compuestos solares (CTQ2016-80038-R) 

84.700 2016-19 
Julio Lloret-
Fillol 

Organocatálisis Fotoquímica Enantioselectiva: 
Utilizando la Luz para Generar Moléculas Quirales 
Biológicamente Relevantes (CTQ2016-75520-P) 

254.100 2016-19 
Paolo 
Melchiorre 

Procesos de transferencia de carga en dispositivos 
fotovoltaicos híbridos: nanocristal semiconductor/ 
molécula orgánica semiconductora (CTQ2016-80042-R) 

166.980 2016-19 
Emilio 
Palomares 

Alternativas a las Tradicionales Reacciones de 
Acoplamiento Cruzado para Favorecer la Formación de 
Enlaces CC: Investigación de Sistemas Bimetálicos y 
Catálisis de Cobalto (CTQ2016-79942-P) 

84.700 2016-20 
Mónica Pérez-
Temprano 

Conversión catalítica en continuo de dióxido de 
carbono en vectores energéticos químicos (CTQ2016-
75499-R) 

156.090 2016-19 
Atsushi 
Urakawa 
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Taula 20: Projectes de recerca competitius de l’administració de l’estat vigents el 2017 (continuació) 

Títol projecte Import (€) Període PI 

Fortalecimiento del Departamento de Proyectos ICIQ 
(ECT-2017-0309) 158.900 2017-18 

Miquel A. 
Pericàs/Lorena 
Tomás 

Síntesis de amoniaco en condiciones suaves inducida 
por luz (CTQ2015-73028-EXP) 

50.000 2017-19 Antoni Llobet 

Encarando los retos que la sociedad tiene planteados 
mediante investigación colaborativa en catálisis 
(CTQ2016-81923-REDC) 

41.500 2017-19 
Miquel A. 
Pericàs 

Activación de moléculas pequeñas: de responsables del 
cambio climático a materias primas renovables y 
sostenibles (EUIN2017-87980) 

3.605 2017-18 
Mónica Pérez-
Temprano 

Estudio de vibraciones de baja frecuencia criticas en 
reacciones cataliticas heterogeneas (EUIN2017-89041) 

3.600 2017-18 
Atsushi 
Urakawa 

Centro de Excelencia Severo Ochoa 2013 (SEV-2013-
0319) 

4.000.000 2014-18 
Miquel A. 
Pericàs 

 

Addicionalment, l’ICIQ anima al seu personal investigador a la sol·licitud de beques i ajudes pre-

doctorals i post-doctorals. A les taules 21 i 22 es mostren les beques i ajudes per a la contractació de 

personal aconseguides al llarg de l’any 2017. En concret, durant el 2017 es van aconseguir 16 beques 

pre-doctorals i 5 beques post-doctorals,  incloses tres noves beques individuals dins de les Marie 

Sklodowska-Curie Actions. 

 

Taula 21: Ajudes pre-doctorals aconseguides a l’ICIQ durant el 2017 

Denominació del programa d’ajudes Organisme Nº d’ajudes 

Formació de Personal Investigador (FI) AGAUR 2 

Formación de Profesorado Universitario (FPU) MECD 2 

Estancias Breves FPU MECD 2 

Formación de Personal Investigador (FPI) MINECO 10 

Estancias Breves FPI MINECO 1 

Programa de Beques de Doctorat INPhINIT Fundació Bancària La Caixa 2 

 

Taula 22: Ajudes post-doctorals aconseguides a l’ICIQ durant el 2017 

Denominació del programa d’ajudes Organisme Nº d’ajudes 

Juan de la Cierva Formación MINECO 1 

Juan de la Cierva Incorporación MINECO 1 

Marie Sklodowska-Curie Actions. 
Individual Fellowships 

Unió Europea 3 
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A la taula 23 es recullen totes les ajudes de personal que estaven vigents l’any 2017: 

 
Taula 23: Ajudes per a la contractació de personal vigents el 2017 

Denominació del programa d’ajudes Organisme Nº d’ajudes 

Formació de Personal Investigador (FI) AGAUR 4 

Formación de Profesorado Universitario (FPU) MECD 11 

Formación de Personal Investigador (FPI) MINECO 26 

Ayudas para Contratos Predoctorales “Severo Ochoa” MINECO 6 

Programa de Beques de Doctorat INPhINIT 
Fundació 

Bancària La Caixa 
2 

Programa Internacional de Beques  de Doctorat “La 
Caixa”- Severo Ochoa 

Fundació 
Bancària La Caixa 

6 

BIST International PhD Fellowship Programme BIST 1 

Juan de la Cierva Formación MINECO 2 

Juan de la Cierva Incorporación MINECO 5 

Ayudas para la Formación Postdoctoral MINECO 2 

Marie Curie Individual Fellowships- Marie Sklodowska-
Curie Actions 

Unió Europea 6 

Ayudas para la promoción del empleo joven e 
implantación de la garantia Juvenil 

MINECO 5 

Ayudas para la Movilidad Postdoctoral José Castillejo MECD 1 
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12. Transferència de tecnologia i coneixement 

La transferència de coneixement i tecnologia cap a la indústria química i farmacèutica és un aspecte 

fonamental de la missió de l'Institut. En aquest sentit, l’ICIQ té un triple objectiu: a) posar el 

coneixement i les tecnologies desenvolupades a l’Institut a disposició de la indústria o d’empreses spin-

off’s per a que desenvolupin nous productes i processos industrials de manera que la recerca que es 

realitza a l’Institut tingui un impacte en la societat, més enllà de l’impacte directe en la comunitat 

científica, mitjançant la creació de productes i serveis innovadors d’alt contingut tecnològic; b) 

aconseguir un nivell creixent d’ingressos per col·laboracions industrials i llicències de patents i c) 

sensibilitzar i formar el personal investigador de l’Institut en la gestió de la innovació i la creació de 

valor a partir de tecnologies i generar vocacions d’emprenedoria tecnològica. 

Durant el 2017, l’ICIQ va desenvolupar diverses activitats per a maximitzar la transferència, dins de les 

següents cinc línies estratègiques: a) 

Projectes de recerca per contracte amb 

indústria; b) Unitats mixtes ICIQ-Empresa; 

c) Unitats de Desenvolupament tecnològic; 

d) Protecció, Valorització i Transferència 

dels resultats de recerca de l’ICIQ; i d) 

Activitats de promoció de col·laboracions 

industrials. 

 

12.1. Propietat intel·lectual i industrial 

Les invencions fruit de la recerca realitzada a l’ICIQ que podrien eventualment tenir aplicacions 

comercials o industrials són identificades i protegides com a propietat industrial; subseqüentment, 

aquestes són valoritzades cap a un estat en què es puguin llicenciar a una empresa o una spin-off. Es 

defineixen, de comú acord amb els investigadors, les accions que permeten desenvolupar o demostrar 

la viabilitat d’una tecnologia, tant des d’un punt de vista tècnic com comercial/econòmic. Les accions 

de prototipatge i proves de concepte es duen a terme en el laboratori de CSOL. 

Durant l’any 2017 es varen presentar 5 sol·licituds de patent Europea i una sol·licitud de patent als 

Estats Units d’Amèrica com a títols prioritaris. D’altra banda, es varen presentar quatre sol·licituds PCT 

com a extensions internacionals de sol·licituds anteriors. Finalment, es van concedir dues patents a 

Europa. Per tant, es compleix l’indicador 8 del contracte programa Nombre de sol·licituds de patents, 

en el qual s’havia fixat un valor, per a l’any 2017, de 4. 
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De forma similar a anys anteriors, la Fundació Obra Social La Caixa va subvencionar un programa intern 

d’ajuts de valorització que ha permès finançar els següents 2 projectes de desenvolupament i validació 

tecnològica destinats a la creació d’empreses spin-off: (i) membranes i materials per a la separació de 

diòxid de carboni en fase gas; (ii) plataforma de diagnòstic basada en quantum dots aplicada a malalties 

rares. Aquests projectes estan liderats per investigadors post-doctorals amb caràcter emprenedor i 

tenen com a finalitat realitzar proves de concepte dels resultats de recerca protegits i, així, facilitar la 

transferència del coneixement generat a l’ICIQ a una empresa spin-off a la vegada que es va formant 

un emprenedor líder del projecte. 

Durant el 2017 es van transferir un total de 5 famílies de patents a 3 empreses, dues de les quals són 

de nova creació i una és una spin-off de l’ICIQ. 

Les taules següents resumeixen les tecnologies i resultats de la recerca protegits mitjançant drets de 

propietat intel·lectual o industrial vigents a 31 de desembre de 2017, la situació de cadascun dels actius 

intangibles corresponents, així com les activitats de valorització i/o transferència tecnològica 

destacables per l’any 2017. 

 

Copyright T‐263‐05 Estat: concedit Data de presentació: 21/07/2005 

cLab: un portal web d’accés, utilització i gestió de recursos computacionals 

Autors: Carles Bo, Joan Iglesias, José C. Ortiz 

El Computational Laboratory Web Manager (cLab) és un portal web que facilita l’accés i la gestió d’un 
laboratori computacional format per una central d’hipercomputació basada en clústers heterogenis 
d’ordinadors i que múltiples usuaris poden utilitzar a l’hora per a l’execució de tasques computacionals. 
cLab és una aplicació basada en internet que facilita a l’usuari la manipulació de fitxers i arxius, la 
preparació de tasques computacionals, la seva planificació i gestió, així com la visualització i 
l’emmagatzematge dels resultats. cLab proporciona eines tan per a l’usuari com per a l’administrador del 
sistema. 

 
WO2012113726 
Fases nacionals: 
Europa (EP12704796.7) 
EEUU (US20140235866) 

Estat: concedida 
a EEUU, França, 
Alemanya i 
Regne Unit 

Data de prioritat: 25/02/2011  

Procediment d’obtenció d’una composició de trifluorometilació 

Inventors: Vladimir Grushin, Alessandro Zanardi 

Procediment de cupració directa del fluoroform amb 
reactius accessibles i a temperatura ambient. Permet la 
formació de reactius de CuCF3 útils en reaccions de 
trilfuorometilació. Els compostos químics que porten un 
grup trifluorometil s’empren principalment en la 
producció de fàrmacs o de productes agroquímics, així 
com de polímers, materials compostos i intermedis. El 
fluoroform, CF3H, és una font ideal de CF3 perquè és 
econòmic, disponible en grans quantitats i no és tòxic ni 
té efectes sobre la capa d’ozó.  

Innovacions i avantatges 
• Producció neta de reactius de 

trifluorometilació 
• El procediment funciona en condicions de 

temperatura i pressió ambients 
• Valorització del fluoroform (residu 

industrial) 
• Font abundant i econòmica del grup 

trifluorometil 
• Reactius econòmics 
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Europa (EP13724223.6) 
EEUU (US14401312) 
Xina (CN104321293) 

Estat: transferida 
Examen en curs (EP) – 
Concedida: Xina i EEUU 

Data de prioritat: 15/05/2012 

Procediment de preparació de metanol i productes que en deriven a partir d’òxids de carboni 

Inventors: Atsushi Urakawa, Atul Bansode 

La reducció química del diòxid de carboni a metanol i els seus 
derivats (com ara el dimetileter, DME) es considera una de les 
tecnologies clau per reduir tant l’efecte hivernacle com la 
dependència del sector energètic en combustibles fòssils. A 
diferència dels processos emprats avui dia en la preparació de 
metanol, el procediment continu de l’ICIQ proporciona 
conversions i selectivitats excel·lents en un sol pas a través 
d’un reactor, proporcionant la productivitat més alta mai 
descrita en la reducció química del CO2. 

Innovacions i avantatges 
• Alta conversió en un sol pas en el 
reactor  
• Alta selectivitat per a metanol  
• Utilització de catalitzadors 
convencionals o comercials 
• Transformació de CO2 en DME en un sol 
reactor 
• Infraestructura de dimensions reduïdes 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Tecnologia llicenciada a l’empresa InnoxNova (Polònia) per a activitats de caràcter demostratiu en entorn 
industrial, de cara a una potencial comercialització a escala global. 

 

T-0351-2012 (Copyright) Estat: concedit Data de presentació: 12/07/2012 

SCIPIO: un software comprensiu per a químics computacionals  

Autor: Joan Iglesias 

SCIPIO és un software que permet manipular, 
emmagatzemar i gestionar els arxius que resulten 
d’experiments de química computacional. SCIPIO 
permet l’extracció de dades i la seva gestió i es 
podria presentar com un Dipòsit de Resultats de 
Química Computacional. És un quadern de 
laboratori electrònic específic que permet la cerca 
per subestructures i la generació d’informes en un 
format apte per a publicacions. 

Innovacions i avantatges 
• Interfase web i línia de comandaments (bash) 
• Visualització d’estructures químiques 
• Cerca general i per subestructura 
• Generació automàtica d’arxius PDF de 

“Supporting Information” per a publicació 
• Càlcul i traçat dels “Perfils Energètics de 

Reacció”, por combinació de resultats 

 

EP3014274 
US20160139137 

Estat: concedida a Europa, 
examen a EEUU 

Data de prioritat: 25/06/2013 

Assaig radiomètric per a la quantificació d’enzims hidrolítics 

Inventors: Emilio Palomares Gil, Georgiana Stoica, Iván Castello Serrano 

Nanopartícula poblada amb dos tipus de cromòfors i 
funcionalitzada amb un pèptid marcat amb un colorant i 
sensible a l’acció d’un enzim hidrolític. Així, la resposta 
òptica del sistema és directament proporcional a l’acció 
enzimàtica del medi en què es troba la nanopartícula, 
permetent quantificar la quantitat d’enzim present en el 
medi. La tecnologia s’ha aplicat al cas de la fibrosi quística, 
mitjançant l’anàlisi de mostres reals, i el sistema podria 
permetre determinar el fenotip del pacient, evitant així el 
recurs a tests genètics. 

Innovacions i avantatges 
• Mètode de diagnòstic no invasiu 
• Quantificació acurada de l’activitat 

enzimàtica 
• Mètode aplicable al punt d’atenció 

sanitària 
• Mètode d’anàlisis ràpid 
• Possible determinació del fenotip del 

pacient 
• Plataforma de diagnòstic versàtil  

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’ha dut a terme un projecte de validació clínica, en col·laboració amb l’hospital Parc Taulí, del mètode de 
diagnòstic de fibrosi quística. Projecte d’incubació empresarial en progrés. 
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P201431698 Estat: concedida a Espanya Data de prioritat: 13/11/2014 

Sensors resistius de gas benzè per al control de la qualitat de l’aire 

Inventors: Eduard Llobet (URV), Pierrick Clément (URV), Saša Korom, Pau Ballester 

El benzè és un compost químic altament tòxic i potencialment 
carcinogen, per la qual cosa és necessari controlar-ne l’exposició 
dels treballadors i operadors. El límit reglamentari d’exposició al 
benzè és de 0.1-1 ppm durant 8 hores (dades de la NIOSH). Els 
grups de recerca de la URV i l’ICIQ han desenvolupat, 
conjuntament, un nou dispositiu i procediment que permet 
detectar benzè selectivament amb una elevada sensibilitat, de 
forma econòmica i continua. El dispositiu es basa en elèctrodes 
recoberts amb nanotubs de carboni funcionalitzats amb una 
capa que conté un receptor molecular de benzè. 

Innovacions i avantatges 
• Baix cost 
• Elevada sensibilitat (ppt) i 

selectivitat 
• A diferència d’alguns equips de 

mesura existents al mercat, la 
tecnologia no requereix 
consumibles 

• La tecnologia permet la realització 
de mesures en continu 

 

i-DEPOT 9708 (Copyright) Estat: concedit Data de presentació: 12/10/2015 

ioChem-BD: un software comprensiu per a químics computacionals  

Autors: Moises Álvarez, Carles Bo, Núria López, Feliu Maseras, Coen de Graaf, Josep Maria Poblet 

ioChem-BD és un software que permet manipular, 
emmagatzemar i gestionar els arxius que resulten 
d’experiments de química computacional. SCIPIO 
permet l’extracció de dades i la seva gestió i es 
podria presentar com un Dipòsit de Resultats de 
Química Computacional. Permet la cerca per 
subestructures i la generació d’informes en un 
format apte per a publicacions.  

Innovacions i avantatges 
• Interface web i línia de comandaments (bash) 
• Visualització d’estructures químiques  
• Cerca general i per subestructura 
• Generació automàtica d’arxius PDF de 

“Supporting Information” per a publicació 
• Càlcul i traçat dels “Perfils Energètics de Reacció”, 

por combinació de resultats 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’està distribuint el software de forma gratuïta a usuaris beta de l’àmbit acadèmic.  

 

EP15382007 
US15/543,151 

Estat: Transferida 
Fases nacionals 

Data de presentació: 28/07/2015 

Sensor potenciomètric de creatinina 

Inventors: Louis Adriaenssens, Pau Ballester, Daniel Hernández, Tomás Guinovart, Francesc Xavier Rius, 
Pascal Blondeau, Francisco Andrade 

El grup de recerca del Prof. Ballester a l’ICIQ ha 
desenvolupat una família de calix[4]pirroles que 
presenten molta afinitat per a molècules petites, 
com ara la creatinina. En col·laboració amb un grup 
de la Universitat Rovira i Virgili, han incorporat 
aquests compostos en un sensor potenciomètric 
específic per a aquest biomarcador de la disfunció 
renal. S’ha demostrat l’eficàcia del sensor amb 
mostres reals d’orina i plasma. 

 
Innovacions i avantatges 

• La creatinina es mesura de forma sistemàtica en 
l’àmbit hospitalari 

• Mesura específica i altament precisa 
• Possibles aplicacions en telemedicina  
• El sensor presenta un cost de fabricació molt baix 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Aquesta tecnologia s’ha transferit a l’empresa CreatSens Health SL, constituïda l’any 2017 com a spin-off 
de la Universitat Rovira i Virgili.  
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AU2016247920 
EP1671844 
US15/564,353 
JP554513/2017 

Estat: Fases Nacionals a EP, US, 
CA, JP i AU 

Data de presentació: 13/04/2015 

Compostos per al tractament del càncer, la diabetis i el VIH 

Inventors: Antonio M. Echavarren, Laura López, Lorena Riesgo, Fernando Bravo, John Beutler, Tanya 
Ransom 

El grup del Prof. A. M. Echavarren, en col·laboració 
amb la unitat tecnològica CSOL de l’ICIQ, ha 
desenvolupat una família de compostos insaturats 
estructuralment anàlegs al producte natural (-)-
Englerin A. Aquesta família de compostos presenta 
una alta capacitat per a inhibir el creixement de 
cèl·lules tumorals. 

Innovacions i avantatges 
• Els compostos son molt selectius per a un 

determinat tipus de cèl·lules tumorals 
(disminució d’efectes secundaris no desitjables) 

• Els compostos son molt actius  
• Família nova de compostos que completa una 

família de compostos patentats 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Tecnologia desenvolupada conjuntament amb el National Cancer Institute (NCI) als Estats Units, que es 
feia càrrec de les mesures d’activitat terapèutica. S’ha llicenciat la tecnologia al NCI, per a que aquest ho 
incorpori a la seva cartera de patents d’Englerina, facilitant la sub-llicència del portfolio complert a una 
empresa farmacèutica. 

 

EP15382481 
Estat: Transferida 
sol·licitud europea 

Data de presentació: 02/10/2015 

Porta mostres per mesures espectroscòpiques en camps magnètics i entorns controlats 

Inventors: José-Ramón Galán Mascarós, Cristina Sáenz de Pipaón, José Luís León Callejón, Javier Pérez 
Hernández, Agustín Camón Lasheras (CSIC) 

El grup del Prof. José Ramón Galán Mascarós ha desenvolupat 
un dispositiu equipat amb un circuit de fibres òptiques per a 
poder conduir senyals òptics fins a una mostra sòlida, 
localitzada en un entorn magnètic, i efectuar mesures 
espectroscòpiques del material. El porta mostres permet 
estudiar fenòmens específics com ara el dicroisme circular 
magnètic o el dicroisme circular magnetoquiral. 

 
Innovacions i avantatges 

• Dispositiu únic que permet recollir i 
analitzar la llum desprès de la 
irradiació de la mostra 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
S’està desenvolupant un projecte per a transferir al mercat aquest dispositiu amb el suport d’una ajuda 
ERC Proof of Concept. S’ha transferit la tecnologia a Orchestra Scientific SL, spin-off de l’ICIQ. 

 

 

EP15382525 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 26/10/2015 

Preparació de cetones de Wieland-Miesher i Hajos Parrish en flux continu 

Inventors: Miquel Pericàs, Carles Ayats, Andrea Henseler 

El grup de recerca del Prof. Pericàs ha desenvolupat 
un mètode de preparació de les cetones de 
Wieland-Miesher i Hajos-Parrish utilitzant un 
organocatalitzador derivat de la tert-leucina 
suportat en un polímer. El mètode és reproduïble i 
escalable. 

Innovacions i avantatges 
• Les cetones de Wieland-Miesher i Hajos-Parrish 
son productes de partida per a la preparació de 
nombrosos compostos en química fina 
• El mètode transcorre en una sola etapa 
• El mètode és aplicable en flux continu 
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PCT/EP2017/050676 Estat: sol·licitud PCT Data de presentació: 26/07/2016 

Procediment de preparació de poliacens linears 

Inventors: Ruth Dorel, Pau McGonigal, Antonio M. Echavarren 

El grup de recerca del Prof. Echavarren ha 
desenvolupat una metodologia catalítica de 
preparació de dihidropoliacens, uns precursors 
sintètics de materials poliaromàtics amb aplicacions 
com a semi-conductors. 

Innovacions i avantatges 
• El procés és catalític en or i permet preparar un 
gran ventall de nous materials 
• Aplicacions com a materials en organoelectrònica 
• Preparació de poliacens en condicions suaus 

Activitats de transferència 
tecnològica rellevants 
Sol·licitud de projecte ERC 
Proof of Concept per 
desenvolupar nous 
materials. 

 
PCT/EP2017/076816 Estat: sol·licitud PCT - transferida Data de presentació: 18/11/2016 

Noves xarxes metal·loorgàniques per a aplicacions en separació de gasos 

Inventors: Neus Corella, Vanessa Lillo, José-Ramón Galán-Mascarós 

El grup de recerca del Prof. Galán-Mascarós ha 
descobert un nou material basat en un derivat d’un 
aminoàcid i salts de coure que forma xarxes 
organometàl·liques a escala nanomètrica. El material 
presenta un elevat potencial en catàlisi i en la 
separació de gasos, per exemple per a la captura de 
CO2 o purificació de gas natural.  

Innovacions i avantatges 
• Material nou (MOF) que permet separar CO2 

d’altres gasos 
• El MOF no emmagatzema els gasos, sinó que 

els “filtra” amb temps de retenció variables 
• El MOF facilita la separació de materials quirals 
• El MOF és actiu catalíticament 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Tecnologia objecte d’un projecte d’incubació empresarial i d’un projecte de l’ERC Proof of Concept. 
Tecnologia transferida a la spin-off de l’ICIQ Orchestra Scientific SL. 

 
WO2017140800 Estat: sol·licitud PCT - transferida Data de presentació: 16/02/2016 

Hidrogenació estequiomètrica del diòxid de carboni en metanol 

Inventors: Atul Bansode, Rohit Gaikwad, Atsushi Urakawa 

El grup de recerca del Dr. Urakawa ha 
desenvolupat un procés millorat 
d’hidrogenació del CO2 a metanol a alta 
pressió, emprant catalitzadors 
heterogenis comercials. Aquesta invenció 
és una millora d’una invenció anterior. 

Innovacions i avantatges 
• Procés en condicions estequiomètriques de reactius 
• No requereix el reciclatge d’hidrogen no reaccionat 
• Permet preparar metanol amb rendiments excel·lents 
• El catalitzador emprat és convencional, econòmic i 
comercial 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Tecnologia llicenciada a l’empresa InnoxNova (Polònia) per a activitats de caràcter demostratiu en entorn 
industrial, de cara a una potencial comercialització a escala global. 
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PCT/US16/54628 Estat: sol·licitud PCT  Data de presentació: 30/09/2016 

Catalitzadors de nickel(0) 

Inventors: John Montgomery, Alex Nett, Michael Robo, Santiago Cañellas Roman 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Tecnologia desenvolupada per la universitat de Michigan (EEUU). 

 

WO2018010932 Estat: sol·licitud PCT Data de presentació: 15/07/2016 

Procediment de preparació d’àcids carboxílics 

Inventors: Francisco Juliá, Josep Cornella, Rubén Martín 

El grup de recerca del Prof. Martín ha desenvolupat una metodologia catalítica de preparació d’àcids 
carboxílics a partir de bromurs d’alcans o olefines. El mètode es pot aplicar directament a mescles de 
productes i permet preparar un sol àcid carboxílic, emprant CO2 com a matèria prima. 

 
 Innovacions i avantatges 
• El procés és 
regioconvergent i permet 
preparar un sol producte 
a partir de productes de 
partida diferents 
• Fàcil separació del 
producte de reacció 
• Catàlisi basada en 
metalls abundants i no 
contaminants 
 
 

Activitats de transferència tecnològica rellevants 
Projecte ERC Proof of Concept per a desenvolupar aplicacions comercials del procés, basat en l’ús 
d’olefines com a productes de partida 

 

EP17382063 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 09/02/2017 

Reactius de diazometilació i procediment d’utilització 

Inventors: Marcos García Suero, Zhaofeng Wang 

El grup de recerca del Dr. Marcos García Suero ha desenvolupat una família de compostos basats en iode 
hipervalent capaços de transferir, sota determinades condicions fotocatalítiques, un grup diazometil a 
compostos aromàtics. Aquests compostos faciliten el desenvolupament de la química de carbins i 
representen una única via d’entrada a metodologies de diversificació molecular. 

Innovacions i avantatges 
- Possibles aplicacions en funcionalització tardana de 
principis actius farmacèutics o en (bio)conjugació 
- Condicions suaus de reacció i elevada tolerància a la 
presència de grups funcionals en els substrats de 
reacció 
- Reactius de diazometilació estables 
- S’utilitzen compostos comercials en la metodologia  
- El grup diazo incorporat és susceptible de 
transformacions posteriors, incloent halogenació, 
inserció a enllaços C-H,H-O i H-N 
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EP17382245 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 03/05/2017 

Procediment de preparació d’àcid adipic i derivats per carboxilació catalítica de 1,3-butadiè 

Inventors: Rubén Martín Romo, Andreu Tortajada 

El grup de recerca del Prof. Rubén Martín Romo ha desenvolupat un procediment 
catalític de dicarboxilació de derivats d’1,3-butadiè per formar derivats d’àcid 
adípic. El procediment es basa en l’ús de níquel com a metall de transició 
responsable de la incorporació de dues molècules de CO2 en els dobles enllaços 
del diè. L’àcid adípic és un precursor clau de la manufactura del niló 6,6. 

 
Innovacions i avantatges 

• El mètode actual de preparació d’àcid adípic és contaminant i empra un producte de partida més 
costos de produir que el proposat en aquesta invenció. 

• El mètode desenvolupat permet preparar àcid adípic emprant CO2 com a reactiu. 
• El mètode desenvolupat transcorre en menys etapes sintètiques que el mètode actual. 

 

PCT/ES2017/070314 Estat: sol·licitud PCT Data de presentació: 16/05/2017 

Sistema fotocatalític d’hidrogenació emprant aigua com a font d’hidrogen 

Inventors: Julio Lloret-Fillol, Arnau Call, Carla Casadevall Serrano, Alicia Casitas Moreno 

El grup de recerca del Prof. Juliol Lloret-Fillol ha desenvolupat un catalitzador basat en cobalt i coure, 
ambdós metalls abundants, útil en la reducció fotocatalítica d’enllaços C=O (a CH-OH) i C=C (a CH-CH) 
emprant aigua com a font d’hidrogen. Aquest sistema catalitzador permet, quan està sotmès a irradiació 
amb llum, transferir àtoms d’hidrogen a substrats orgànics amb selectivitat molt alta i en condicions molt 
suaus. 

Innovacions i avantatges 
 

• A diferència d’altres sistemes fotocatalítics, 
s’utilitzen metalls abundants 
• El mètode desenvolupat permet reduir grups 
carbonils de forma molt selectiva 
• El procés de reducció transcorre en presència 
d’aigua i tolera la presència d’oxigen 
• Les condicions son suaus i permeten utilitzar 
substrats amb alta presència de grups funcionals 
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EP17382313 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 31/05/2017 

Dispositiu fotoreactor amb control de temperatura 

Inventors: Julio Lloret-Fillol, Arnau Call, Carla Casadevall Serrano, Alicia Casitas Moreno, Francisco Xavier 
Caldentey Frontera, Juan José Pla, Javier Pérez Hernández, José Luís León Callejón 

 
El grup de recerca del Prof. Juliol Lloret-Fillol ha desenvolupat un 
dispositiu fotoreactor per dur a terme reaccions químiques en paral·lel 
sota irradiació controlada amb llum d’alta intensitat, tot controlant-ne 
la temperatura, la qual cosa proporciona una reproduïbilitat molt 
elevada. A diferència dels dispositius comercials, el dispositiu 
desenvolupat permet controlar la temperatura de les reaccions i evitar 
el sobreescalfament de les fonts de llum. 

  

US62529063 Estat: sol·licitud a EEUU Data de presentació: 06/07/2017 

Compostos per al tractament del càncer 

Inventors: Antonio Echavarren Pablos, Fernando Bravo Lara, John Beutler, Jean-Simon Suppo, David 
Beech, William Chain 

En col·laboració amb el National Institute of Health 
(EEUU), la Universitat de Leeds i la Universitat de 
Delaware, el grup de recerca del Prof. Antonio 
Echavarren ha desenvolupat nous productes 
derivats del producte natural (-)-englerin A, amb 
elevat potencial terapèutic per al tractament de 
càncer. 

Innovacions i avantatges 
• Els compostos son molt selectius per a un 

determinat tipus de cèl·lules tumorals 
(disminució d’efectes secundaris no desitjables) 

• Els compostos son molt actius  

Família nova de compostos que completa una família de compostos patentats anteriorment 

 

EP17382772 Estat: sol·licitud europea Data de presentació: 15/11/2017 

Procediment fotocatalític de funcionalització d’èters 

Inventors: Rubén Martín Romo, Yiting Gu, Yangyang Shen 

El grup de recerca del Prof. Rubén Martín Romo ha desenvolupat un procediment fotocatalític de 
funcionalització d’èters. La reacció no requereix de la utilització de fotosensibilitzadors o espècies basades 
en metalls de transició poc abundants, sinó que empra un sistema fotocatalític consistent en la combinació 
d’un complex de níquel i d’una diarilcetona, utilitzada en irradiació amb llum visible.  

Innovacions i avantatges 
• Condicions suaus de reacció 
• Mètode aplicable en presència d’altres grups funcionals 
• Possibles aplicacions en late-stage functionalization 
• Components comercials 
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L’any 2017 es va constituir la primera empresa spin-off de l’ICIQ, Orchestra Scientifics SL, impulsada 

des del grup de recerca del Prof. José Ramón Galán 

Mascarós i que es dedicarà al desenvolupament i 

comercialització de tecnologies incubades a l’ICIQ 

per als sectors de la instrumentació científica i les 

tecnologies netes. En particular, cal destacar que 

aquesta iniciativa empresarial rebrà el recolzament 

de l’EIT KIC InnoEnergy per a impulsar la 

comercialització de membranes de separació de 

CO2 d’efluents industrials i refinament de biogàs. 

Finalment, i amb l’objectiu de fomentar 

l’emprenedoria i difondre bones pràctiques en valorització i transferència de tecnologia entre el 

personal investigador de l’ICIQ, el 2017 s’ha portat a terme un programa de formació, basat en les 

següents tres actuacions: 

(i) Descripció del funcionament i els mecanismes de gestió de la propietat industrial i intel·lectual de 

l’ICIQ - Formació de 2 hores dirigida a tot el personal investigador de l’Institut (25-30 assistents) i 

impartida pel responsable de la Unitat de Propietat Industrial. 

(ii) Aspectes pràctics de la valorització dels resultats de la recerca - Formació de 4 hores de durada, 

amb 30 assistents i impartida per Arvor Consulting. 

(iii) From Science to Business - Formació de 3 dies de durada, dirigida a un grup seleccionat de 5 

investigadors de l’ICIQ amb projectes de creació d’empreses spin-off’s, impartida per l’escola de 

negocis ESADE i organitzada pel BIST. L’objectiu és detallar els mecanismes de gestió de la innovació i 

l’emprenedoria científica. 

 

12.2. Projectes de recerca per contracte amb indústria 

L'institut persegueix activament l'establiment de projectes de recerca per contracte entre empreses i 

els grups de recerca i les unitats de desenvolupament tecnològic de l'ICIQ en les àrees d’expertesa 

científica de l’ICIQ. 

Durant el 2017, s’han portat a terme col·laboracions de R+D i serveis analítics amb un total de 37 

empreses, de les quals 15 han col·laborat amb l’Institut per primera vegada. En aquest sentit, l’ICIQ 

busca fidelitzar les empreses amb qui col·labora, però alhora ampliar i diversificar la seva cartera de 

col·laboradors per tal de garantir l’estabilitat futura dels ingressos per projectes de recerca industrial.  
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A la taula 24 es mostren els projectes de recerca per contracte amb indústria actius durant l’any 2017, 

amb els ingressos associats a l’any agrupats per tipologia d’empresa. 

 

Taula 24: projectes de recerca per contracte amb el sector industrial durant el 2017 

Àrea de recerca Tipus de companyies Ingressos 2017 
Projectes 

R+D 
Projectes 

Internacionals 

Fotònica/Fotovoltaica 
Energia 

renovable/Materials 
70.000 € 2 0 

Catàlisi Homogènia 
Farmàcia/Agroquímica / 
Materials / Química Fina 

1.750.490 € 8 2 

Catàlisi Heterogènia Petroquímica/Automoció 108.100 € 2 1 

Estat Sòlid 
Farmacèutic 

Farmàcia/Química Fina 377.065 € 4 1 

 

 

12.3. Unitats mixtes ICIQ-Indústria 

L’Institut va establir l’any 2009 un model nou de col·laboració amb empreses en un entorn d’innovació 

oberta a través de les unitats mixtes Indústria-ICIQ. 

Una Unitat Mixta Indústria - ICIQ consisteix en un equip d’investigadors de l’ICIQ (entre 6 i 9 

investigadors post-doctorals) desenvolupant projectes de recerca d’interès per a una única empresa 

en un dels laboratoris de l’Institut. Les Unitats Mixtes s’engloben sota el concepte d’Innovació Oberta 

(Open Innovation), que consisteix a dissoldre les barreres entre el sector acadèmic i la indústria per tal 

de facilitar la transferència de coneixement i tecnologia entre ambdós sectors, creant entorns que 

permetin una col·laboració fluida i dinàmica que beneficiï tots els actors. 

En aquest sentit, les Unitats Mixtes de l’ICIQ, a banda d’incorporar personal investigador contractat 

pel centre i disposar de l’ús exclusiu d’un laboratori i dues oficines cadascuna, reben assessorament 

científic de diversos grup líders de l’Institut, i el seu personal participa de la vida científica de l’Institut 

i té accés a totes les instal·lacions comunes, equipament científic i serveis del centre, en igualtat de 

condicions amb qualsevol altre grup de recerca de l’ICIQ. 

Les unitats estan coordinades per un responsable que assegura que la transferència de tecnologia sigui 

eficient i que les activitats de la unitat estiguin alineades amb l’estratègia de l’empresa. Durant el 2017 

es varen mantenir en funcionament les unitats mixtes Esteve-ICIQ (des del 2009) i Henkel-ICIQ (des de 

2010), complint així amb l’indicador 15 del contracte programa 2017-2020 referent al nombre 

d’empreses instal·lades al viver d’empreses i que s’havia fixat en 2. 
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La Unitat Mixta Esteve-ICIQ ha disposat de 7 investigadors al llarg de 2017, i la Unitat Mixta Henkel-

ICIQ ha tingut un màxim de 8 investigadors.  

 

 

Equips de les Unitats mixtes Esteve-ICIQ (esquerra) i Henkel-ICIQ (dreta) 

 

 

12.4. Unitats de desenvolupament tecnològic 

Durant el 2017 han continuat en ple funcionament les tres Unitats de Desenvolupament Tecnològic 

Crysforma i CSOL i Ertflow. 

Crysforma: Dedicada a donar suport científic i tecnològic en el camp del desenvolupament de l'estat 

sòlid farmacèutic. Col·labora de forma continuada amb un grup d’empreses nacionals i internacionals 

de l’àmbit de la química fina i farmacèutica. Durant el 2017 s’ha confirmat la tendència a l’increment 

de facturació que ja s’havia observat en els dos anys anteriors, després d’una etapa de crisi general 

que havia afectat fortament als clients de Crysforma. Durant 2017, a més, s’han ampliat els clients 

internacionals de la unitat, que ara suposen el 40% de la facturació, incorporant les empreses Pen Tsao 

(Xina), SynCom (Holanda), Iterum Pharmaceuticals (Irlanda) i Vissers Veterinary (Holanda). 

Cal destacar, a més, que durant 2017 Crysforma ha adaptat el seu sistema de gestió de qualitat a la 

nova normativa ISO:9001 2015. 

CSOL: Orientada a valoritzar tecnologies desenvolupades a l’ICIQ i a esdevenir la baula entre la recerca 

en catàlisi que es porta a terme a l’Institut i el món industrial. EL 2017, CSOL ha realitzat els següents 

nou projectes de valorització de tecnologies amb la participació de vuit investigadors post-doctorals i 

dos tècnics de laboratori: 

 Nous organocatalitzadors modulars (Prof. Pericàs): Família d’organocatalitzadors i cribratge 

d’activitat. 
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 Àcids fosfòrics quirals suportats (Prof. Pericàs): Desenvolupament d’una ruta reproduïble i 

escalable. 

 Preparació d’anàlegs de la Englerina A (Prof. Echavarren, en col·laboració amb el NCI dels EUA). 

 Hidrogenació de CO2 a alta pressió per a la producció de metanol (Prof. Urakawa).4 

 Nous MOFs per a la separació de diòxid de carboni en barreges de gas (Prof. Galán-Mascarós).4 

 Preparació de nous catalitzadors i pre-catalitzadors d’or i plata estables (Prof. Echavarren).4 

 Desenvolupament d’una plataforma de diagnòstic mitjançant la detecció de biomolècules per 

fluorescència de Quantum Dots (Prof. Palomares).4 

 Preparació de monòmer per polimerització (projecte CIEN-SURCAR, en col·laboració amb el 

centre tecnològic Leitat i l’empresa Cromogenia). 

 Projecte industrial de síntesi de noves molècules amb activitat fungicida per l’empresa 

Syngenta (Prof. Shafir). 

Ertflow: Aprofita els coneixements en química de flux continu i ancoratge de catalitzadors homogenis 

del grup del Prof. Pericàs per oferir serveis de R+D a la indústria de química fina i farmacèutica. Les 

línies principals d’activitat són la transformació de processos batch en continus, i la síntesi en continu 

de llibreries de compostos amb activitat biològica. 

Durant el 2017 Ertflow ha col·laborat amb dues empreses en la modalitat de recerca sota contracte, i 

ha continuat un projecte amb el Grup Esteve finançat per la convocatòria Retos Colaboración. A banda, 

Ertflow ha participat en diverses col·laboracions, tant amb empreses com amb centres de recerca, per 

al desenvolupament de noves tecnologies orientades a la seva posterior comercialització. Finalment, 

el 2017, Ertflow va obtenir la ITN (EID-European Industrial Doctorate) VIRO-FLOW amb l’empresa 

AiCuris. 

 

 

  

                                                           
4 Projecte finançat per l’Obra Social La Caixa 
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12.5. Activitats de promoció de col·laboracions industrials 

Durant el 2017, l’ICIQ ha continuat amb les activitats de promoció comercial i màrqueting per a 

l’establiment de noves col·laboracions amb el sector industrial.  

A banda de l’establiment de reunions amb diverses indústries i centres tecnològics, ja sigui a les 

instal·lacions de l’ICIQ o de l’empresa, per a la presentació de les experteses del centre o la discussió 

de projectes concrets, també s’ha assistit a un seguit de jornades i fires amb participació del sector 

privat (Taula 25). 

Taula 25: Assistència a fires i activitats externes de promoció 2017 

Data Jornada / Fira Lloc 

22/02 
Jornada Conjunta LEITAT-MINECO - Convocatoria Retos 
Colaboración + Brokerage 

Terrassa 

21-23/3 Fira i Conferències Infarma Barcelona 2017 Barcelona 

16-18/05 S3 Chem Interreg Europe - Llombardia Milà 

11/05 Jornada de Drug-discovery Collaboration Forum amb Evotec Barcelona 

25/05 
Participació de l'ICIQ a la sessió informativa "Processos de 
síntesi i catàlisi: química en Flow i Biocatàlisi" en el marc del 
projecte S3Chem 

Barcelona 

22/06 Assamblea general i workshop Comunitat RIS3CAT Energia Barcelona 

12-14/09 Nordic Life Science days 2017 (Fair and Brockerage event) Malmo 

05/10 Expoquimia Barcelona 

18/10 
Workshop Thermal Analysis ICIQ/Mettler Toledo orientat a 
públic empresarial 

ICIQ 

19-20/10 V Jornada d'Immersió Estratègica del Clúster de Packaging Barcelona 

25/10 Fira CPhI Frankfurt 

21-22/11 1st Value Added Medicines Conference Brussel·les 
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13. Comunicació i Divulgació científica - Outreach 

Els diversos programes i activitats de divulgació que portem a terme a l’ICIQ, tenen l’objectiu d’explicar 

la nostra recerca a la societat, posant en valor l’impacte de la recerca química en àmbits com la 

sostenibilitat, l’energia o la salut. Durant l’any 2017 vam continuar donant suport a la comunitat 

educativa, tant per reforçar coneixements del professorat com per a fomentar l’interès per la química 

entre els alumnes. En aquest sentit, es va posar en marxa el “Laboratori Virtual de l’ICIQ” 

(http://labvirtual.iciq.es/), una plataforma de recursos educatius per a estudiants i professors, i el nou 

programa “La Ciència de la Xocolata” a l’escola Pau Delclòs de Tarragona i a la Biblioteca Pública de 

Tarragona. També es va reforçar el “Casal d’Estiu de l’ICIQ” amb un curs addicional per a estudiants 

de primer i segon d’ESO i vam concretar, amb l’Ajuntament de Tarragona, la realització d’activitats de 

divulgació científica per a la ciutat. Aquesta col·laboració amb l’Ajuntament s’emmarca dins un 

projecte molt ambiciós per a convertir l’antic edifici del Banc d’Espanya en un centre de difusió de la 

ciència, en el que l’ICIQ hi participarà activament. 

S’han portat a terme les 15 activitats de divulgació que es descriuen a continuació, acomplint així, amb 

escreix, el valor fixat en l’indicador 12 del contracte programa 2017-2020, que era de 10. 

a) Química en Família: taller de química dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 13 

anys. Amb el títol “La Química dels aliments” vam realitzar experiments 

químics emprant productes alimentaris quotidians: pintar sobre llet, 

desxifrar pistes secretes de llimona, detectar la vitamina C de les taronges o 

la fortalesa de la Maizena. El taller es va dur a terme els dies 14 i 15 de 

novembre a l’Auditori de l’ICIQ, dins el marc de la Setmana de la Ciència 

2017. Hi van participar prop de 150 nens i nenes. El 16 de novembre es va 

realitzar una sessió especial per a fills/es de treballadors/es de l’ICIQ. 

b) El Laboratori Virtual de l’ICIQ: vam crear el ICIQ Virtual Lab (http://labvirtual.iciq.es/) per a 

compartir amb la comunitat 

educativa tots els recursos educatius 

que hem anat generant durant els 

anys. El ICIQ Virtual Lab és d’accés 

lliure des de la pàgina web de 

l’Institut. Aquesta plataforma és 

també un espai per a donar a conèixer la recerca i els investigadors/es de l’ICIQ.  

 

http://labvirtual.iciq.es/
http://labvirtual.iciq.es/


Memòria d’Activitats ICIQ 2017 

78 

 

c) Participació en fires: vam ser presents al YoMo (27 febrer-2 de març), fira de ciència amb motiu del 

Mobile World Congress, amb una selecció d’experiments 

químics; a l’Espai Ciència del Saló de l’Ensenyament (22 de 

març) dins l’estand dels centres CERCA, on vam presentar la 

taula periòdica de l’ICIQ; i a la Festa de la Ciència i la 

Tecnologia de Barcelona (Parc de la Ciutadella, 28 de maig), 

amb experiments diversos i una xerrada curta sobre 

fluorescència a càrrec del Dr. Fernando Bozoglián, de la 

unitat d’Espectroscòpia i Cinètica de l’ICIQ. Per últim, es va divulgar la recerca que portem a terme a 

l’ICIQ i les possibilitats de formar part de l’Institut a la Fira d’Empreses de la Universitat de Barcelona 

(3 de maig). 

d) Del Laboratori a classe: formació i recursos per a 

professors de secundària: l’ICIQ ofereix cursos 

especialitzats per millorar i ampliar les competències i 

recursos del professorat. El 2017 es va oferir el taller 

“La Catàlisis entra a classe” (5 de juliol) en el marc del 

programa “Ciència i Aula” de la FCRI. El professorat 

també disposa de recursos educatius de lliure accés 

dins el Laboratori Virtual de l’ICIQ. 

e) Bojos per la Química: el 2017 vam portar a terme la quarta edició del “Bojos per la Química”, curs 

anual de química per a estudiants de 1er de batxillerat dins el marc del programa “Bojos per la Ciència” 

de la Fundació Catalunya-La Pedrera. Durant 18 dissabtes, estudiants d’Instituts de tot Catalunya van 

venir a l’ICIQ per assistir a 

sessions teòriques i 

experimentals. El programa 

inclou 12 sessions sobre les 

principals reaccions químiques i 

un petit projecte sobre 

fotosíntesi artificial. El curs el 

coordina la Dra. Laia Pallejà, a 

càrrec de la divulgació científica 

de l’ICIQ, i compta amb el suport d’estudiants de doctorat, investigadors post-doctorals i tècnics, així 

com d’investigadors principals de l’ICIQ que expliquen als estudiants la recerca que desenvolupen a 
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l’Institut. Addicionalment, per primera vergada, vam organitzar una trobada d’estudiants que han 

participat en anteriors programes del “Bojos per la Química”. Aquesta jornada, “Seguim Bojos per la 

Química”, va tenir lloc el 7 de juliol, a l’ICIQ, i va comptar amb presentacions de projectes que estan 

portant a terme els ex-bojos i ponències a càrrec d’investigadors. 

f) “La Ciència de la Xocolata”: es tracta d’un 

nou programa de l’ICIQ junt amb la Universitat 

Rovira i Virgili (URV). El programa consisteix en 

diferents sessions/tallers a càrrec 

d’investigadores que expliquen aspectes de la 

xocolata a partir de la recerca que elles porten a terme. Des dels orígens de la xocolata i l’ADN del 

cacau fins a la química o els cristalls que hi trobem. El programa vol incidir especialment en donar 

visibilitat a les dones que fan recerca i a la seva trajectòria vital per a que esdevinguin referents de les 

nenes. “La Ciència de la Xocolata” es va programar a l’escola Pau Delclòs de Tarragona (5è i 6è de 

primària) i a la Biblioteca Pública de Tarragona. 

g) Laboratori d’aprenentatge de l’ICIQ: tallers temàtics de 

química per a estudiants de 1r i 2n de batxillerat científic. El 2017 

vàrem oferir els tallers: “Química de farmaciola”, “Química que 

alimenta” i “Nét i polit”. Es van realitzar 15 tallers per a diferents 

instituts de la província de Tarragona. En total, hi van participar 

al voltant de 250 estudiants.  

h) Projecte “Banc d’Espanya”: a fi d’impulsar i comunicar a la 

ciutat de Tarragona la transformació de l’antic edifici del Banc d’Espanya com a futur centre de difusió 

de la ciència que es porta a terme a Tarragona, 

vàrem realitzar el taller “Colors” amb els dos altres 

centres de recerca de la ciutat, l’ICAC i l’IPHES. 

Aquesta activitat, que es va dur a terme durant la 

festa major (Santa Tecla) és la primera d’un 

programa d’activitats d’educació científica que durant el 2018 tindran lloc als jardins de l’edifici.  

i) Ciència a les escoles: programa de la FCRI gràcies al qual dos investigadors pre-doctorals de l’ICIQ 

varen explicar la seva recerca en dos instituts de la província de Tarragona. L’objectiu, a part de mostrar 

àmbits o temàtiques de recerca noves per als estudiants de batxillerat, és també compartir 

experiències vitals que ajudin a fomentar vocacions científiques. Es van impartir les següents xerrades: 
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“Què passa en el teu cervell si prens drogues?” (Cristina Rodríguez, INS Blanca d’Anjou, El Perelló) i “Es 

pot ser químic sense bata de laboratori?” (Ignacio Funes, INS Joan Puig i Ferrater, La Selva del Camp). 

j) Barcelona International Youth Science Challenge (BIYSC): el BIYSC (de 

l’11 al 21 de juliol) és una iniciativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera 

que pretén posar en contacte els millors investigadors amb estudiants de 

batxillerat apassionats per la ciència. L’ICIQ va participar en aquesta 

segona edició del BIYSC amb el projecte “Artificial photosynthesis”, sobre 

com copiar el procés natural de la fotosíntesi per a obtenir energia. 

k) Supervisió de treballs de recerca: l’any 2017 es van co-supervisar un total de 13 treballs de recerca 

d’estudiants de batxillerat. 

l) Casal d’estiu: en aquesta segona edició vam oferir dos cursos d’una setmana 

de durada cadascun. “Fem química” (5è i 6è de primària), curs d’introducció a 

la química a partir d’experiments senzills que ens ajuden a entendre fenòmens 

químics del dia a dia; i “M’agrada la recerca” (1r i 2n d’ESO) on els estudiants 

aprenen diferents tècniques de laboratori. “Fem química” va tenir lloc la 

setmana del 24 de juliol i “M’agrada la recerca” la setmana del 26 de juny. En 

total hi van participar 33 nens i nenes. 

m) El meu primer experiment: vàrem visitar 2 escoles d’educació primària, escola Miramar de Vilaseca 

i La Salle de Tarragona, per obrir els ulls dels més petits al món de la química. Nens i nenes de 6 classes 

diferents (un total de 150 alumnes) van realitzar el seu primer experiment amb l’ICIQ.  
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n) Newsletter de l’ICIQ: hem continuat publicant el recull de notícies, esdeveniments i resultats de la 

recerca de l’ICIQ més destacada. Al llarg del 2017 es van publicar tres números de la nostra newsletter 

els mesos d’abril, juliol i desembre.  

 

o) Vídeos divulgatius: amb la finalitat de millorar la difusió de la recerca, l’any 2017 vam gravar tres 

vídeos sobre la investigació dels grups dels 

professors Anton Vidal, Kilian Muñiz i Julio 

Lloret-Fillol. Aquests vídeos són accessibles 

a través de la nostra pàgina web i del canal 

ICIQ a YouTube. 

p) Relació amb mitjans i xarxes socials: a 

través dels mitjans de comunicació fem arribar a la societat els resultats de la recerca que l’ICIQ ha 

assolit. La unitat de comunicació compta amb una persona dedicada exclusivament a la tasca d’establir 

relacions amb els mitjans i d’intentar que la recerca de l’ICIQ tingui impacte mediàtic. Durant l’any 

2017, l’ICIQ va aparèixer en 296 ocasions en mitjans de comunicació, 62 de les aparicions en mitjans 

internacionals. La majoria de les aparicions ho foren en mitjans web (215), seguit de premsa escrita 

(57), radio (17) i televisió (7). A banda, l’ICIQ està present a les xarxes socials, apostant pels canals 

Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn. A Facebook, l’ICIQ compta amb 2205 seguidors o likes (501 

likes nous el 2017) i amb més de 628.000 impressions el 2017. A Twitter, comptem amb 3.340 

seguidors (940 seguidors nous el 2017) amb més de 1.900.000 impressions el 2017. 
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14. Pressupost ICIQ – recursos 

El model de finançament de l’ICIQ es basa en la combinació de quatre tipus d’ingressos: a-) La 

contribució directe de la Generalitat de Catalunya, definida en el contracte programa i subjecte a 

l’assoliment d’objectius i indicadors específics; b-) finançament d’agències públiques a nivell Català, 

Espanyol i Europeu, a través d’ajudes de recerca competitives per a projectes de recerca i personal 

investigador; c-) finançament d’empreses privades a través de projectes de recerca per contracte i 

acords de transferència de tecnologia i coneixement, i d-) donacions de fundacions o empreses 

privades. 

El 2017, la contribució del Govern de la Generalitat de Catalunya a través del contracte programa va 

ser el mateix dels anys anteriors i va representar el 41,56 % dels ingressos (Taula 26). El finançament 

del Govern de Catalunya a través de l’AGAUR va representar el 0,41% dels ingressos. 

 
Taula 26: Ingressos corrents reconeguts en l’exercici 2017 

Tipologia d’ingrés Drets reconeguts Percentage 

Prestacions de serveis - recerca per contracte indústria 2.345.578 € 14,85% 

Altres ingressos diversos 42.099 € 0,27% 

Altres transferències de l'Administració de l'Estat 3.723.948 € 23,58% 

Del Departament d'Economia i Coneixement 6.564.000 € 41,56% 

Entitats participades pel sector públic de la Generalitat 64.992 € 0,41% 

Donacions de fundacions i empreses privades 347.124 € 2,20% 

Altres transferències corrents de la UE 2.584.450 € 16,37% 

Altres transferències corrents de l'exterior 117.507 € 0,74% 

Ingressos financers 2.515 € 0,02% 

TOTAL 15.792.213 € 100.00% 

 

 

El finançament de l’administració pública Espanyola va representar el 23,58 % dels ingressos. Aquests 

provingueren de 26 projectes del Pla Nacional de I+D, entre ells 19 dins els programes “Programa 

Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad” i el “Programa 

Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia”, 1 projecte Explora, 1 

projecte Europa Redes y Gestores, 1 projectes Retos Colaboración, l’Acreditació d’Excel·lència Severo 

Ochoa i diverses ajudes per a estudiants de doctorat (FPI, FPU), investigadors post-doctorals (Juan de 

la Cierva, Formación post-doctoral) i promoción del empleo joven. 

El finançament competitiu de la Unió Europea va representar el 16,37 % dels ingressos pel 2017. 

Aquest provingué de 6 ajudes ERC (1 Advanced Grant, 2 Consolidator Grants, 3 Proof of Concept 

Grants) un projecte COFUND, 3 projecte en col·laboració (un com a coordinador), 6 accions individuals 
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Marie Curie i 2 Innovative Training Networks (ITN). Addicionalment, també es va rebre finançament 

d’agències internacionals de fora de la Unió Europea (0,74 % del pressupost d’ingressos) a través d’un 

projecte de la Swiss Nacional Science Foudation i un de la Japan Science and Technology Agency. 

Els ingressos d’empreses privades varen representar el 17,05 % del pressupost, 14,85 % a través de 

recerca per contracte i 2,20 % a través d’accions de patrocini i donació. Els ingressos per donacions de 

fundacions privades varen disminuir considerablement respecte l’any anterior fruit de la finalització 

del projecte CELLEX. Durant el 2017, el donant majoritari va ser la Fundació Obra Social “La Caixa”. 

El contracte programa 2017-2020 fixa dos indicadors relacionats amb l’objectiu de potenciar la 

capacitat d’obtenció de recursos econòmics externs. 

Indicador 1: Ingressos competitius obtinguts per convocatòria (mitjana dels últims 3 anys incloent 

l’any en què es comptabilitza el valor). Durant l’any 2017 s’obtingueren 6.840.535 € d’ingressos de 

convocatòries competitives (per 6.312.635 € el 2016 i 4.991.486 € el 2015). La mitjana d’ingressos 

competitus dels últims tres anys ha estat de 6.048.217 €, assolint-se el valor de l’indicador que era de 

4.500.000 €. 

Indicador 2: Ingressos obtinguts per contractes o convenis (mitjana dels últims 3 anys incloent l’any 

en què es comptabilitza el valor). Durant l’any 2017 s’obtingueren 2.345.578 € provinents de 

contractes o convenis (per 2.302.215 € el 2016 i 2.302.015 € el 2015). La mitjana d’ingressos per 

contractes dels últims 3 anys ha estat de 2.316.603 €, assolint-se el valor de l’indicador que era de 

1.916.666 €. 
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15. Annex I. Publicacions científiques de l’Institut Català d’Investigació Química - 2017 
 
[1] 5,5'-Bistriazoles as axially chiral, multidentate ligands: synthesis, configurational stability and 
catalytic application of their scandium(III) complexes 
Etayo, P.; Escudero-Adan, E. C.; Pericas, M. A. 
Catalysis Science & Technology 2017, 7, 4830-4841. (DOI: 10.1039/c7cy01518f) 
 
[2] Access to Biorenewable Polycarbonates with Unusual Glass Transition Temperature (Tg) 
Modulation 
Kindermann, N.; Cristofol, A.; Kleij, A. W. 
ACS Catalysis 2017, 7, 3860-3863. (DOI: 10.1021/acscatal.7b00770) 
 
[3] Alq3 (tris(8-hydroxyquinolinato) aluminium) as a selective n-type contact for FAMAPIBr 
perovskite solar cells with efficient energy transfer to increase the solar cell photocurrent 
Mendez, M.; Palomares, E. RSC Advances 2017, 7, 35525-35527. (DOI: 10.1039/c7ra06645g) 
 
[4] Aluminum-Mediated Formation of Cyclic Carbonates: Benchmarking Catalytic Performance 
Metrics 
Rintjema, J.; Kleij, A. W. ChemSusChem 2017, 10, 1274-1282. (DOI: 10.1002/cssc.201601712) 
 
[5] Aminophosphine ligands as a privileged platform for development of antitumoral ruthenium(II) 
arene complexes 
Broomfield, L. M.; Alonso-Moreno, C.; Martin, E.; Shafir, A.; Posadas, I.; Cena, V.; Castro-Osma, J. A.  
Dalton Transactions 2017, 46, 16113-16125. (DOI: 10.1039/c7dt03369a) 
 
[6] Analysis of Photoinduced Carrier Recombination Kinetics in Flat and Mesoporous Lead Perovskite 
Solar Cells 
Montcada, N. F.; Manuel Marin-Beloqui, J.; Cambarau, W.; Jimenez-Lopez, J.; Cabau, L.; Cho, K. T.; 
Nazeeruddin, M. K.; Palomares, E.  
ACS Energy Letters 2017, 2, 182-187. (DOI: 10.1021/acsenergylett.6b00600) 
 
[7] Anions coordinating anions: analysis of the interaction between anionic Keplerate nanocapsules 
and their anionic ligands 
Melgar, D.; Bandeira, N. A. G.; Avalos, J. B.; Bo, C.  
Physical Chemistry Chemical Physics 2017, 19, 5343-5350. (DOI: 10.1039/c6cp08511c) 
 
[8] Asymmetric [4+2] Annulation Reactions Catalyzed by a Robust, Immobilized Isothiourea 
Wang, S.; Izquierdo, J.; Rodriguez-Escrich, C.; Pericas, M. A.  
ACS Catalysis 2017, 7, 2780-2785. (DOI: 10.1021/acscatal.7b00360) 
 

[9] Asymmetric Synthesis of -Disubstituted Allylic Amines through Palladium-Catalyzed Allylic 
Substitution 
Guo, W.; Cai, A.; Xie, J.; Kleij, A. W.  
Angewandte Chemie, International Edition 2017, 56, 11797-11801. (DOI: 10.1002/anie.201705825) 
 
[10] Asymmetric Visible-Light Photoredox Cross-Dehydrogenative Coupling of Aldehydes with 
Xanthenes 
Larionov, E.; Mastandrea, M. M.; Pericas, M. A.  
ACS Catalysis 2017, 7, 7008-7013. (DOI: 10.1021/acscatal.7b02659) 
 
  



Memòria d’Activitats ICIQ 2017 

85 

[11] Attachment of a Ru-II Complex to a Self-Folding Hexaamide Deep Cavitand 
Korom, S.; Ballester, P.  
Journal of the American Chemical Society 2017, 139, 12109-12112. (DOI: 10.1021/jacs.7b05458) 
 
 [12] Backbone Immobilization of the Bis(bipyridyl)pyrazolate Diruthenium Catalyst for 
Electrochemical Water Oxidation 
Odrobina, J.; Scholz, J.; Pannwitz, A.; Francas, L.; Dechert, S.; Llobet, A.; Jooss, C.; Meyer, F.  
ACS Catalysis 2017, 7, 2116-2125. (DOI: 10.1021/acscatal.6b02860) 
 
[13] Bifunctional Tripeptide with a Phosphonic Acid as a Bronsted Acid for Michael Addition: 
Mechanistic Insights 
Cortes-Clerget, M.; Jover, J.; Dussart, J.; Kolodziej, E.; Monteil, M.; Migianu-Griffoni, E.; Gager, O.; 
Deschamp, J.; Lecouvey, M.  
Chemistry – A European Journal 2017, 23, 6654-6662. (DOI: 10.1002/chem.201700604) 
 
[14] Broad scope gold(I)-catalysed polyenyne cyclisations for the formation of up to four carbon-
carbon bonds 
Rong, Z.; Echavarren, A. M. 
Organic & Biomolecular Chemistry 2017, 15, 2163-2167. (DOI: 10.1039/c7ob00235a) 
 
[15] Capturing Elusive Cobaltacycle Intermediates: A Real-Time Snapshot of the Cp*Co-III-Catalyzed 
Oxidative Alkyne Annulation 
Sanjose-Orduna, J.; Gallego, D.; Garcia-Roca, A.; Martin, E.; Benet-Buchholz, J.; Perez-Temprano, M. H. 
Angewandte Chemie, International Edition 2017, 56, 12137-12141. (DOI: 10.1002/anie.201704744) 
 
[16] Catalysis under microscope: Unraveling the mechanism of catalyst de- and re-activation in the 
continuous dimethyl carbonate synthesis from CO2 and methanol in the presence of a dehydrating 
agent 
Stoian, D.; Bansode, A.; Medina, F.; Urakawa, A.  
Catalysis Today 2017, 283, 2-10. (DOI: 10.1016/j.cattod.2016.03.038) 
 
[17] Catalytic Asymmetric [8+2] Annulation Reactions Promoted by a Recyclable Immobilized 
Isothiourea 
Wang, S.; Rodriguez-Escrich, C.; Pericas, M. A.  
Angewandte Chemie, International Edition 2017, 56, 15068-15072. (DOI: 10.1002/anie.201707341) 
 
[18] Catalytic Asymmetric Diamination of Styrenes 
Muniz, K.; Barreiro, L.; Martin Romero, R.; Martinez, C.  
Journal of the American Chemical Society 2017, 139, 4354-4357. (DOI: 10.1021/jacs.7b01443) 
 
[19] Catalytic Intermolecular Dicarbofunctionalization of Styrenes with CO2 and Radical Precursors 
Reddy Yatham, V.; Shen, Y.; Martin, R.  
Angewandte Chemie, International Edition 2017, 56, 10915-10919. (DOI: 10.1002/anie.201706263) 
 
[20] Catalytic Nitrene Transfer To Alkynes: A Novel and Versatile Route for the Synthesis of 
Sulfinamides and Isothiazoles 
Rodriguez, M. R.; Beltran, A.; Mudarra, A. L.; Alvarez, E.; Maseras, F.; Mar Diaz-Requejo, M.; Perez, P. 
J. Angewandte Chemie, International Edition 2017, 56, 12842-12847. (DOI: 10.1002/anie.201705664) 
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