
 
       

Nota de premsa 
 
 
 

El programa destinarà 1,5 milions d’euros l’any 2010 per finançar projectes 
d’excel·lència científica  

 
”la Caixa” i les universitats públiques catalanes 

obren el termini per presentar projectes de recerca 

a la convocatòria RecerCaixa 
 
 

• RecerCaixa, el nou programa de suport a la recerca a 

Catalunya, impulsat conjuntament per l’Obra Social ”la Caixa” 

i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, obre el 

termini de presentació de projectes corresponent a la primera 

convocatòria. 

 

• RecerCaixa persegueix propiciar un pas endavant en la 

qualitat i la magnitud de la recerca a Catalunya i, alhora, 

millorar la qualitat de vida de les persones, així com la 

competència econòmica i tecnològica de la societat catalana.  

 

• La convocatòria s’adreça als científics que treballen a les 

universitats públiques catalanes i obre una porta als 

investigadors de tot el món que vulguin col·laborar amb els 

projectes catalans de referència en la matèria. 

 

• Excel·lència científica, capacitat transformadora i potencial 

per conscienciar la societat da la importància de l’avenç de la 

ciència seran els tres criteris essencials de valoració dels 

projectes. 
 

• La dotació pressupostària assignada per ”la Caixa” a aquesta 

primera convocatòria és d’1,5 milions d’euros i el finançament 

màxim per projecte seleccionat serà de 100.000 euros. 

 

Barcelona, 11 de juny de 2010. El director general de la Fundació ”la Caixa”, 
Jaume Lanaspa, i la presidenta de l’Associació Catalana d’Universitats 



Públiques (ACUP), Imma Tubella, han presentat avui a CosmoCaixa 
Barcelona la primera convocatòria del programa RecerCaixa, impulsat 
conjuntament per les dues entitats. 
 
A l’acte, també hi han estat presents Lluís Ferrer, exrector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i director del projecte RecerCaixa; Albert Soria, 
subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, i Enric Banda, director de l’Àrea 
de Ciència, Recerca i Medi Ambient de la Fundació ”la Caixa”.  
 
RecerCaixa és un nou programa concebut per donar impuls a la recerca a 

Catalunya amb dos objectius fonamentals: donar suport als professionals que 
investiguen a les universitats i als centres de recerca i, d’altra banda, obrir a 
investigadors de tot el món la possibilitat de col·laborar en els projectes 
catalans innovadors i d’excel·lència.  
 
La iniciativa parteix de la convicció que Catalunya es troba en un moment d’una 
gran expansió pel que fa a producció científica, una circumstància que s’ha 
d’aprofitar per impulsar la recerca d’excel·lència i reforçar l’apropament de la 
ciència a la societat. 
 
Totes les sol·licituds que optin a ser seleccionades s’hauran de fer a través del 
portal web RecerCaixa (http://www.recercaixa.cat). El termini efectiu de 
presentació comprèn del 14 de juny al 9 de juliol.  
 
Els àmbits de recerca a què s’adreça la convocatòria RecerCaixa s’enquadren 
en dos apartats fonamentals, ciències socials i humanitats i ciències de la 

salut, que inclouen les àrees de treball següent: 
 

- Ciències socials i humanitats: 
o Patrimoni cultural: estudi, conservació i gestió 
o Impacte social de l’arquitectura: urbanisme i ordenació del 

territori 
o Educació i sistemes educatius 
o Entorn digital en l’aprenentatge 
o Economia i sociologia de la pobresa i la marginalitat 
o Impactes de les entitats del Tercer Sector 
o Immigració 
o Economia política i polítiques públiques 
 

- Ciències de la salut 
o Trastorns alimentaris 



o Salut pública 
o Seguretat alimentària 
o Dolor 

 
 
L’Obra Social ”la Caixa” dedica al desenvolupament del programa 9 milions 

d’euros fins a l’any 2014. L’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP), d’altra banda, coordina el desplegament i la difusió de RecerCaixa. 
 

A més, Talència, l’agència de recerca de la Generalitat de Catalunya, serà 
l’encarregada d’avaluar els projectes que es presentin segons tres criteris 
fonamentals de valoració: excel·lència científica, capacitat transformadora i 
de generació de beneficis per a les persones i potencial per conscienciar la 

societat en la importància de l’avenç de la ciència. 
 
Un compromís amb la formació i la recerca  

 

RecerCaixa constata el compromís de l’Obra Social ”la Caixa” amb la promoció 
de la recerca científica. A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l’entitat ha 
contribuït a la creació d’una pionera Unitat de Recerca en Teràpia Molecular 

del Càncer. A més, la Fundació ”la Caixa” és una de les institucions que 
col·labora en el desenvolupament del Centre Nacional de Recerques 
Cardiovasculars (CNIC), dirigit pel doctor Valentí Fuster.  
 
L’any 1995, juntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, l’Obra Social ”la Caixa” va crear IrsiCaixa, un laboratori que s’ha 
convertit en un centre de referència en la recerca de la sida a escala mundial i 
que impulsa HIVACAT, un projecte per al desenvolupament d’una vacuna 
contra aquesta malaltia. A aquestes iniciatives s’uneixen els programes centrats 
en la lluita contra la sida, en marxa des de l’any 1993. 
 
En l’àmbit de la formació, l’Obra Social ”la Caixa” ha concedit enguany les 
primeres 40 beques per cursar un doctorat internacional en biomedicina en 
quatre dels centres de recerca biomèdica més destacats d’Espanya. Des que 
es va posar en marxa el programa de beques l’any 1982, l’entitat financera ha 
atorgat ajuts a 2.300 estudiants per rebre formació de postgrau a l’estranger, 
amb una inversió acumulada de més de 83 milions d’euros. D’altra banda, el 
programa de beques per cursar màsters en universitats espanyoles ha permès 
que, des que es va iniciar fa quatre anys, 424 estudiants hagin pogut participar 
en estudis de postgrau. 
 



 
Catalunya, excel·lència en recerca 

 
L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), d’altra banda, té el 
ferm compromís de consolidar Catalunya com a espai universitari i de recerca 
d’excel·lència al sud d’Europa. En aquest sentit, està desplegant els projectes 
continguts al Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya que es va presentar 
l’any 2008 i que tenen com a estratègia general consolidar un sistema 
universitari cohesionat, amb perfils singulars i complementaris, i reconegut 
internacionalment per la qualitat, la capacitat innovadora i la responsabilitat 
social sota el projecte conjunt de la Universitat de Catalunya. En l’àmbit 
específic de la recerca científica, les vuit universitats públiques catalanes –
Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya 
(UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) 
i Oberta de Catalunya (UOC)– disposen actualment d’un total de 673 grups de 
recerca consolidats reconeguts per la Generalitat de Catalunya i amb una 
presència internacional creixent.  
  
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

Oficina de Premsa de la Universitat Oberta de Catalunya 

Ester Médico: 93 253 23 21 / 620 069 273 / emedico@uoc.edu  
José Medina: 93 253 23 59 / josemedina@uoc.edu  
gpremsa@uoc.edu  


