Comunicació

L’economista Jordi Galí, director del Centre de Recerca en
Economia Internacional, Premi Nacional de Recerca 2011
El Govern també adjudica el Premi al Talent Jove a la biòloga Núria López
S’atorguen per primer cop els premis en Comunicació, Mecenatge i Partenariat a
Televisió de Catalunya, Pere Mir, IBM i el Barcelona Supercomputing Center

Barcelona, 30 de novembre de 2011

El Govern de la Generalitat, a través de la Fundació Institució Catalana de Suport a la
Recerca, ha guardonat Jordi Galí amb el Premi Nacional de Recerca 2011. Galí,
director del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) i professor de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF), és doctor en Economia pel Massachusetts Institute
of Technology (MIT), màster en Management Internacional per ESADE i llicenciat en
Ciències Econòmiques per la UPF i en Ciències Empresarials per ESADE.
El Premi Nacional de Recerca reconeix l’investigador que hagi contribuït recentment i
de manera significativa internacionalment 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 experimentals. El premi té una dotació
econòmica de 40.000 euros.
Els Premis Nacionals de Recerca també han guardonat en la categoria de Talent Jove
la biòloga Núria López, professora d’investigació ICREA a la Universitat Pompeu
Fabra. Aquest premi té una dotació econòmica de 10.000 euros i reconeix els joves
investigadors que en la seva trajectòria professional han destacat per la qualitat i
excel·lència del seu treball.
Finalment l’empresari Pere Mir, president de la Fundació Cellex, ha estat guardonat en
la categoria de Mecenatge Científic; IBM i el Barcelona Supercomputing Center, en la
de Partenariat públic-privat; i a Televisió de Catalunya pel programa ‘Valor afegit’, en la
de Comunicació Científica. Els tres darrers guardons no tenen dotació econòmica.

Oficina de Premsa
Secretaria d’Universitats i Recerca
Telèfon 935 526 757
www.gencat.cat/universitatsirecerca

Comunicació

Els Premis Nacionals de Recerca fomenten el reconeixement social de la ciència i
l’activitat dels investigadors, mecenes, empresaris i comunicadors. El jurat estava
format pel secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà; el director general de
Recerca, Josep M. Martorell; el president de la Fundació Parc Taulí, Ramon Pascual,
l’investigador i ex director del Centre de Regulació Genòmica (CRG), Miguel Beato; el
director general de la Corporació Sanitària Clínic, Joan Rodés; el catedràtic
d’Economia de la UAB, Salvador Barberà; el director de l’Institut d’Estudis Espacials de
Catalunya, Jordi Isern; i el catedràtic del Departament d’Història Contemporània de la
UAB, Albert Balcells. El secretari ha estat el director de la Fundació Institució Catalana
de Suport a la Recerca, Pere Pardo.
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