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El Govern manté l’aposta per la recerca d'excel·lèn cia a les 
universitats catalanes amb la convocatòria de 13 no ves 
distincions Icrea Acadèmia 
 
Amb aquesta convocatòria es reconeix i potencia la tasca investigadora dels 
millors professors universitaris en l'àmbit de la r ecerca 
 

 
 Dimarts, 18 de desembre de 2012 

 
El Govern manté l’aposta per la recerca d'excel·lència a les universitats de 
Catalunya amb la convocatòria de 13 noves distincions Icrea Acadèmia, una més 
que l’any passat, per reconèixer i potenciar els millors professors universitaris en 
l'àmbit de la recerca. Aquests guardons volen contribuir igualment a intensificar la 
tasca de recerca del professorat que desenvolupa la seva feina en alguna 
universitat pública catalana. 
 
Amb les 13 noves distincions ja són 120 els investigadors amb la qualificació Icrea 
Acadèmia a les universitats catalanes en el marc d’aquest programa finançat pel 
govern amb 6 milions d'euros anuals. Amb aquesta distinció la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) reconeix l’excel·lència investigadora i la 
capacitat de lideratge i, alhora, contribueix a retenir el talent investigador dins el 
sistema universitari de Catalunya. 

ICREA Acadèmia està destinat exclusivament al professorat universitari que fa 
recerca a la universitat i, en especial, al que es troba en fase plenament activa i 
d’expansió de la seva activitat investigadora. El reconeixement com a investigador 
ICREA Acadèmia està destinat a garantir la dedicació prioritària a activitats de 
recerca en una universitat pública de Catalunya durant els cinc anys de durada del 
Programa. 

Per participar en el Programa, cal que el personal docent i investigador (PDI) 
contractat o funcionari de les universitats públiques de Catalunya reuneixi els 
següents requisits a 21 de gener de 2013: estar en possessió del títol de doctor/a; 
tenir una vinculació permanent i a temps complet a una universitat pública de 
Catalunya; i trobar‐se en situació de servei actiu a una universitat pública de 
Catalunya i estar‐hi impartint docència de manera regular. 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de gener de 2013. Tota la 
informació està disponible a la web d’ICREA: http://www.icrea.cat/web/home.aspx. 


