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La Fundació Jesús Serra reobre la convocatòria de la tercera edició dels 
seus Premis a la Recerca en els camps de la nutrició i l'alimentació 
 
Els Premis s'adrecen a joves investigadors de 45 anys o menys que desenvolupin la seva carrera a 
Espanya 
 
La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, reobre la convocatòria de la tercera edició dels 
Premis a la Recerca adreçats a científics, de 45 anys o menys, que desenvolupin la seva recerca a Espanya 
i que estiguin especialitzats en els camps de la nutrició i l'alimentació, i l'impacte que aquests tenen en la 
salut. Els Premis tenen una dotació econòmica total de 70.000 € bruts, que es divideixen en dues categories 
de recerca bàsica i recerca clínica, amb 35.000 € cadascuna.   
 
Aquests Premis, que reconeixen la trajectòria professional dels candidats, valoraran també a partir 
d'aquesta edició el projecte de recerca actual, tenint en compte les seves característiques innovadores, 
l'abast i impacte de la recerca i el potencial benefici social que es pot assolir, entre altres factors. 
 
Els Premis a la Recerca Fundació Jesús Serra el 2020 van haver d'ajornar la celebració de la seva tercera 
edició davant la situació generada a causa de l'impacte de la COVID-19. Així, la Fundació Jesús Serra ha 
informat tots els investigadors que s’hi havien inscrit, així com els possibles interessats, que les 
candidatures ja presentades es mantindran en concurs llevat que es manifesti expressament el contrari; 
cas en què es retirarà la candidatura. Els qui decideixin seguir endavant només hauran d'actualitzar la 
documentació que hagi canviat en data 11 de gener de 2021, tant si s'ha acabat el procés com si es troba en 
vies de finalització, i es valorarà cada cas personalment. 

 
El termini per a la presentació de les candidatures és de l'11 de gener al 7 d'abril de 2021. La sol·licitud 
s'haurà de fer a través del web https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion i els 
candidats hauran de tenir l'aval dels seus caps de projecte o de professionals reconeguts vinculats a 
universitats, hospitals o centres de recerca a Espanya. La resolució del jurat es donarà a conèixer durant 
el mes de maig. 
 
El president de la Fundació Jesús Serra, Federico Halpern, apunta que “aquests premis es basen en la 
necessitat de donar suport als joves científics i fomentar totes aquelles recerques que relacionin nutrició, 
alimentació i salut perquè el benestar de les generacions futures depèn d'això”. D'altra banda, la presidenta 
del jurat, la doctora María Blasco, afirma que “una alimentació sana i equilibrada pot ser fonamental per 
reduir la incidència d'un gran nombre de malalties, incloent-hi el càncer. És essencial conscienciar de la 
importància dels nostres hàbits de vida i en la recerca per a la prevenció de malalties freqüents en la 
societat d'avui”. 
 
En les dues edicions anteriors, la Fundació Jesús Serra ha reconegut la trajectòria professional i la 
innovació en recerca bàsica dels projectes de la doctora Guadalupe Sabio, directora d'un grup de recerca al 
Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC), sobre el paper de les proteïnes cinases activades per 
l'estrès en el desenvolupament de malalties associades a l'obesitat; i el doctor Salvador Aznar, cap de grup 
a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona), sobre l'impacte dels àcids grassos en la 
dieta sobre les cèl·lules iniciadores de la metàstasi.   
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En la categoria de recerca clínica, els guanyadors van ser el doctor Pablo Pérez, catedràtic de la Universitat 
de Còrdova i director de l'Institut Maimónides de Recerca Biomèdica de Còrdova (IMIBIC), per la seva 
recerca sobre el paper de la dieta mediterrània en la millora del deteriorament cognitiu lleu; i el doctor 
Raúl Zamora Ros, cap de grup a l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IBIDELL) i de l'Institut Català 
d'Oncologia (ICO), pel seu treball sobre els polifenols dietètics (micronutrients amb activitat antioxidant) i 
els seus efectes en els marcadors de l'obesitat.  
 
En aquesta tercera convocatòria, el jurat seguirà integrat per cinc membres permanents, presidits per la 
doctora María Blasco, directora del Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO), a qui s'uneixen 
personalitats destacades com la professora Lina Badimon, doctora en Farmàcia i directora del CSIC-ICC, 
Centre de Recerca Cardiovascular; la doctora Mercedes Rincón, directora del Departament d’Immunologia 
i Microbiologia a la Universitat de Colorado, escola de medicina a Anschutz; el doctor Carlos Macaya, 
president de la Fundació Espanyola del Cor; i el doctor Pedro Mata, president de la Fundació 
d’Hipercolesterolèmia Familiar. Aquest prestigiós jurat comptarà, a més, amb la participació de dos 
membres no permanents, que són els guanyadors de la segona edició dels Premis a la Recerca Fundació 
Jesús Serra: el doctor Salvador Aznar i el doctor Raúl Zamora. 
 
El desenvolupament del Premi a la Recerca Fundació Jesús Serra es pot seguir a les xarxes socials, a través 
del hashtag: #PremiosInvestigacionFJS.  
 
Més informació a https://www.fundacionjesusserra.org/premios-investigacion. 
 

 
 
 
 


