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La Fundació Jesús Serra convoca la 4a edició dels seus premis per a 
investigadors joves que treballen en la intersecció entre nutrició, 
alimentació i salut 
 
Poden presentar-hi la seva candidatura investigadors de qualsevol nacionalitat que treballin a 
Espanya i que no hagin complert 46 anys el dia del tancament d'aquesta convocatòria. Es convoquen 
dues categories, bàsica i clínica, amb una dotació total de 70.000 euros anuals. 
 
Avui comença el període de presentació de candidatures de la quarta edició dels Premis a la Investigació 
Fundació Jesús Serra, Grup Catalana Occident, adreçats a investigadors joves que treballen en centres, 
universitats i hospitals a Espanya en els camps de la nutrició i l'alimentació amb impacte en la salut. 
 
Amb una dotació total de 70.000 euros, aquests premis reconeixen anualment la trajectòria i els 
projectes d'investigació bàsica i clínica de dos científics amb contribucions destacades a la comprensió 
de l'efecte de la dieta en la prevenció i el maneig de patologies com l'obesitat, el càncer, la diabetis o les 
malalties cardiovasculars.  
 
Poden optar als Premis a la Investigació Fundació Jesús Serra investigadors de qualsevol nacionalitat 
que faci més de tres anys que treballen a Espanya i que no hagin complert 46 anys el dia del tancament 
d'aquesta convocatòria. En aquesta edició, com a novetat, els candidats podran superar els 46 anys en 
cas que hagin interromput temporalment la seva carrera a conseqüència del naixement o l'adopció de 
fills i de l'atenció a aquests durant els primers mesos de vida. D'aquesta manera, la Fundació Jesús 
Serra reafirma el seu compromís amb l'equitat de gènere facilitant la conciliació familiar i laboral i 
assegurant les mateixes oportunitats per a totes les persones.  
 
Segons el president de la Fundació Jesús Serra, Federico Halpern: “Per a la Fundació, el suport a la 
investigació, i especialment al talent jove, és una prioritat. Amb aquests premis volem destacar la 
importància de l'alimentació i la nutrició en la nostra salut, perquè el seu potencial per prevenir i tractar 
malalties no només s'aferma dia a dia, sinó que també inclou cada vegada més afeccions”.  
 
La presidenta del jurat i directora del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), María 
Blasco, ha manifestat: “En matèria de salut, tan important és tractar la malaltia com prevenir-la. Sabem 
que una alimentació sana i equilibrada contribueix sens dubte a la prevenció, però també estem 
entenent el seu paper en el maneig de patologies. Per això són tan necessaris aquests Premis, perquè 
no només incentiven la investigació, sinó que, a més, contribueixen a conscienciar sobre la importància 
de la nostra dieta en la salut”.  
 
El termini per a la presentació de les candidatures als Premis a la Investigació Jesús Serra és del 17 de 
gener fins a l'1 d'abril del 2022. La sol·licitud s'haurà de fer a través del web 
https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion, en anglès o espanyol, i haurà de tenir 
l'aval de caps de projecte, directors de centre o altres professionals de prestigi reconegut vinculats a 
universitats, hospitals o centres i xarxes d'investigació a Espanya. La resolució del jurat es donarà a 
conèixer durant el mes de juny del 2022.  
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Sobre els Premis a la Investigació Fundació Jesús Serra  

 
Des de la seva primera edició el 2018, els Premis a la Investigació Fundació Jesús Serra tenen com a 
objectiu incentivar la investigació bàsica, clínica, epidemiològica i tecnològica en la intersecció entre la 
nutrició i alimentació amb impacte en la salut.  
 
Aquests últims anys, un gran nombre d'estudis científics han confirmat l'impacte que tenen els estils 
de vida i els hàbits alimentaris saludables en la prevenció de malalties i en el maneig clínic de patologies 
cardiovasculars, neurològiques i metabòliques o el càncer.  
 
Igual que en edicions anteriors, el jurat inclou personalitats destacades de l'àmbit de la biomedicina que 
treballen en alguns dels millors centres d'investigació nacionals i internacionals. A més de María 
Blasco, directora del CNIO i presidenta, formen part del jurat Lina Badimon, directora del Centre 
d'Investigació Cardiovascular (CSIC-ICCC); Mercedes Rincón, professora del Departament 
d'Immunologia i Microbiologia de la Facultat de Medicina a la Universitat de Colorado; Carlos Macaya, 
president de la Fundació Espanyola del Cor, i Pedro Mata, president de la Fundació 
d'Hipercolesterolèmia Familiar. Se sumen a aquest equip els guanyadors de tercera edició d'aquests 
Premis: M. Carmen Collado, investigadora científica a l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels 
Aliments (IATA-CSIC); Borja Ibáñez, cardiòleg de l'Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid i 
director d'Investigació Clínica al Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), i Rubén 
Nogueiras, investigador del Centre d'Investigació en Medicina Molecular i Malalties Cròniques (CIMUS), 
Universitat de Santiago de Compostel·la.  
 
A més d'aquests Premis a la Investigació, la Fundació dona suport al Centre Nacional de Biotecnologia 
(CNB-CSIC) en projectes d'investigació amb la participació d'investigadors predoctorals i postdoctorals, 
i també col·labora amb el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC); el Centre Nacional 
d'Investigacions Oncològiques de Madrid (CNIO); l'Institut d'Astrofísica de les Canàries (IAC), a través 
del Programa d'Investigadors Visitants Fundació Jesús Serra, i l'Institut d'Investigació Biomèdica de 
Lleida (IRB Lleida), amb un programa d'acompanyament a científics joves per a la preparació de 
projectes d'investigació en salut.  

 
El desenvolupament dels Premis a la Investigació Fundació Jesús Serra es pot seguir a les xarxes socials, 
a través de l'etiqueta #PremiosInvestigaciónFJS.  
 


