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Catalunya accentua encara més el seu  lideratge cie ntífic al sud 
d’Europa  amb la concessió de 6 beques Starting Grants del 
Consell Europeu de Recerca 

 
Els Starting Grants de Catalunya representen enguany un 2,1% del total  d’ajuts 
atorgats a Europa i un 43% del total estatal 
 
Barcelona, 19 de juliol de 2013 
 
La sisena convocatòria de les beques Starting Grants del Consell Europeu de Recerca (ERC 
en les seves sigles angleses), corresponent a l’any 2013, confirma el lideratge científic 
català al sud d’Europa. Del total de 287 investigadors becats de tota Europa, 14 
desenvolupen els seus projectes de recerca a l’Estat espanyol, 6 dels quals són 
investigadors que pertanyen al sistema català de recerca. En concret, 3 investiguen a 
centres CERCA de la Generalitat de Catalunya (Institut de Ciències Fotòniques, Centre de 
Regulació Genòmica i Centre de Recerca en Economia Internacional), i els altres 3 a la 
Universitat de Barcelona. Dels sis investigadors premiats, un és investigador amb 
contracte de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). 
 
El secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha afirmat “agraïm l’esforç dels 
investigadors que malgrat la situació complicada se gueixen situant la recerca del 
país entre les millors d’Europa. Catalunya, amb aqu ests Starting Grants consolida 
encara més el seu lideratge científic al sud d’Euro pa” . Castellà ha destacat també 
que “els investigadors del sistema català de ciència qu e han rebut les concessions 
posen de manifest i avalen la política que la Gener alitat manté en recerca, i ens 
esperona a seguir-ho fent" . 
 
Els investigadors de Catalunya guardonats amb les beques Starting Grants 2013 han 
estat: Melike Lakadamyali (ICFO); Fyodor Kondrashov (CRG); Vasco Carvalho (CREI), 
Juan Daniel Prades Garcia (UB); Pietro Tierno (UB) i Juan Rojo (UB). Els Starting Grants 
de Catalunya representen enguany un 2,1% del total d’ajuts atorgats a Europa i un 43% 
del total estatal. L’àmbit de recerca predominant és el de les ciències físiques i 
enginyeria, amb 4 dels Starting Grants concedits a Catalunya. Els altres dos corresponen 
a les ciències de la vida (1) i a les ciències social i humanitats (1).  
 
Les convocatòries Starting Grants financen els millors investigadors joves i novells i 
s’atorguen únicament per criteris d’excel·lència científica. La seva dotació per projecte és 
de fins a 2 milions d’euros. 
 
Amb aquests últims resultats, són 67 els investigadors catalans que han obtingut ajuts 
Starting Grants des del 2007, any de la seva primera creació (37 de centres CERCA, 26 
d’universitats catalanes i quatre del CSIC). Del total dels investigadors, 30 desenvolupen 
les seves tasques als centres i universitats catalanes amb contractes ICREA. 


