
 

Celebrat l'Acte anual de lliurament de Beques i del Premi 
d'Investigació de la Fundació Agrupació a Barcelona 

Sant Cugat del Vallès, 12 de desembre de 2019 

 
Dimarts passat, 10 de desembre, la Fundació Agrupació va fer lliurament del seu Premi anual 
d'Investigació en l'àmbit de la infantesa a la Sala Francesca Bonnemaison de Barcelona, en un 
acte al qual van assistir 150 persones i en el qual també es van lliurar 8 beques per a la 
realització d'estudis de màsters en variades disciplines i especialitats. L'esdeveniment es va 
tancar amb l'actuació del quartet vocal Les Fourchettes 

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

import de 12.000 €, s'ha 

atorgat a la Fundació 

Privada per a la Recerca i la 

Docència Sant Joan de 

Déu, de Barcelona. El 

projecte premiat porta per 

títol “Impacte de la dieta 

mediterrània durant la 

gestació a la microbiota 

del nounat”. 

 

En l'apartat de beques formatives, es van atorgar més de 17.000€ per a estudis en les següents 

especialitats: Engineering and Management of Manufacturing Systems, Investigació en 

Empresa, Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 

Masterstudium Klavier Soloausbildung (Màster of Arts), Formació del Professorat en les 

especialitats de Dibuix i 

Arts Plàstiques, Cultural 

Studies, Ciències 

Actuarials i Financeres, i 

Posturologia.  

L'acte va ser inaugurat pel 

Sr. Juan José Loscos, 

President de la Fundació a 

qui van acompanyar la 

Sra. Imma Playà, Directora 

de la Fundació i el Dr. 

Domènec Espriu, 

Vicerector de Retanca de 

la Universitat de Barcelona. 



 

 

 

 

Com a colofó, el quartet vocal Les Fourchettes, format fa 3 anys amb 4 vocalistes de Barcelona, 

va oferir un concert amb un repertori de versions, seguint el seu estil barbershop, que va incloure 

cançons en anglès d'artistes tan diferents com David Bowie i Spice Girls i altres en castellà i 

català.  

 
CONTACTE AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. Fundació Agrupació: Anna Serra Pallàs 

 Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, 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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