
 

Celebrat l'Acte anual de lliurament de Beques i del Premi d'Investigació 
de la Fundació Agrupació a Barcelona 
Sant Cugat del Vallès, 4 de desembre de 2017 

Dijous passat, 30 de novembre, la Fundació Agrupació va fer lliurament del seu Premi anual 
d'Investigació en l'àmbit de l'envelliment a la Sala Francesca Bonnemaison de Barcelona, en 
un acte al qual van assistir 170 persones i que es va tancar amb l'actuació del  Cor Madrigal. 
També es va fer lliurament de 10 beques per a la realització d'estudis de màsters en variades 
disciplines i especialitats. 

 

Aquest any el Premi d'investigació de base científica en l'àmbit de l'envelliment, dotat amb un 

import de 15.000 €, s'ha atorgat al Centre de Recerca a Economia i Salut CRES de la Universitat 

Pompeu Fabra. El projecte premiat porta per títol “El rol preventiu de les prestacions per 

dependència”. 

En l'apartat de beques formatives, es va fer lliurament de 25.000€ que inclouen estudis en les 

següents especialitats: Interpretació, Plant Biotechnology, Desenvolupament i Innovació 

d'Aliments, Economia, Neuriscience, Gestió Cultural, Enginyeria de Telecomunicacions, 

Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat en anglès, Química Industrial  i 

introducció a la Investigació Química i Enginyeria Industrial.  

Per finalitzar l'acte, el Cor Madrigal, fundat per Manuel Cabero el 1951 i dirigit des de 1993 per 

Mireia Barrera, va oferir un concert amb un repertori d'estil contemporani i dedicat 

especialment a la divulgació d'autors catalans.  
 

CONTACTE AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. Fundació Agrupació: Sandra López Lorente 
alejandra.lopezlorente@gacm.es · 93 482 67 01· 

http://www.fundacioagrupacio.es/CA/inicio.shtml 

La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en 
fets la seva sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, 
especialment amb els grans, la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció 
és l'eix troncal de la Fundació Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o 
pal·liar situacions de dependència física o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En 
aquest sentit, la Fundació treballa sobre l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions 
socials. A més, promou la formació a través de la realització de cursos i activitats formatives, 
mentre dona suport a projectes d'investigació sobre els col·lectius amb els que treballa.  


