
 

Fundació Agrupació publica la convocatòria 2019 per a beques 
de postgrau i premi d'investigació en l'àmbit de la infantesa 

La XXII edició tancarà el termini d'acceptació de candidatures el mes de setembre 

Sant Cugat del Vallès, 24 de gener de 2019 

La Fundació Agrupació ha fet pública la convocatòria anual del premi d'investigació en l'àmbit de la 
infantesa, així com per a les beques d'estudis de postgrau. En el primer cas, la finalitat és premiar un 
projecte d'investigació de base científica que es vulgui dur a terme sobre prevenció, diagnòstic i 
tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la infantesa. Es pot accedir de forma individual o en 
equip o com a persona jurídica pública o privada i el termini límit per a la presentació de candidatures és 
la 27 de setembre. 
En el cas de les beques, es destina un pressupost global de 25.000€ per finançar beques de postgrau o 
masters i la data límit per a la recepció de documentació és el 16 de setembre. 
El formulari de sol·licitud del premi així com de les beques, i les bases d'ambdues convocatòries, poden 
descarregar-se al web de la Fundació. 
 
Aquesta és la XXII convocatòria d'uns guardons que, any rere any, reconeixen la tasca d'entitats i 
professionals destacats en la seva matèria. 

L'acte de lliurament de premi i 
beques, corresponent a l'any 2018, 
es va celebrar a finals del mes de 
desembre, al Paranimf de la 
Universitat de Barcelona i va 
coincidir amb els 25 anys de la 
Fundació. 
En ell va participar l'Il·lustríssim Sr. 
Xavier Bernardí, director general de 

Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Josep Lluís Vilaseca i la Sra. Imma Playà, 
president i directora de la Fundació respectivament, així com el Sr. Juan José Loscos, director general 
adjunt de productes i serveis de GACME i vicepresident del Patronat de la Fundació. 
El moderador de l'acte va ser el Sr. Xavier Puig, de l'Escola de Periodistes de Catalunya. 
 
El Premi d'investigació en l'àmbit de la infantesa es va concedir al projecte «Identificació de biomarcadors 
placentaris del metabolisme lipídic en obesitat materna: efectes endocrinometabòlics en la 
descendència», presentat per Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta 
(IDIBGI) i el guardó va ser recollit per la Dra. Judit Bassols. 
En l'apartat de beques formatives, que explicava amb una dotació de 25.000€, es van atorgar 11 beques 
per a estudis de diferents especialitats. 
L'acte va acabar amb un recital d'òpera a càrrec del tenor Marc Sala, la soprano Elionor Martínez i el 
pianista Josep Garcia, que van interpretar peces de Rossini, Bellini i Donizetti, entre altres autors. 
Aquest acte va coincidir amb el 25é aniversari de la Fundació Agrupació. 
 

 
 

Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra. Tel. 93 482 67 01, anna.serrapallas@gacm.es. 

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. 
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