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El Govern referma la seva aposta per la recerca ato rgant 95 
nous contractes de postdoc per un import de 7 milio ns d’euros 
 
El Departament d’Economia i Coneixement manté el pr essupost en personal 
investigador i reclama a l’Estat que no continuï re duint el pressupost en recerca 
com ha fet aquests darrers cinc anys 
 
Barcelona, 6 de novembre de 2012 
 
El Govern manté el pressupost en personal investigador atorgant 95 nous contractes 
postdoctorals per un import de 7.013.379 euros mitjançant el programa Beatriu de 
Pinós (BP-DGR 2011) convocat per la Secretaria d’Universitats i Recerca a través de 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).  
 
En aquest sentit, el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha afirmat que 
“aquesta nova convocatòria referma l’aposta per la recerca en un moment 
delicat per la ciència arran de la reducció pressup ostària de l’Estat. El Govern 
català manté el pressupost en personal investigador  i reclamem a l’Estat que faci 
el mateix i que no continuï reduint el pressupost e n recerca com ha fet aquests 
darrers cinc anys” . 
 
Mitjançant aquest programa Beatriu de Pinós 50 investigadors que desenvolupen la 
feina a Catalunya ampliaran el seu coneixement durant un període de dos anys en una 
universitat o centre de recerca de prestigi a l’estranger i després podran retornar, en el 
tercer any, amb un contracte en un centre de Catalunya.  
 
Entre aquests investigadors, 15 faran la seva estada de recerca als Estats Units 
d’Amèrica, 13 a Gran Bretanya i 7 a França. La resta aniran a centres de Canadà, 
Holanda, Alemanya, Austràlia, Nova Zelanda, Itàlia, Suècia, Suïssa i Noruega.   
 
Així mateix, el programa permet la contractació 45 investigadors postdoctorals a les 
universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries de Catalunya que hagin fet 
una estada postdoctoral en un país diferent al d’obtenció del títol de doctorat durant 
dos anys. Catorze d’aquests investigadors duen a terme la seva recerca en l’àmbit de 
les ciències de la vida, 11 en ciència, 8 en humanitats, 7 en enginyeria i arquitectura, 3 
en ciències mèdiques i de la salut i 2 en ciències socials. 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
         

           Comunicació    
 

Oficina de Premsa 
Secretaria d’Universitats i Recerca  
Telèfon 935 526 716  
www.gencat.cat/universitatsirecerca 
 
 

 
El programa Beatriu de Pinós és una eina d’especialització dels investigadors 
postdoctorals i de captació de talent que es convoca anualment des del 2005. Durant 
les seves sis edicions, el programa ha atorgat un total de 352 beques postdoctorals a 
l’estranger i ha permès 263 contractes a Catalunya amb un import total de més de 40 
milions d’euros. En les edicions dels anys 2010 i 2011, el programa ha obtingut el 
cofinançament econòmic de la de la Unió Europea gràcies a la convocatòria 
competitiva d’ajuts COFUND (Accions Marie Curie del 7è Programa Marc) obtinguda 
per l’AGAUR. 


