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La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu convoca tres beques per a 
estades de tres a nou mesos en projectes realitzats en centres de 
prestigi nord-americans o europeus, amb els objectius següents:

Dur a terme recerca cardiovascular bàsica i/o clínica que no inclogui 
com a objectiu principal l’estudi de fàrmacs.

Desenvolupar o adquirir noves tècniques en imatge cardiovascular 
per a la millora de la pràctica clínica i la recerca.

Els beneficiaris principals als quals s’atorga la beca han de ser personal 
investigador de les universitats o les administracions públiques 
(hospitals i centres de recerca) que tinguin el títol de llicenciatura, grau 
o equivalent, o el títol de doctorat, i que facin recerca en qualsevol 
àmbit a Catalunya.  

Tanmateix, existeixen altres beneficiaris indirectes, com ara el grup del 
centre emissor, el grup del centre receptor o el grup de destinació. Per 
això es demanaran tres cartes que caldrà enviar amb la sol·licitud:

• Una carta de motivació. La persona sol·licitant exposarà les 
motivacions i els propòsits que persegueix amb aquesta estada, i 
justificarà l’elecció del grup de destinació i la coherència amb les línies 
de recerca amb el grup actual. 

• Una carta de recomanació. L’investigador principal del centre de 
recerca del sol·licitant haurà d’explicar les raons per les quals 
s’aconsella la sol·licitud i com s’integra dins l’estratègia d’investigació 
del centre, tant en la recerca passada com en la futura.

• Una carta de preacceptació redactada pel responsable del grup 
d’acollida. Els centres receptors seran de lliure elecció per part dels 
sol·licitants, entre les universitats, els hospitals i els instituts de recerca 
amb línies d’investigació complementàries del grup al qual pertanyen.

La convocatòria romandrà oberta del dia 29 de gener a l’11 de març de 
2020. La resolució es farà pública durant el mes de maig de 2020.

L’inici de l’estada a l’estranger objecte de la beca serà entre l’1 de juny i 
el 30 de novembre de 2020.
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Dotació
Cada beca tindrà una dotació econòmica bruta de 3.000 euros mensuals, 
més les despeses de desplaçament, que hauran de ser aprovades per la 
Fundació Privada Daniel Bravo Andreu. 

Amb aquesta dotació, els investigadors becats sufragaran l’estada, l’asse-
gurança mèdica i la manutenció durant el període de la beca (entre tres i 
nou mesos).

L’assignació econòmica s’abonarà en un compte bancari del qual sigui 
titular l’investigador becat de la següent manera: 

• El 50% a l’inici de l’estada.

• El 25% a la meitat de l’estada, un cop presentat un informe a la 
Fundació Privada Daniel Bravo Andreu en el qual s’expliqui l’evolució 
del projecte i l’experiència en el lloc de destí (màxim dues pàgines). 
Vegeu més informació a l’apartat «Seguiment de les beques» 
d’aquestes bases.

• El 25% restant i les despeses de desplaçament, al finalitzar l’estada, 
després de la presentació prèvia d’un certificat d’estada del centre 
receptor i un informe final a la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, 
que l’haurà d’aprovar. Addicionalment, la Fundació podrà requerir que 
l’investigador becat faci una presentació, acompanyat pel mentor del 
centre actual, al seu patronat un cop conclosa l’estada a l’estranger. 

Requisits dels investigadors sol·licitants 

Es poden beneficiar de les Beques Daniel Bravo les persones que, en la 
data de presentació de les sol·licituds, compleixin els requisits següents: 

a) Estar en possessió d’un títol universitari.

b) Formar part del personal clínic, docent o investigador de les universi-
tats, els centres de recerca o les fundacions hospitalàries de les adminis-
tracions públiques de Catalunya.

c) Residir a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud. 

d) Conèixer l’idioma del país de destinació, així com tenir un domini alt de 
l’anglès parlat i escrit.  

e) No haver rebut amb anterioritat cap Beca Daniel Bravo.

f) Complir els requisits i acceptar explícitament les condicions de les 
Beques Daniel Bravo.
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Finalitat
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La finalitat de les sol·licituds presentades ha de ser la generació d’impacte 
almenys en una d’aquestes categories:

• Impacte acadèmic. Es tracta de generar un coneixement que es 
plasmarà en publicacions d’alt impacte i/o generar la capacitat per a 
recerques futures dotant de direcció, prioritats o habilitats els grups 
emissors.

• Impacte clínic. Es tracta de generar un coneixement que permeti influir 
sobre les guies de pràctica clínica i/o millorar les pràctiques mèdiques i 
de salut a escala local. 

• Impacte social. Es tracta de generar un coneixement que pugui influir 
en les polítiques de salut pública i/o que tingui beneficis per al sistema 
de salut, com ara millores en l’eficiència o la maximització de recursos. 

No es consideraran les sol·licituds que persegueixin la inscripció i el 
seguiment en cursos de formació, tallers o simposis. En el cas que la 
persona becada obtingui ajuda addicional per a la seva estada a 
l’estranger, haurà de comunicar aquest fet a la Fundació Privada Danie 
Bravo Andreu de manera immediata.

Selecció i comunicació
La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu farà una primera selecció entre 
les sol·licituds presentades i es descartaran les que no s’ajustin als 
requisits establerts pel que fa a la documentació aportada (per exemple, 
les que no incloguin alguna de les cartes requerides). Després, un grup 
d’avaluació amb especialistes aliens a la Fundació realitzarà una valoració 
imparcial basada en el projecte i els elements continguts en les sol·licituds 
rebudes. 

En aquesta convocatòria es vol tenir especialment en compte dos pilars 
clau:

• Un primer pilar estaria relacionat a l’experiència personal que s’haurà 
d’explicar d’una manera planera per a persones alienes a la recerca 
biomèdica (s’haurà de fer en català o castellà). 

• L’altre pilar es focalitzarà en l’excel·lència científica del projecte, la 
trajectòria de la persona sol·licitant i l’impacte clínic, acadèmic o social 
que es vol assolir (aquesta part s’haurà de fer en anglès).

La decisió del grup d’avaluació de la convocatòria de les Beques Daniel 
Bravo 2020 serà inapel·lable, i les deliberacions, secretes. El procés de 
selecció finalitzarà com a màxim dos mesos després d’haver tancat el 
període de presentació de les sol·licituds.
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Seguiment de les beques

Beques Daniel Bravo d’investigació biomèdica · Bases convocatòria 2020

La decisió es comunicarà per correu electrònic als seus beneficiaris i, 
posteriorment, es publicarà al web de la Fundació Privada Daniel Bravo 
Andreu. Excepcionalment, i a proposta del grup d’avaluació, alguna o totes 
les beques que s’ofereixen es podran declarar desertes.

Els investigadors becats hauran de presentar al final de la seva beca un 
certificat d’estada i aprofitament del centre receptor i un informe en el qual 
s’expliquin les activitats de recerca portades a terme, possibles 
publicacions, comunicacions en congressos, etc., que lliuraran a la Fundació 
Privada Daniel Bravo Andreu.

En els articles publicats, comunicacions en congressos i altres resultats 
científics de l’estada, l’investigador becat ha de fer constar de manera 
expressa el reconeixement de l’ajuda concedida per la Fundació Privada 
Daniel Bravo Andreu, i ha d’enviar una còpia d’aquest treball o comunicació 
a la Fundació.

Addicionalment, la Fundació podrà requerir que l’investigador becat faci 
una presentació, acompanyat pel mentor del centre actual, al seu patronat 
un cop conclosa l’estada a l’estranger.

Absència de vincle contractual

La concessió i el gaudi de la beca no constitueixen, en cap cas, una relació 
contractual, laboral o estatutària, ni comporten implicacions ni cap 
compromís present o futur amb la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu ni 
amb les entitats on es faci l’estada.

Formulari de sol·licitud

Les tres cartes requerides (carta de motivació, carta de recomanació i carta 
de preacceptació) s’hauran de dirigir explícitament a la Fundació Privada 
Daniel Bravo Andreu.

Per poder optar a les beques, les persones interessades hauran d’introduir 
les seves dades i detalls del projecte en el formulari en línia que trobaran al 
web fundaciodanielbravo.org, i adjuntar-hi les tres cartes requerides en 
format PDF, abans de les 13 hores del dia 11 de març de 2020.
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Protecció de dades
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La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu informa a les persones 
sol·licitants que tractarà les dades personals que es rebin a través dels 
formularis de sol·licitud d’acord amb la normativa vigent en protecció de 
dades, amb la finalitat de gestionar la seva participació en la convocatòria, 
així com per tramitar i gestionar beques en el cas de ser seleccionades. Les 
dades seran cedides a les entitats públiques i privades que calgui per a la 
tramitació i la gestió de la beca.

Les dades es conservaran durant el període de finançament de la beca i, una 
vegada transcorregut aquest període, es conservaran bloquejades durant el 
termini exigit legalment per atendre possibles responsabilitats nascudes del 
tractament de les dades i durant el seu període de prescripció. Una vegada 
transcorregut aquest termini, es procedirà a suprimir-les.

En qualsevol moment, les persones sol·licitants podran exercir el dret 
d’accés a les seves dades personals objecte de tractament, així com 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, també, la seva supressió 
quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van 
recollir. També podran exercir el dret d’oposició i limitació al tractament i 
de portabilitat de les dades, mitjançant un correu electrònic a 
beques@fundaciodanielbravo.org, o per escrit a la Fundació Privada Daniel 
Bravo Andreu (carrer Hereter, número 17, 08960 Sant Just Desvern). 
L’escrit haurà d’anar acompanyat d’una fotocòpia del DNI o document 
oficial equivalent acreditatiu de la seva identitat.

La base legal per al tractament de les dades personals de les persones 
sol·licitants és el consentiment de l’investigador becat inherent a la 
participació a la convocatòria per a estades d’investigació biomèdica a 
l’estranger de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu.

En el cas que en la sol·licitud es facilitin dades personals de tercers, els 
sol·licitants declaren que disposen del consentiment necessari dels 
esmentats tercers per permetre el tractament de les seves dades personals 
d’acord amb el que disposa aquesta convocatòria. Així mateix, també 
declaren que s’ha informat els esmentats tercers, amb caràcter previ, de la 
comunicació de les seves dades personals a la Fundació Privada Daniel 
Bravo Andreu perquè siguin tractades d’acord amb aquest document.
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L'objectiu principal de les Beques 
Daniel Bravo és estimular la recerca
biomèdica d’alt impacte a Catalunya
mitjançant la col·laboració amb centres
de prestigi nord-americans i europeus.“

Des de 2013 les Beques Daniel Bravo han estat vinculades al Boston Children's Hospital, Cardiovasculair 
Centrum ZNA Middelheim, Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGI, Erasmus University Medical 
Center de Roterdam,  Harvard Center for Human Genetic Research and Diabetes, Harvard TH Chan School 
of Public Health, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Sant Joan de Déu, IDIAP Jordi Gol, Institut Català 
de Ciències Cardiovasculars, Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Institut de Genètica i Medicina 
Molecular de la Universitat d'Edimburg, Institut de Recerca Sant Pau, Institut d'Investigació Biomèdica de 
Girona Dr. Josep Trueta, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, Institut d'Investigació 
Germans Trias i Pujol, Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, Institute for Quantitative Health 
Science de la Michigan State University, Karolinska Institute, Montreal Heart Institute, Mount Sinai Heart 
Hospital, Rangueil University Hospital de Tolosa, Universitat d'Alabama, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Califòrnia-San Diego, Universitat de Cambridge, 
Universitat de Columbia, Universitat de Liverpool, Universitat de Lund, Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat Rovira i Virgili-Hospital Sant Joan de Reus-CIBERDEM, University College London, Vall 
d'Hebron Institut de Recerca




