PRBB solidari
Tres cops l’any podràs fer la teva
donació de sang al Banc de Sang i
Teixits o aportar aliments pel Banc
dels Aliments. També per Nadal es
recullen joguines per les famílies més
necessitades de la Barceloneta.
Les iniciatives solidàries dels
residents del parc són múltiples i
variades. Participa-hi i si tens alguna
iniciativa, comparteix-la!

PRBB sostenible
És responsabilitat de tots
fer del PRBB un parc cada cop
més sostenible. Per això la teva
col·laboració és imprescindible.
Trobaràs tota la informació al
PRBB Inside (portal. prbb.org). Si
us plau, si vols fer alguna aportació
o suggeriment envia un correu a:
sostenible@prbb.org.

Reunions informatives
per a nouvinguts
Rebràs un correu electrònic
convocant-te a una de les properes
reunions en les quals t’explicarem
millor què és el PRBB, i farem
també una visita per l’edifici.
Les visites duren aproximadament
1 hora.

Esperem que la teva
incorporació sigui fàcil
i agradable.

Des del PRBB et desitgem molta sort
en la teva tasca i ens posem a la teva
disposició.

Si tens qualsevol consulta pots
adreçar-te a:
Comunicació i RRPP del PRBB
Carrer Dr. Aiguader 88
08003 Barcelona
Extensions: 1014 / 1011
comunicacio@prbb.org
portal.prbb.org
www.prbb.org
Segueix-nos a:

Benvinguda
El Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona (PRBB)
És una gran infraestructura científica on hi treballen prop de 1.400
persones. El PRBB està composat per set centres de recerca
independents i connectat físicament amb l’Hospital del Mar. L’edifici
ocupa 55.000 m² i va ser inaugurat a l’any 2006.
El Consorci PRBB és la institució que coordina i gestiona els serveis
comuns a tots els centres, entre els quals es troba l’estabulari, la
cafeteria, els serveis de manteniment, neteja, seguretat, recepció, etc.
A més, els Departaments de Comunicació i RRPP del PRBB col·laboren
amb els departaments de Comunicació dels centres per garantir la
projecció exterior del parc i la comunicació interna.

Els centres
del PRBB
Institut de Recerca de l’Hospital
del Mar (IMIM)
www.imim.es

Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal)
www.isglobal.org

Departament de Ciències Exp. i de
la Salut de la Universitat Pompeu
Fabra (CEXS-UPF)
www.upf.edu/cexs

Institut de Biologia Evolutiva (IBE:
CSIC-UPF)
www.ibe.upf-csic.es

Centre de Regulació Genòmica (CRG)
www.crg.eu
Centre de Medicina Regenerativa
de Barcelona (CMRB)
www.cmrb.eu

On pots trobar
informació
PRBB Inside
Portal de comunicació dels residents
del parc (portal.prbb.org)
- Notícies
- Agenda d’activitats
- Informació rellevant
- Fòrums
Cada divendres rebràs un correu
electrònic amb les novetats de
la setmana que et connectarà
directament al portal. Si no el
reps cal que t’adrecis a Recursos
Humans del teu centre.
Web:
Pots consultar informació general a
www.prbb.org.

Empreses ubicadas al PRBB:
Acellera: www.acellera.com
IRAB

Cartelleres:
A la sortida dels ascensors de cada
planta i dins dels ascensors hi
trobaràs cartelleres amb informació
diversa.
Periòdic El·lipse:
Publicació mensual en català i anglès
amb informació i novetats del parc
i dels centres. El comitè editorial
està format pels responsables de
Comunicació de tots els centres.

PRBB.tv:
A l’entrada principal, a la cafeteria
i als vestíbuls hi ha instal·lades
unes pantalles on s’emeten vídeos
científics i artístics, així com
informació del PRBB.

Programa de formació
PRBB Intervals
Programa gratuït de formació
continuada exclusiu per a
residents del PRBB. Els cursos
s’engloben en alguna de les
temàtiques següents:
A: Lideratge, gestió i
desenvolupament professional.
B: Comunicació.
C: Biomedicina, societat i bones
pràctiques.
Més informació a: intervals.prbb.org

Activitats
Durant tot l’any s’organitzen
activitats esportives i lúdiques pels
residents. Pots trobar la informació
actualitzada al PRBB Inside (portal.
prbb.org).
Activitats permanents:

Redcedar:
Blog científic del PRBB que inclou
articles sobre publicacions, resums
de conferències i altra informació
científica rellevant (redcedarnews.
wordpress.com).

- Coral. Dimarts de 18 a 19.30 h.
- Ioga. Dimarts i dijous de 8 a 9 h.
- Orquestra. Un cop per setmana
- Lliga de vòlei platja. D’abril a juliol

Cafeteria-restaurant i
altres espais per menjar
Horari:
Dies laborables de 8:00 a 17:00 h.
Dinars de 13:00 a 16:00 h.

Amb diferents tipus de menús, el
restaurant també disposa de:
- Microones.
- Pica per rentar carmanyoles.
- Contenidors per a la separació de
residus.
També trobaràs taules i cadires a
les terrasses que pots utilitzar per
dinar.
No es pot utilitzar el mobiliari dels
vestíbuls per a menjar-hi.

Horaris
L’edifici és obert 24h al dia, 7 dies a
la setmana.
Recepció Planta Baixa:
laborables de 08:00 a 18:00 h.
Accés des de la Plaça Darwin a la
plaça interior: laborables de 08:00
a 20:30 h.
Recepció de mercaderies:
laborables de 08:00 a 18:00 h.

