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❘ BARCELONA ❘ “És un incentiu 
enorme per aportar el meu gra 
de sorra a la ciència.” Així es 
va expressar ahir Enric Ros, 
un investigador de 25 anys de 
Mollerussa que ha rebut una 
de les 48 beques que atorga La 
Caixa a estudiants de doctorat 
espanyols i internacionals. Està 
dotada amb 113.500 euros amb 
què Ros cursarà un doctorat a 
l’Institut de Recerca Biomèdi-
ca (IRB) de Barcelona. Segons 
va explicar aquest jove investi-
gador, el seu projecte té com a 
objectiu estudiar les combina-
cions dels aminoàcids que fan 
que cada proteïna tingui una 
funció diferent per, a llarg ter-
mini, generar nous tractaments 
anticancerígens que podrien re-
duir els efectes secundaris de la 
quimioteràpia. “El nostre objec-
tiu és aplicar noves teràpies bio-
mèdiques i generar nous tracta-
ments per combinar l’acció dels 
anticossos amb els medicaments 
quimioterapèutics per, al final, 
poder aconseguir teràpies més 
efectives”, va explicar. Segons 
Ros, es tracta d’un camp amb 
un “enorme potencial”, amb 
molt de camí per recórrer en 
investigació. Aquesta no és la 
primera vegada que Ros rep una 
beca per ampliar la seua forma-
ció. Graduat en Farmàcia per la 
Universitat de Barcelona (UB), 
aquest jove de Mollerussa se’n 
va anar a Alemanya amb tan 
sols 17 anys per iniciar-se en el 
món de la ciència, on va parti-
cipar en projectes de biologia 
molecular i neurofisiologia. A 
l’acabar la carrera, va treballar 
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durant un any en un dels labo-
ratoris farmacèutics més im-
portants del Regne Unit (GSK) 
i posteriorment va començar a 
treballar al laboratori de l’IRB 
Barcelona.

Rebre una beca de La Cai-
xa - Severo Ochoa és per a Ros 

una enorme oportunitat per 
continuar endavant amb la se-
ua carrera. “Les oportunitats a 
Espanya per als investigadors 
són limitades i cal aprofitar-les. 
Que una entitat privada destini 
aquesta quantitat de diners a 
formar els científics del futur 
és un gran incentiu per que-
dar-me al meu país i no haver 
d’anar-me’n fora”, va afirmar. 
La beca de Ros durarà quatre 
anys durant els quals té previs-
ta una estada a l’estranger. “És 
un premi a l’esforç i un vot de 
confiança per superar-me”, va 
concloure. En aquesta convoca-
tòria, La Caixa ha rebut 1.899 
sol·licituds, davant les 1.472 de 
l’any anterior. Dels becaris se-
leccionats, 24 són espanyols.

■ Enric Ros és un dels be-
neficiaris de la quarta con-
vocatòria del Programa In-
ternacional de Beques de 
Doctorat La Caixa - Severo 
Ochoa, que atorga, en aques-
ta convocatòria, 48 beques 
per a estudiants espanyols 
i estrangers, i del Programa 
de Doctorat en Universi-
tats i Centres d’Investigació 
d’Espanya, que concedeix 20 
beques, per a estudiants es-
panyols. L’objectiu d’aquests 
dos programes, segons la 
Caixa, és incorporar joves 

talents nacionals i internaci-
onals a les universitats i cen-
tres d’investigació de refe-
rència. Les beques d’aquests 
dos programes tenen una 
durada d’entre 3 i 4 anys i 
cada una està dotada amb 
113.500 i 115.500 euros. 
Entre les dos convocatòries 
s’han rebut aquest any més 
de 2.328 sol·licituds. Els gua-
nyadors passen a formar part 
de l’Associació de Becaris de 
La Caixa, que els identifica 
com un col·lectiu amb un alt 
nivell de formació.

L’objectiu, incorporar joves a 
centres líders en investigació

Antisida Lleida forma  
5.190 joves en sexualitat

SALUT PREVENCIÓ

Un dels tallers impartits per l’Associació Antisida Lleida dirigit a joves.

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida 
Lleida ha impartit 242 tallers de 
formació en 53 centres educa-
tius de les comarques lleidata-
nes durant l’any 2016. En total, 
5.190 joves han assistit a algun 
dels programes de l’associació, 
com Per estimar-te, m’estimo, 
Les històries del Max, Preser-
va’t i Saps de què va, entre d’al-
tres. Aquesta xifra suposa un 
increment de més de 650 per-
sones respecte als beneficiaris 
del 2015, quan van ser 4.536 

joves. En aquests tallers es tre-
ballen les habilitats necessàries 
per fomentar una actitud crítica 
i responsable davant de conflic-
tes que poden sorgir en el camp 
de l’afectivitat i la sexualitat, i 
s’afavoreix l’adquisició de con-
ductes lliures i responsables. A 
més, durant l’any 2016 es van 
impartir sis tallers amb famílies 
que van comptar amb un total 
de 72 persones ateses. La pre-
venció és un dels pilars d’Anti-
sida Lleida.
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«És un incentiu per 
quedar-me al país i 
no haver d’anar-me’n 
fora per investigar»

ENRIC ROS 
INVESTIGADOR


