
PREMIS NACIONALS DE RECERCA 
Convocatòria 2011 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya té entre els seus objectius fomentar el 
reconeixement social de la ciència i molt particularment divulgar entre la societat 
catalana l’activitat científica dels investigadors i investigadores vinculats al nostre país, 
aspectes que materialitza, entre altres entitats, a través de la Fundació Institució 
Catalana de Suport a la Recerca. 

Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació 
Institució Catalana de Suport a la Recerca convoca els premis següents: 

a) Premi Nacional de Recerca 
 

b) Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 
 

c) Premi Nacional de Comunicació Científica 
 

d) Premi Nacional de Mecenatge Científic 
 

e) Premi Nacional al Partenariat Públic - Privat en R+I 

 

BASES DELS PREMIS NACIONALS DE RECERCA 

 
a) Premi Nacional de Recerca  

 

Objecte   

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació Institució 
Catalana de Suport a la Recerca, convoca aquest guardó que té com a finalitat 
premiar l’investigador o investigadora del Sistema Català de Recerca i 
Innovació que hagi contribuït recentment de manera significativa a nivell 
internacional a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: 
ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, enginyeries i 
tecnologia i ciències.  

Requisits 

 Podran presentar candidatures persones guardonades anteriorment amb 
l’antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, les 
universitats (òrgans de govern, facultats, escoles, departaments), els 
centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies i, en 
general, tots els agents del Sistema Català de Recerca i Innovació. 

 
 Les persones candidates han de tenir una reconeguda relació amb 

Catalunya. No és indispensable en siguin originàries, ni que hi treballin o hi 
hagin treballat. 



 

 

Dotació 

 El Premi consisteix en una figura de l’escultor Antoni Boleda i la quantitat de 
40.000 euros. 

 

b) Premi Nacional de Recerca al Talent Jove  
 

 

Objecte 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació Institució 
Catalana de Suport a la Recerca, convoca aquest premi que té com a finalitat 
estimular i reconèixer l’esforç dels/de les joves investigadors/es que en la seva 
trajectòria professional hagin destacat per la qualitat i excel·lència del seu 
treball científic i de recerca.  

Requisits 

 Podran presentar candidatures les universitats (òrgans de govern, facultats, 
escoles, departaments), els centres de recerca, els instituts universitaris de 
recerca, les acadèmies i, en general, els agents del Sistema Català de 
Recerca i Innovació. 
 

 Poden aspirar al premi  els/les investigadors/es en actiu que no hagin 
complert 36 anys a la data de tancament d’aquesta convocatòria i que 
actualment estiguin desenvolupant la seva activitat científica a Catalunya. 

 

Dotació 

 El premi consisteix en una figura de l’escultor Antoni Boleda i la quantitat de 
10.000 euros. 

 
 

Presentació de candidatures per als Premis Nacionals de Recerca 

 
 La presentació de candidatures es farà a través de la pàgina web de la 

Fundació (www.fundaciorecerca.cat/premi) on està disponible tota la 
informació necessària sobre com tramitar la candidatura i trametre la 
documentació. 

 
 La documentació necessària és la següent: dades identificatives de la 

persona proposada; dades de qui presenta la candidatura; currículum 
complet de la persona proposada (format Word o .PDF); currículum 



sintetitzat; resum dels mèrits de la persona proposada pels quals es 
presenta la candidatura. 

 
 
 El termini de presentació de candidatures finalitza el 14 d’octubre de 2011 

a les 14.00 hores. No seran admeses aquelles candidatures que no 
presentin la documentació esmentada en la data de tancament del termini. 

 

c) Premi Nacional de Comunicació Científica 
 
Objecte 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació Institució 
Catalana de Suport a la Recerca, convoca aquest premi que té com a 
objecte el reconeixement de l’activitat de divulgació de la ciència i la seva 
promoció per a potenciar l’interès de la ciutadania per la ciència. 
 
Requisits 
 
El jurat, a proposta de la Fundació, premiarà la millor iniciativa de 
comunicació i divulgació científica feta a Catalunya durant l’any 2011 en 
qualsevol dels possibles formats i mitjans existents (publicacions en paper o 
digitals, programes de ràdio i televisió, webs, exposicions, festivals, etc.) 
 
Dotació 
 
El premi consisteix en una figura de l’escultor Antoni Boleda. 
 
 

d) Premi Nacional de Mecenatge Científic 
 

Objecte 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació Institució 
Catalana de Suport a la Recerca, convoca aquest premi que té com a 
finalitat reconèixer i estimular la col·laboració privada en l’aportació de fons 
filantròpics per a la recerca a Catalunya. 
 
 
Requisits 
 
El jurat, a proposta de la Fundació, premiarà com a reconeixement 
institucional a les persones, empreses o d’altres entitats per la seva 
contribució a la generació o donació de recursos filantròpics per promoure o 
recolzar un projecte científic a Catalunya 
 
Dotació 
 
El premi consisteix en una figura de l’escultor Antoni Boleda. 



 

e) Premi Nacional al Partenariat Públic - Privat en R+I 
 

 

Objecte 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Fundació Institució 
Catalana de Suport a la Recerca, convoca aquest premi que té com a 
finalitat reconèixer les activitats de partenariat públic-privat en recerca i en 
l’àmbit general de la cooperació entre el sector públic i el privat en activitats 
d’R+I a Catalunya. 

Requisits 

El jurat, a proposta de la Fundació, premiarà les persones, entitats o 
empreses per les seves iniciatives de foment de la  cooperació entre el 
sector públic i el privat en les activitats de recerca i la impulsió de programes 
de finançament privat de l’R+I i d’activitats de partenariat públic i privat en 
recerca a Catalunya.  

Dotació 

El premi consisteix en una figura de l’escultor Antoni Boleda.  

 

Jurat dels Premis Nacionals de Recerca 

 
 El Jurat estarà integrat pel Conseller d’Economia i Coneixement i President 

de la Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca, qui exercirà de 
President del Jurat; el Secretari d’Universitats i Recerca; el Director General 
de Recerca de la Generalitat de Catalunya; i sis persones expertes externes 
de reconegut prestigi, nomenades pel President del Jurat. Actuarà com a 
secretari, amb veu i sense vot, el director de la Fundació Institució Catalana 
de Suport a la Recerca. 
 

 El Premi de cada categoria té caràcter indivisible i s'atorgarà a una sola 
persona o entitat.  
 

 El jurat resoldrà i farà públic el nom de la persona guanyadora abans del  
30 d’octubre de 2011. El Premi es pot declarar desert. 

 
 Els noms de les persons guanyadores es publicaran a la pàgina web de la 

Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca 
(www.fundaciorecerca.cat).  

 


