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no dubti en contactar amb nosaltres 
 

 
Sobre Fundació Jesús Serra 

La Fundació Jesús Serra és una entitat privada sense ànim de lucre creada en memòria de Jesús Serra Santamans, reconegut empresari i mecenes i   
fundador del Grup Catalana Occident. La seva activitat consisteix en desenvolupar i donar suport a iniciatives en els àmbits de la investigació,  
empresa i docència, acció social, esport i promoció de les arts, amb un objectiu comú: el compromís responsable amb la societat. 

  
Mar Torrents 
m.torrents@romanrm.com  
Telf. 934 142 340 
 

 
 

 
Es renova el programa d’acompanyament Fundació Jesús Serra per aportar 
assessorament al personal novel de l’IRBLleida 

 
En aquesta tercera edició, el programa seguirà oferint ajuda a grups de científics emergents i joves perquè 
millorin la qualitat de les seves propostes 

 
Fundació Jesús Serra, de Grup Catalana Occident, i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. 
Pifarré (IRBLleida) han renovat per tercer any el programa d'acompanyament a personal científic per a la 
preparació de projectes d'investigació en salut. El programa d'acompanyament Fundació Jesús Serra 
aporta l'assessorament necessari al personal investigador, principalment novell i que generalment no 
compten amb finançament, per presentar projectes sòlids en tots els àmbits, incloent-hi l'econòmic i el 
comunicatiu. Amb això es pretén maximitzar les possibilitats d'èxit en la convocatòria perquè aquests 
professionals aconsegueixin els recursos necessaris per continuar amb els seus projectes o iniciar noves 
línies d'investigació. 
 
En els primers dos anys de funcionament del programa s’ha donat suport a més de 50 investigadors i 
investigadores, els quals han aconseguit millorar els seus ratis d’èxit en la presentació de propostes de 
recerca.  
 
El programa d'acompanyament va ser creat el 2019 fruit d'una anàlisi exhaustiva de l'IRBLleida dels 
resultats aconseguits, fins a la data, per part dels investigadors principals més novells de l'institut en la 
convocatòria d'Acció Estratègica en Salut de l'Institut Carlos III (AES2020). Es va observar que els projectes 
tenien una sòlida base científica, però tenien marge de millora en temàtiques perimetrals com la 
justificació de transferibilitat, la participació d'agents de la societat, l'impacte social, l'adequada distribució 
del pressupost o el disseny experimental avançat. 
 
El programa es coordina des de l'àrea de preprojectes de l'IRBLleida, gestionat per Serafí Cambray i Núria 
Bahí, i compta amb la participació de les àrees de postprojecte, amb Irene Rosell i Judith Muñoz, i 
Comunicació, amb Meritxell Soria. Junts formen un equip multidisciplinari que té com a objectiu 
aconseguir que aquests grups de científics emergents i joves millorin la qualitat de les seves propostes. El 
programa està dividit en 5 mòduls, de manera que, malgrat donar suport focalitzat als grups novells, els 
professionals més experimentats poden rebre suport en àrees puntuals. 
 
L'IRBLleida pertany a la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que s'organitza segons 
un model de bon govern i de funcionament que permet assegurar l'eficiència, la flexibilitat de gestió, la 
captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva dels centres de recerca de 
Catalunya. 
 
Fundació Jesús Serra és una entitat privada sense ànim de lucre creada en memòria de Jesús Serra 
Santamans, reconegut empresari i mecenes i  fundador del Grup Catalana Occident. La seva activitat 
consisteix en desenvolupar i donar suport a iniciatives en els àmbits de la investigació, empresa i docència, 
acció social, esport i promoció de les arts, amb un objectiu comú: el compromís responsable amb la societat. 
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