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J. ELCACHO

El Consell Europeu de la Recerca ha concedit sis de
les ajudes econòmiques de la segona convocatòria
del programa Advanced Grant a investigadors que
treballen en centres de recerca de Catalunya. Aquest
programa, destinat a incentivar nous treballs de
científics consolidats, ha concedit aquest any un total
de 236 ajudes, amb una dotació màxima de 3,5
milions d'euros per investigador (per a projectes de
recerca de 5 anys).
El Regne Unit lidera la llista d'investigadors distingits
aquest any amb l'Advanced Grant (58), seguit de
França (34), Alemanya (31), Suïssa (31) i Holanda

http://paper.avui.cat/article/societat/182505/europa/premia/cientifics/treballen/catalunya.html
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(16). El conjunt de l'Estat espanyol ha rebut 10
d'aquestes distincions.
Catalunya ha aconseguit bon resultats en les dues
edicions dels ajuts concedits per Consell Europeu
de la Recerca, tant en el programa Advanced
Grant com en l'Starting Grant, destinat a
investigadors joves. La llista de Starting Grant
publicada la tardor passada va incloure finalment
10 investigadors que treballen a Catalunya; amb
un total de 18 ajudes al conjunt de l'Estat.
Els investigadors premiats ara que treballen en
centres de recerca de Catalunya són Jaume
Ventura (CREI-UPF), Niek van Hulst (ICFOICREA), Piet van Leesuwen (ICIQ), Sergio
Idelsohn (CIMNE-UPF-ICREA), Josep Baselga (Vall
d'Hebron - Inst. d'Oncologia) i Mokhatar
Chmeissani (IFAE).

Josep Baselga ha rebut un dels ajuts
europeus, per investigar la resistència del
càncer de mama a la quimioteràpia
AVUI

Notícia publicada al diari AVUI,
pàgina 22. Dissabte, 16 de gener del 2010
Paraules clau: Catalunya, Grant, Recerca, Treballen, Investigadors, Advanced
oberta i gratuïta. Les pàgines originals en
paper, en canvi, no es podran consultar via
PDF i només s'oferiran al quiosc.
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