
Comunicat

Nova convocatòria de les Beques Daniel Bravo per fer
estades d'investigació biomèdica a l'estranger

Els  investigadors  becats  rebran  un  ajut  de  3.000  €  bruts  mensuals  i
s'integraran en grups de recerca capdavanters

Sant Just Desvern (Barcelona), 3 de març de 2016 - Talent, creativitat i compromís són
algunes de les fortaleses dels científics becats per  la Fundació Daniel  Bravo Andreu
(www.fundaciodanielbravo.org)  des de 2013.  Els joves  investigadors que treballin  a
Catalunya i vulguin fer estades curtes, entre un i nou mesos, en centres de recerca nord-
americans i europeus punters en l'àrea cardiovascular pediàtrica i en adults, tenen
l'oportunitat  de presentar-se a la convocatòria de les Beques Daniel  Bravo 2016 que
s'obrirà el dia 15 de març. Cada beca té una dotació econòmica bruta de 3.000 euros
mensuals, a més de les despeses de desplaçament.

Des de que es van posar en marxa, les Beques Daniel Bravo tenen com a finalitat iniciar
o enfortir la col·laboració entre grups de recerca biomèdica d'excel·lència a Catalunya
amb grups de  l'estranger.  Els  investigadors  que la  sol·licitin  poden  escollir  el  centre
d'acollida (hospital, universitat o institut de recerca) amb línies complementàries a les del
grup al qual pertanyen. Fins avui, els científics becats per la Fundació Privada Daniel
Bravo Andreu han col·laborat  amb centres com l'Hospital  General  de Massachusetts,
l'MRC Human Genetics  Unit  d'Edimburg,  la  Universitat  de Columbia  a  Nova York,  la
Universitat de Califòrnia, l'University College London o la Universitat de Liverpool. 

Els requisits  que es demanen als investigadors és que disposin del títol  de doctorat,
llicenciatura, grau o equivalent i que estiguin fent recerca a Catalunya. Cal remarcar es
valoraran  les  sol·licituds  que  contemplin  la  integració  de  l'investigador  becat  en  un
projecte  de  recerca  o  la  formació  en una  tècnica  o  metodologia  específica  del  grup
estranger.

Les candidatures seran avaluades per un grup d’especialistes  de prestigi  aliens  a la
Fundació que es basaran en la qualitat científica de la recerca proposada i la trajectòria
del  sol·licitant.  També es  valorarà  el  grup  actual,  el  grup  de  destinació  i  si  l'estada
sol·licitada pot permetre iniciar o reforçar una recerca col·laborativa d'alt impacte. 

Les bases i el formulari de sol·licitud estan disponibles al web:
www.fundaciodanielbravo.org

...........................

Més informació:
Fundació Daniel Bravo Andreu (Carles Ventosa, director)
Tel. 93 480 22 67 - beques@fundaciodanielbravo.org

Gabinet de comunicació (Gemma Escarré)
M. 667 76 15 24 - info@gemmaescarre.com
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