GENT PER LA

VAIG VENIR A INVESTIGAR
A CATALUNYA PERQUÈ...

Cada cop són més els investigadors i les investigadores d’arreu del món que troben a Catalunya un marc
ideal per desenvolupar els seus projectes de recerca
i la seva carrera investigadora. Els motius de la seva
vinguda són diversos, però tots ells coincideixen a
destacar el prestigi i la projecció internacional de
la qual gaudeixen els centres de recerca catalans a
l’estranger.

Mark Nieuwenhuijsen

Centre de Recerca en Epidemiologia
Ambiental CREAL, Investigador sènior, Holanda
Vaig venir al Centre de recerca en epidemiologia
ambiental (CREAL) per l’excel·lent recerca que s’hi
fa i pel potencial de la seva aplicació; per l’emoció
de formar part d’una nova i gran iniciativa a Europa;
i també per la ciutat i el clima.

Gino Gancia

Centre de Recerca en Economia
Internacional (CREI), Investigador, Italia
Vaig decidir-me a venir al Centre de Recerca en
Economia Internacional (CREI) per l’excel·lència
dels economistes sènior que hi treballen; perquè
volia formar part d’un nou centre de recerca al més
alt nivell europeu; i perquè Barcelona té una comunitat acadèmica altament qualificada en un entorn
molt agradable.

Martine Vrijheid

Centre de Recerca en Epidemiologia
Ambiental CREAL, Investigadora sènior, Holanda
Vaig decidir venir al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) perquè ofereix un entorn
de recerca estimulant, multicultural i d’alta qualitat,
amb tots els recursos necessaris per aconseguir els
meus objectius.

Morgan Mitchell

Institut de Ciències Fotòniques ICFO,
Cap de grup, EUA
Em va atreure l’ambició de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO): un institut nou, internacional, amb
el just equilibri entre la ciència bàsica i la investigació aplicada.

Mark Isalan

Osamu Takayama

Institut de Ciències Fotòniques ICFO,
Doctorand, Japó
Vaig venir a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
perquè el meu coneixement s’il·luminés amb la interacció amb investigadors excel·lents de tot el món.

Julián Valero Moreno

Institut Català d’Investigació Química ICIQ,
Investigador predoctoral, Espanya
El meu últim any de carrera vaig tenir l’oportunitat de
fer una estada de pràctiques gràcies a un projecte
de col·laboració entre l’Institut Català d’Investigació
Química (ICIQ) i la Universitat Rovira i Virgili (URV).
A més de les facilitats tècniques, instal·lacions i recursos que l’institut posa al nostre abast, em vaig
sentir atret per uns quants projectes científics que
alguns investigadors ofertaven. Era una oportunitat
única per fer el doctorat, iniciant-me al món de la
investigació després de la meva etapa universitària.

Arjan W. Kleij

Institut Català d’Investigació Química ICIQ,
ICREA Research Professor i Cap de grup,
Holanda
L’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) em
va oferir una oportunitat única de treballar com a
responsable d’un grup de recerca, mitjançant el seu
programa de Tenure Track, amb suport administratiu
i científic.

Hugo Blain

Institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social IPHES, Investigador, França
Entre els projectes de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) es troben
els millors jaciments arqueopaleontològics del quaternari del sud d’Europa i per tant puc realitzar de
forma òptima les meves activitats de recerca.

Centre de Regulació Genòmica CRG,
Cap del grup “Enginyeria de Xarxa Gènica”,
Regne Unit
He vingut a treballar al Centre de Regulació Genòmica (CRG) per l’increïble suport a la recerca i per
l’entorn intel·lectual que hi ha a Barcelona.

Meike Köhler

Institut Català de Paleontologia ICP, ICREA
Research Professor.
Cap de grup del Departament de Paleobiologia,
Alemanya
L’Institut Català de Paleontologia (ICP) té l’ambició
de fer recerca puntera en paleontologia de vertebrats i humana amb una òptica paleobiològica.
A més, és l’únic centre a Catalunya on es pot desenvolupar aquest tipus de recerca a cavall de la
biologia i la geologia, amb òbvies implicacions per
l’estudi de la biologia evolutiva.

Cedric Notredame

Centre de Regulació Genòmica CRG, Cap del
grup “Bioinformàtica Comparativa” d’Hebron,
França
He decidit traslladar-me a Barcelona perquè sentia
que probablement, ara mateix, és el lloc amb les
millors oportunitats a Europa per a un científic jove
(per sota dels 40 anys). Sabia per la premsa que
el govern estava invertint molts diners en recerca.
La raó principal per escollir el Centre de Regulació
Genòmica (CRG) va ser el lligam que aquest institut té amb l’European Molecular Biology Laboratory
(EMBL). Una altra motivació va ser la presència de
molt bons grups de recerca en bioinformàtica, tant
al centre com en el seu entorn, com ara el GRIB
(Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica de
l’IMIM/UPF). Al CRG esperava trobar un entorn
internacional amb altres investigadors d’alt nivell,
com el que hi ha a l’EMBL (on feia el meu Doctorat)
a Heidelberg i Cambridge. Els resultats han excedit
les meves expectatives: la situació de finançament
és molt bona, el nivell de col·laboració és alt i ha
resultat molt fàcil atreure bons col·laboradors de
tota Europa.

Ictineus 7  

